
ИНФОР МА ЦИ ЈЕ ЗА ОНЕ КОЈИ ЋЕ ЛЕТО ВА ТИ У ЦРНОЈ ГОРИ
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Нема ника квих про ме на у
про пи си ма о ула ску наших
тури ста у ову држа ву

Ако кре не те ауто бу сом 
на лето ва ње и при ме ти те
да је поква рен а његов
возач пијан, може те да
при ја ви те то поли ци ји

Они који желе да путу ју на Црно гор -
ско при мор је моћи ће и овог лета, као
и прет ход них годи на, да само с лич -
ном кар том уђу у Црну Гору. Инфор -
ма ци је које су почет ком про шлог
месе ца обја ви ли поје ди ни наши
меди ји – да ће то убу ду ће бити могу -
ће само уз пасош, деман то ва ло је
црно гор ско мини стар ство поли ци је. 

У саоп ште њу МУП-а те држа ве
пише да доса да шњи режим пре ла ска
гра ни це за држа вља не Срби је и даље
важи, што зна чи да ће им за ула зак у
Црну Гору бити довољ но да цари ни -
ци ма пока жу лич не кар те. Дода је се
и да ће, ако то ура де, има ти пра во на
30-днев ни бора вак на тери то ри ји те
држа ве, а да ће они који желе да
оста ну дуже – до 90 дана, мора ти да
поне су са собом важе ће пасо ше. 

Црно гор ска поли ци ја саоп шти ла је
да нема ника квих про ме на ни када је
реч о деци која дола зе у Црну Гору из
Срби је. Уко ли ко путу ју у прат њи оба
роди те ља, они ће, као и прет ход них
годи на, мора ти да црно гор ским
цари ни ци ма пока жу неки доку мент
(извод из матич не књи ге рође них,
ђач ку или здрав стве ну књи жи цу), на
осно ву кога може да се утвр ди њихов
иден ти тет. 

У слу ча ју да деца ула зе у Црну
Гору само с јед ним роди те љем, он ће
мора ти да пока же и сагла сност брач -
ног дру га, а ако пре ла зи црно гор ску
гра ни цу у прат њи неког тре ћег лица
(на при мер рођа ка, тре не ра спорт -
ског клу ба или вође неке гру пе),
потреб на је сагла сност оба роди те ља. 

При ја ви те пија не воза че
Наше држа вља не који путу ју ауто бу -
си ма, у орга ни за ци ји тури стич ких
аген ци ја на Црно гор ско при мор је,
зани ма ће и про шло не дељ но саоп -
ште ње Мини стар ства уну тра шњих
посло ва Срби је. 

У њему се наво ди да уко ли ко
посум ња ју у тех нич ку исправ ност
ауто бу са који ма се пре во зе или у
пси хо фи зич ко ста ње воза ча (ако
при ме те да су умо р ни или пија ни),
да о томе одмах оба ве сте Упра ву сао -

бра ћај не поли ци је на теле фон
011/27-410-67. После тог пози ва,
патр о ла сао бра ћај не поли ци је иза ћи
ће на терен и про ве ри ти воза че и
исправ ност ауто бу са да би се оси гу -
ра ла без бед ност пут ни ка. 

Важно је и то да уко ли ко наши
тури сти током борав ка на Црно гор -
ском при мор ју у Бару, Будви или Хер -
цег Новом (или у око ли ни тих лето ва -
ли шта) буду има ли било какве без бед -
но сне про бле ме, моћи ће да затра же
помоћ од при пад ни ка наше поли ци је
који ће и овог лета, све до 1. сеп тем -
бра, патро ли ра ти у та три места зајед -
но с коле га ма из поли ци је Црне Горе. 

У зајед нич ким патро ла ма нашу
земљу ће пред ста вља ти по један уни -
фор ми са ни поли ца јац и при пад ник
Кри ми на ли стич ке поли ци је МУП-а
Срби је. Они ће нашим држа вља ни ма
бити доступ ни на сле де ће теле фо не:

Бар (+381668895961 и +381668895960),
Будва (+381668895963 и +381668895962)
и Хер цег Нови (+381668895965 и
+381668895964).

Ауто бу си ма до мора 
Пан чев ци који се одлу че за лето ва ње
на Црно гор ском при мор ју моћи ће да
до мора дођу ауто бу си ма са Глав не
ста ни це АТП-а, који ће сао бра ћа ти
сва ко днев но, с пола ском у 20 сати, на
рела ци ји Пан че во – Бео град – Суто -
мо ре – Петро вац – Будва – Тиват –
Хер цег Нови.

Пут ни ке из нашег гра да пре во зи ће
нови ауто бу си јед не будван ске фир -
ме. Поврат не кар те ће кошта ти 4.410
дина ра, а кар те у јед ном прав цу
3.110 дина ра. 

Када је реч о уно ше њу хра не у
Црну Гору, цари ни ци на гра нич ним
пре ла зи ма дозво ли ће само деч ју и
декла ри са ну дије тет ску хра ну која не
зах те ва посеб не усло ве за чува ње.
Неће пра ви ти про бле ме ни они ма
који буду хте ли да уне су упа ко ва но
све же воће и повр ће (осим кром пи -
ра) које није теже од пет кило гра ма,
као и кафу, чаје ве, зачи не и какао,
укуп не тежи не до јед ног кило гра ма. 

Држа вља ни Срби је неће на црно -
гор ској гра ни ци има ти ника кве
непри јат но сти и ако буду хте ли да
уне су мак си мал но литар алко хол ног
пића и два литра оста лих пића, као и
нај ви ше пет лита ра обич не воде, уз
услов да је у ори ги нал ној амба ла жи. 

У Црну Гору је дозво ље но уне ти и
оста ле врсте хра не која је у ори ги нал -
ној амба ла жи, упа ко ва на и декла ри -
са на и не мора да се чува на одре ђе -
ним тем пе ра ту ра ма. Све то важи уз
услов да не сме да буде тежа од јед ног
кило гра ма. М. Глигорић
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Мултијезички додатак у недељнику – на мађарском језику

Többnyelvű melléklet a hetilapban – magyar nyelven » стране I-VIII



они при ну ђе ни да се међу соб но боре
за место под сун цем. Али тако што
ће убра ти више лала у току дана, што
ће посло дав цу пред ло жи ти неку
нову сор ту која би куп ци ма била
атрак тив ни ја или, пак, ука за ти на
неке гре шке у обра ди земље...

А овде, сви то добро зна мо, та бор -
ба биће куди ка мо „дело твор ни ја”
(наро чи то у држав ном сек то ру), ако
дубље поди ђе те „систе му” – уву че те
се соч но шефу у „доња леђа”, заба -
вља те га нео до љи вим сми слом за
хумор, лаје те на сва зво на о томе
како је коле га зака снио десет мину -
та, а ви, боже мој, сти гли на вре ме
или, чак, оста ли на послу до кра ја...
Поен та је напра ви ти себи што бољи
мар ке тинг, чиме се ком пен зу ју
разни дру ги недо ста ци и тежи ште
про бле ма увек ста вља на неког дру -
гог. Мото је „сме сти бли жњем сво -
ме”. Про сто рече но, урли че те док не
заглу ши те, слу ди те и збу ни те патр о -
на, а док се он офр ке сти, ви већ
„пре жи ве ли” још јед ну буру...

А и ко се још од рада овде обо га -
тио?! Јасно је, можеш само буквал но
пуко да пре жи вља ваш, све док не
про жде реш соп стве ну џиге ри цу...

Да, дра ги при ја те љи, то зло иде по
вер ти ка ли одо зго нани же: с „врха”,
пре ко уста но ва и меди ја, па све до
основ не ћели је – поро ди це. Тако да
су нам и деца већ на(в)уче на на
„систем”; кре ћу још од врти ћа да
„бил ду ју” глас, урла ју на сва зво на о
себи, расту у „здра ве” галам џи је и,
напро сто, „пре жи вља ва ју”...

Ј. Ф.

које гра ни це је та бољ ка мета ста зи -
ра ла, наро чи то ако се зна да смо
били уљуљ ка ни нај пре у патри јар -
хал не вред но сти, а потом и у само у -
прав но-кому ни стич ку сигур но сну
урав ни лов ку. И због све га тога пре -
по зна ва ни смо као миро љу би ви,
госто љу би ви, чак и пре те ра но даре -
жљи ви. Крат ко рече но, овде је вла -
да ло цар ство неке над ре ал не иди -
лич не пози ти ве...

А онда је пре ко ноћи „неко” то
пору шио! Или, можда, није било
тако нагло?! Могу ће да је то, ипак,
био неки рђав про цес и да је та
духов на тру леж већ дуго „пушта ла
коре ње”.

Било како било, сада смо дошли
дотле да смо поста ли „слу ча је ви”
који се пла ше соп стве не сен ке, који
су изгу би ли све еле мен тар не ори јен -
ти ре и кори до ре и, мал те не, ћут ке и
добро вољ но ута па ју се у соп стве но
поср ну ће, гле да ју ћи само како да се
ухва те за прву тана ну слам ку не би
ли још јед ном удах ну ли мизер ну
коли чи ну вазду ха, иако зна ју да се та
нит сва ког тре на може непо врат но
иски да ти.

Но, вра ти мо се „пре жи вља ва њу” и
томе коли ко га је у сва ком сег мен ту
живље ња. Да се не лаже мо, има га и
у остат ку све та, али тамо су еле мен -
ти за опста нак, нај че шће, сасвим
дру га чи је при ро де. Узми мо за при -
мер неку фир му у, реци мо, Ајндхо -
ве ну или Мастрих ту, која се бави
узго јем холанд ских лала. И тамо,
посеб но ако је сезо на лоша, мно ги
запо сле ни стра ху ју од отка за, па су и

Сурвајвeр
Пре жи вља ва ње! То је поо дав но на
овим про сто ри ма кључ на реч! Да –
пре жи вља ва ње, и то у сва ком обли ку
– пре вас ход но у мате ри јал ном, али
ништа мање ни у морал ном, духов -
ном, мен тал ном, сентимeнталном...

Фра пант но је коли ко нам се та
поја ва уву кла у нај сит ни ју пору.
Толи ко да смо тога пре ста ли да
буде мо све сни, већ, напро тив, увек
има мо мили о не изго во ра пред дру -
ги ма, али и пред собом, како се то не
деша ва баш нама већ „тамо неки ма”.

Да поја сни мо: „пре жи вља ва ње” се
у овом слу ча ју нај пла стич ни је може
обја сни ти као поср ну ће. И то све о бу -
хват но... Про сто је неве ро ват но до

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Црвено као жар...

На Стрелишту, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

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

• Хипохондар је пацијент какав се само пожелети може. 
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.

Петак, 7. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Алхе ми чар
Било је рано јутро када је зако ра чи ла у сво ју риту ал ну шет њу по мекој
црвен ка стој ста зи у Народ ној башти. Тек рође ни зра ци сун ца шуња ли су
се кроз кро шње, док су пти це тка ле сим фо ни ју од наиз глед раз ли чи тих
мело ди ја...

Она овог пута ништа од тога није при ме ћи ва ла. Хода ла је као у сну,
грче ћи лице због гор ког уку са што јој је сушио уста. Нека да је воле ла ове
шет ње. Не би јој про ма кла нијед на микро сли чи ца тог све та који те опчи -
ни на шта год да у при ро ди фоку си раш поглед. Послед њих дана, међу -
тим, кожа јој је поста ја ла пре те сна и има ла је потре бу да сво ју гла ву
заме ни неком дру гом, неком у којој нема бол ног чеки ћа ња несно сних
мисли. Села је на клу пу под вре ме шним хра стом поку ша ва ју ћи да син -
хро ни зу је уди са је и изди са је. Нова, у инат све му при па ље на цига ре та,
подрх та ва ла јој је међу прсти ма. Док је жуд но увла чи ла дим, квр га ва
рука пру жи ла је ка њој фла ши цу воде. Поди гла је поглед. „Какав је ово
кло шар, само ми је он фалио!”, поми сли ла је угле дав ши ста р ца дуге беле
бра де, с нао ча ри ма на носу. Устук ну ла је схва тив ши да на њего вом оро -
ну лом телу, као на офин ге ру, виси хаљи на пур пур не боје, лелу ја ју ћи око
босих сто па ла. „Да ли је сло бод но?”, питао ју је пока зу ју ћи на место крај
ње. Зау сти ла је да вик не одсеч но „не”, али је чула свој глас како изго ва -
ра: „Седи те”, осе ћа ју ћи како је обу зи ма неки чудан мир.

„Не бри ни, све ће бити у реду”, било је довољ но да ста ри на изго во ри, а
да јој бес јур не кроз кич му све до ужа ре них обра за. „Ма, шта бре хоће овај
деду ске ра, шта уми шља да је, један од оних моти ва ци о них говор ни ка
испа лих са ’Јутју ба’ који тупе о моћи пози тив ног мишље ња?! Ма, сита сам
и тога и ове дро ги ра не копи је Деда Мра за!” Није сти гла да довр ши уну тра -
шњи моно лог, јер је он запо чео свој, само наглас. „Зашто те толи ко нер ви -
ра што си оста ла без посла за који те иона ко месе ци ма нису пла ћа ли?
Заслу жу јеш бољи! Откуд те сумор не мисли о томе ко је пред сед ник, а ко
пре ми јер? Нер ви ра ју ли се они због оно га што ти мислиш о њима? Не зна -
ју ни да посто јиш! Зашто бесниш на роди те ље због несрећ ног детињ ства?
Схва таш ли коли ки су ти ветар у леђа дали баш оним поступ ци ма за које
их нај ви ше кри виш? Па шта ако још ниси сре ла пра ву љубав? Буди стр -
пљи ва! И није тач но да не тре ба да имаш дете у ова квој земљи! О, ти и те
како имаш шта да му пру жиш! Љубав. Љубав је кључ!”

„Ма, откуд ви све то зна те? Ко сте ви? Како се усу ђу је те да ме ухо ди те
и да се спр да те с мојим про бле ми ма изго ва ра ју ћи те изли за не фло ску -
ле?!”, вика ла је на ста р ца док је он мир но наста вљао.

„Немој се опи ра ти. Чула си већ да све оно чему се опи реш – расте.
Погле дај ово дрво. Ту је већ више од јед ног сто ле ћа. Опи ре ли се оно
чему? Ври шти ли с јесе ни грче ви то држе ћи пожу те ло лишће да не
отпад не? Мла ти ли гра на ма заљу бље не кад му по кори оштри цом уре зу -
ју сво ја име на? Псу је ли што му фабри ке сипа ју отро ве у вене? Фрк ће ли
кад је зима? Бри не ли се шта ће јести и где ће ста но ва ти?”

„Па, чове че, то је обич но дрво! Дрво! Каква су вам то пита ња?”
„Лепо си при ме ти ла: то је дрво. Живо биће, као и ти. Раз ли чи ти сте

само по томе што се оно не љути на живот, већ ужи ва у њему. Рође но је,
попут тебе, са спо зна јом да је све на све ту скро је но од циклу са – од про -
ле ћа, лета, јесе ни, зиме; од ведрих и сивих дана; од олу ја и пове та ра ца;
од више и мање; од суза и сме ха; од горе и доле. И кад год да га погле -
даш, оно ће ста ја ти јед на ко мир но и поно си то, грле ћи коре њем земљу и
љубе ћи гра на ма небо, задо вољ но што сво јим посто ја њем даје сми сао
овом моза и ку чији си и ти део. При ро да није погре ши ла ство рив ши ни
њега ни тебе. Све је баш она ко како тре ба да буде. И зато не бри ни, све је
већ у реду. Само мало више буди као то дрво. Јер оно је то које расте,
цве та и узди же се, док ти венеш. Да ли ствар но мислиш да си памет ни ја
од њега?”

„Не знам шта да кажем...”, запо че ла је, схва тив ши најед ном да је сама.
Само ју је фла ши ца воде у руци спре чи ла да поми сли да је пот пу но полу -
де ла...

Јед ног од наред них јута ра трка чи рано ра ни о ци виде ли су у Народ ној
башти насме ја ну девој ку која раши ре них руку јури неком у сусрет. Само се
један у чуду пре кр стио кад је спа зио да је радо сно загр ли ла – ста ри храст!

Босе ноге оба ви је не пур пур ном хаљи ном већ су хита ле ка новој сузи
коју тре ба пре тво ри ти у зла то.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



Пово дом про сла вља ња Пет -
ров  да на, сео ске сла ве, Месна
зајед ни ца Гло гоњ при пре ми ла
је разно вр стан про грам,
почев ши већ од 7. јула, када
ће у шко ли бити одр жан фуд -
бал ски тур нир „Лет ња лига
2017”. Након спорт ског почет -
ка про сла ве, наред ни дан је
резер ви сан за пое зи ју јер ће
„Поет ско вече о љуба ви” одр -
жа ти Дра га на Смол ни кар. У
неде љу, 9. јула, на спорт ском
тере ну, од 9 сати, биће
одигран Петров дан ски тур нир
у малом фуд ба лу, а у Цркви
Св. апо сто ла Петра и Павла, у
19 сати, поче ће духов ни кон -
церт. Гло гоњ ци ће обе ле жа ва -
ње сла ве наста ви ти 10. јула,
када ће поред фуд бал ског тур -
ни ра пре под не, попод не бити
оди гран руко мет ни тур нир, а
од 21 сат, у Дому кул ту ре, биће
одр жа но стенд-ап вече Неше
Бри џи са. У уто рак, 11. јула, од
19 сати, у пла ну је духов ни
кон церт у хра му, а од 21 сат
рок сви р ка у Дому кул ту ре. 

За дан сла ве, 12. јул, пред -
ви ђен је богат про грам, па ће

већ у 7 сати гло гоњ ски голу -
ба ри одме ри ти сна ге у окви -
ру Петров дан ског купа, а
нешто касни је биће упри ли -
че но и гађа ње гли не них
голу бо ва. У 9 сати, у сео ској
цркви, поче ће све та литур -
ги ја, а у 10.30 пока зну вежбу
ће у цен тру села изве сти
при пад ни ци Добро вољ ног
ватро га сног дру штва Гло -
гоњ. У под не ће у про сто ри -
ја ма Месне зајед ни це поче -
ти све ча на сед ни ца, на којој
ће вуков ци доби ти на
поклон злат ни ке. У вечер -
њим сати ма, у Дому кул ту ре,
биће орга ни зо ва на изло жба
тра ди ци о нал них јела и руко -
тво ри на удру же ња жена из
Гло го ња и Пан че ва, као и
кон церт фол кло ра ша са
гости ма из Саку ла и Чен те.

Про сла ва Петров да на
биће завр ше на у субо ту, 15.
јула, када ће на фуд бал ском
тере ну, од 17 сати, бити оди -
гра на фуд бал ска утак ми ца
изме ђу вете ра на и првог
тима ГК-а „Гло гоњ”. 

М. Д.          

За вод за здрав стве ну за шти -
ту рад ни ка „Пан че вац” од не -
дав но је, за хва љу ју ћи са рад -
њи са ор ди на ци јом „Храст”
из Бе о гра да, про ши рио свој
бо гат спек тар услу га.

Та ко са да сви на ши су -
гра ђа ни има ју при ли ку да
су бо том ура де би ло ко ју
вр сту пре гле да на нај са вре -
ме ни јем мо бил ном ул тра -
звуч ном апа ра ту, а на рас -
по ла га њу су им и спе ци ја -
ли стич ки пре гле ди, ко је
оба вља тим струч ња ка из

Бе о гра да, са ака де ми ком
проф. др Ђор ђем Ра да ком
на че лу. Пре гле ди се за ка -
зу ју рад ним да ни ма од 7 до
15 са ти пу тем те ле фо на За -
во да „Пан че вац” 013/21-
90-900 и 013/21-90-903.

Овог ме се ца у За во ду су
за кли јен те осми шље ни и
но ви па ке ти услу га по из у -
зет но по вољ ним це на ма, а
ви ше о то ме по гле дај те на
де ве тој стра ни ак ту ел ног
бро ја на шег ли ста.

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 7. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ОД 1. АВГУСТА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

Су бо том ул тра звуч ни и 
спе ци ја ли стич ки пре гле ди

УСПЕ СИ НАШЕ СУГРА ЂАН КЕ

АЊА ОПЕТ НА КРО ВУ EВРОПЕ

НО ВА АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

По пуст на про те тич ке
услу ге

Од са мог отва ра ња,
кра јем про шле го -
ди не, Цен тар за
хит ну и ре ста у ра -
тив ну сто ма то ло ги -
ју „Ни ко дент ме -
дик” ис ти че се по
ква ли те ту услу га,
са вре ме ној опре ми,
про фе си о нал ном и
љу ба зном осо бљу и
при јат ном ам би -
јен ту.

Осим то га, све ве ћи број
на ших су гра ђа на од лу чу је се
за услу ге ове сто ма то ло шке
ор ди на ци је, ко јом ру ко во ди
др Ђор ђе Ни ко лић, због
атрак тив них це на и мо гућ -

но сти пла ћа ња на од -
ло же но. Упра во ових
да на у „Ни ко ден ту” је
по кре ну та и но ва ак -
ци ја, у окви ру ко је сви
они ко ји ма су нео п -
ход не услу ге из обла -
сти про те ти ке оства -
ру ју пра во на чак 30%
по пу ста.

Ис ко ри сти те ову
при ли ку и за ка жи те
пре глед пу тем те ле фо -

на 064/21-75-056. Овај са -
вре ме ни и мо дер но опре -
мље ни цен тар на ла зи се пре -
ко пу та ста ре роб не ку ће, у
Ули ци Мак си ма Гор ког 2.

Д. К.

Зла то и сре бро из
Изра е ла

На реду је Свет ско
првен ство

Сва пажња љуби те ља пли ва ња
са Ста рог кон ти нен та про те -
клих дана била je усме ре на ка
изра ел ском гра ду Нета њи, у
коме је одр жа но Првен ство
Евро пе у кон ку рен ци ји јуни о -
ра. Срп ски наци о нал ни тим на
овом шам пи о на ту чини ли су:
Алек са Бобар, Андреа Тодо ро -
вић, Нико ла Аћин, Души ца
Бабић, Мили ца Опа чић,
Душан Бабић, Мила Медић и
нај бо ља пли ва чи ца у нашој
земљи, наша седам на е сто го ди -
шња суграђaнка Ања Цре вар.

Од осам пли ва ча, нај бо љи
учи нак има ла је упра во Ања
Цре вар, чла ни ца ПК-а „Дина -
мо”, која се и првог и послед -
њег дана шам пи о на та попе ла
на побед нич ко посто ље и тако
још јед ном потвр ди ла тале нат
и ква ли тет.

Ања је нај пре бри љи ра ла у
трци на 400 мета ра мешо ви -
тим сти лом. Ову део ни цу
испли ва ла је у вре ме ну од
4:41,17 и осво ји ла злат ну
меда љу, али је тако и одбра ни -

ла титу лу осво је ну на прет ход -
ном Првен ству Евро пе у
Мађар ској.

Послед њег дана над ме та ња
у Изра е лу, Ања Цре вар је
насту па ла у дисци пли ни на
200 мета ра мешо ви то. У овој
трци наша сугра ђан ка осво ји -
ла је вице шам пи он ску титу лу,
оства рив ши резул тат од
2:14,13. То је њен нови лич ни
рекорд, а нај вред ни ји тро феј
изма као јој је за пола секун де.

Тре ба напо ме ну ти да је на
про шлом европ ском шам пи о -
на ту Ања у овој дисци пли ни
осво ји ла брон за но одлич је.

Успе ху у Нета њи прет хо -
ди ле су при пре ме у тур ској
Анта ли ји, где се Ања зајед но
са сво јим тре не ром Мар ком
Спа со вим већ неко ли ко
годи на при пре ма за нај ва -
жни ја так ми че ња. У позна -
том тур ском лето ва ли шту, у
одлич ним усло ви ма, наши

сугра ђа ни су тре ни ра ли од 3.
до 23. јуна.

После так ми че ња у Изра е лу,
сле де ћи вели ки иза зов за Ању
Цре вар и Мар ка Спа со ва јесте
Свет ско јуни ор ско првен ство
које ће у авгу сту бити одр жа но
у Инди ја но по ли су. У дуе ли ма с
нај бо љим јуни ор ка ма на пла -
не ти циљ је да Ања поку ша да
попра ви сво је лич не рекор де.

Срећ но!

А. Жив ко вић

Вру ћи не које су се поно во
вра ти ле после крат ко трај ног
захла ђе ња иде ал не су за изби -
ја ње отво ре них пожа ра. Дово -
љан је тре ну так непа жње па да
због нео пре зно баче ног опу -
шка или запа ље ног стр њи шта
бук не ватра. Још ако у бли зи -
ни нема нико га да то при ме ти
на вре ме и јави ватро га сци ма,
може да дође до вели ког
пожа ра с неса гле ди вим после -
ди ца ма. 

Коман дир Ватро га сно-спа си -
лач ке једи ни це у Пан че ву Боро
Мај кић изја вио је да је на тери -
то ри ји jужног Бана та до сада
реги стро ва но више отво ре них
пожа ра који, на сре ћу, нису били
вели ких раз ме ра. Он је додао да,
без обзи ра на то, ватро га сци апе -
лу ју на све да пове ду рачу на када
су на отво ре ном. 

– Опа сност од изби ја ња
пожа ра пре свих не би сме ли
да зане ма ру ју пољо при вред -
ни ци који оба вља ју жетве не
радо ве и пале усе ве. Поред

њих, апе лу је мо и на мла де
који воле да кам пу ју и рошти -
ља ју у при ро ди да пре поврат -
ка кући не баца ју жар и пове -
ду рачу на шта оста вља ју иза
себе, као и на воза че да не
изба цу ју пикав це током
вожње кроз про зор ауто мо би -
ла – нагла сио је Мај кић. 

Он је рекао да је добро што
на тери то ри ји јужног Бана та
већ годи на ма није било пожа -
ра који је имао такве раз ме ре
као онај који је избио 2007.
годи не у Дели блат ској пешча -
ри. Под се тио је да је то била

ватре на сти хи ја у којој је уни -
штен вели ки део тог резер ва та
при ро де с број ним биљ ним и
живо тињ ским врста ма. 

– Мате ри јал на ште та може
да буде нека ко надок на ђе на,
међу тим, када ватра уни шти
шуму, та ште та је огром на и
потреб не су годи не да би на
месту запа ље ног дрве ћа пора -
сло ново. Тај пожар се изу зет -
но брзо про ши рио и захва тио
је вели ку повр ши ну. Због тога
је за њего во гаше ње анга жо ва -
но мно го ватро га са ца не само
из Пан че ва већ и из дру гих
гра до ва, а при те кли су им у
помоћ и поли цај ци, и жан дар -
ми, и руски ави о ни за гаше ње
пожа ра – испри чао је Мај кић. 

Он је навео да је од почет ка
овог лета нај ве ћи иза зов за
њего ве коле ге био пожар на
депо ни ји у Кача ре ву, али и да
је успе шно сани ран. Обја снио
је да су пожа ри на депо ни ја ма
тешки за гаше ње јер су њихо ва
жари шта на већим дуби на ма.
Због тога је за интер вен ци је
ватро га са ца у таквим слу ча је -
ви ма нео п ход но да се, поред
вози ла, за гаше ње ватре кори -
сти и тешка меха ни за ци ја.

М. Г. 

ЗБОГ ВЕЛИ КИХ ВРУ ЋИ НА

Опа сност од пожа ра на отво ре ном

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ СЛА ВЕ У ГЛО ГО ЊУ

Весе ло за Петров дан

У петак, 7. јула, на СЦ-у „Мла -
дост”, биће одр жан 23. по
реду, мемо ри јал ни тур нир у
малом фуд ба лу „Бран ко Бисак
Роки”, у част сећа ња на нашег
пре ра но пре ми ну лог сугра ђа -
ни на, врсног фуд бал ског суди -
ју.

Као и сва ке годи не, оку пи ће
се при ја те љи покој ног Роки ја,
који ће кроз међу соб не утак ми -
це и дру же ње ево ци ра ти успо -
ме не на свог коле гу.

Над ме та ће се чети ри еки пе,
које ће сачи ња ва ти суди је из
Инђи је, Зре ња ни на и Пан че ва,
као и тим „При ја те љи”. Поред
уче сни ка, тур ни ру ће при су -
ство ва ти и гости из Ста ре
Пазо ве и Бео гра да, па ће се
тако у нашем гра ду оку пи ти
крем фуд бал ских суди ја из
вре ме на када је био акти ван и
Бран ко Бисак.

Так ми че ње почи ње у 18
сати. A. Ж.

У ПЕТАК, 7. ЈУЛА

Сећа ње на Роки ја

„Буди мушко клуб”, у сарад њи
са орга ни за ци јом „Connec-
ting”, покре нуо је акци ју
„Хума ност на дар”, чији је циљ
при ку пља ње оде ће и игра ча ка
који ће бити пре да ти кори сни -
ци ма Сигур не куће и Дома за
децу и омла ди ну без роди тељ -
ског ста ра ња „Спо ме нак”. 

Акци ја је поче ла у сре ду, 28.
јуна, и тра ја ће до уто р ка, 11.
јула, а орга ни за то ри пози ва ју
све наше сугра ђан ке и сугра -
ђа не да покло не оде ћу или
играч ке и да тако улеп ша ју
дане они ма који ма је то у овом
тре нут ку нај по треб ни је.

За све ста нов ни ке Пан че ва
омо гу ће но је пре у зи ма ње
дона ци ја с кућ не адре се. За
више инфор ма ци ја или наја ву
дона ци је заин те ре со ва ни могу

кон так ти ра ти орга ни за то ре
путем теле фо на 062/779-085
или 063/7220-380, затим
путем имеј ла bmkpancevo@g-
mail.com или пре ко „Феј сбук”
стра ни це „Буди мушко клуб
Пан че во” или про фи ла „Буди
мушко Пан че во”.

„Буди мушко клуб” у Пан че -
ву посто ји од 2014. годи не и за
циљ има бор бу про тив наси ља,
про мо ви са ње рав но прав но сти
и побољ ша ње усло ва за живот у
локал ној зајед ни ци, док је
„Connecting” удру же ње мла дих
из Пан че ва, осно ва но у апри лу
2013, с иде јом да кре и ра
могућ но сти кроз које ће мла ди
оства ри ти сво је потен ци ја ле,
како би кроз про ак ти ван при -
ступ под сти ца ли пози тив не
про ме не у окру же њу. Д. К.

ПОМОЋ ЗА СИГУР НУ КУЋУ И „СПО МЕ НАК”

Покло ни те хра ну 
и играч ке

Про је кат „Дух мла до сти”, у
орга ни за ци ји Мини стар ства
про све те, нау ке и тех но ло -
шког раз во ја и Машин ске
шко ле Пан че во, биће реа ли зо -
ван у неде љу, 9. јула, у „Авив
пар ку”, од 17 до 21 сат. Циљ је,
како су наве ли орга ни за то ри,
про мо ци ја дуал ног обра зо ва -
ња, пред у зет ни штва, функ ци -
о нал ног зна ња, спо р та у наста -
ви и начи на реа ли за ци је ино -
ви ра них про гра ма. 

„Пла ни ра не су панел-диску -
си је (чети ри по 45 мину та),
квиз, спорт ски тур ни ри, пред -
ста вља ње при вред ни ка – парт -
не ра у дуал ном обра зо ва њу, као
и пре зен та ци ја обра зов них про -
фи ла по дуал ном прин ци пу
Машин ске шко ле, а при сут ни -
ма ће се обра ти ти пред став ни ци
Мини стар ства про све те и ком -
па ни ја, као и дирек то ри шко ла
које уче ству ју у про јек ту”, наво -
ди се у саоп ште њу. М. Д. 

„ДУХ МЛА ДО СТИ”

Про мо ци ја дуал ног 
обра зо ва ња



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 Пан-
чеву изабран је Драгољуб
Крстић. 

Крајем прошле недеље на
конститутивној седници пан-
чевачког одбора верификова-
ни су и мандати новоизабра-
ним члановима овог тела.
Демократе су изабрале и пот-
председнике странке у Панче-
ву, а то су: Сузана Бојковић
(потпредседница задужена за
жене), Милош Марковић (пот-
председник задужен за децу и
омладину) и Зоран Лауташ
(потпредседник задужен за
села). За председника Извр-
шног одбора ГрО ДС-а изабран
је Дејан Пандуров, као и нов

састав овог тела који броји
девет чланова. Како је саоп-
штено 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

коментарише своје разлоге.
Кратко је навео да је разоча-
ран и да ће наставити са опо-
зиционим деловањем у граду
који има много проблема.
Такође, није желео да проко-
ментарише спекулације да је
један од разлога и тај што
није задовољан новоизабра-
ним саставом Градског одбо-
ра ДС-а, односно њиховим
виђењем правца будућег
страначког деловања. 

До коначног конституиса-
ња одбора странке у Панчеву,
биће интересантно и насту-
пање њихових страначких
колега у Скупштини града, и
то из два разлога: прво,
одборници су по статуту у
обавези да спроводе полити-
ку странке, односно Градског
одбора, а друго, ти одборни-
ци 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 иза-
бран 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 девет-
наест чланова сталног састава
Градског одбора (о чему смо
писали у прошлом броју). 

4 ПОЛИТИКА
Петак, 7. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

Нови пор тал садр жи
базу пода та ка о
локал ним одбор ни ци ма
у Срби ји

У чак тре ћи ни гра до ва
и општи на забе ле же но
стра нач ко „пре ле та ње”,
а у Пан че ву је реч о
шесто ро одбор ни ка

Цен тар за истра жи ва ње, тран -
спа рент ност и одго вор ност
(ЦРТА) покре нуо је интер нет
пор тал www.kojenavlasti.rs, на
ком гра ђа ни могу да сазна ју
стра нач ку при пад ност свих
сада шњих одбор ни ка у Срби -
ји, одно сно про на ђу подат ке
ко је од њих у овом сази ву
мењао стран ке, ко подр жа ва
кога и ко у којој општи ни
чини власт.

Уз сме ну вла сти иде и пре -
ла зак поли ти ча ра из јед не
стран ке (оне која је изгу би ла)
у стран ку (која је дошла на
власт). Гото во масов ни пре ла -
сци забе ле же ни су када је
2000. годи не ДОС дошао на
власт, и чини се још масов ни -
ји када је 2012. завла дао СНС.
У нови јој поли тич кој прак си
све чешће се ови поступ ци
поли ти ча ра, наро чи то у лока -
лу, оди гра ва ју јав но, испред
каме ра, уз хва ље ње и стран ке
и „пре ле та ча”. То је разу мљи -
во за поли тич ку пар ти ју јер
тако шаље сви ма пору ку да је
још јача. Није разу мљи во
такво јав но екс по ни ра ње оних
који пре ла зе из стран ке у
стран ку јер раз у ме ва ња у јав -
но сти за такву одлу ку ипак
нема. Да и не тре ба да буде,
јер је реч о трго ви ни, рет ко о
иде о ло шким раз ло зи ма, желе
да под се те и тво р ци поме ну тог
сај та.

пра ти и инфор ми ше јав ност ко
су „пре ле та чи”. Веру је мо да
ћемо овом ини ци ја ти вом
допри не ти ширем дру штве ном
дија ло гу о одго вор но сти иза -
бра них поли тич ких пред став -
ни ка и после ди ца ма ова квог
посту па ња – изја вио је за „Пан -
че вац” про грам ски дирек тор
ЦРТЕ Раша Недељ ков. 

На овом пор та лу пред ста -
вље ни су пода ци о стра нач кој
при пад но сти одбор ни ка у 170
гра до ва и општи на у Срби ји.
За четвр ти ну од укуп но 6.737
одбор ни ка није било могу ће
доћи до инфор ма ци ја о стра -
нач кој при пад но сти јер се
при ли ком под но ше ња избор -
них листа ови пода ци не при -

КО ЈЕ НА ВЛАСТИ?

ЛОКАЛНИ „ПРЕЛЕТАЧЕВИЋИ”
мно ге одбор ни ке није наве де -
но да ли су чла но ви стран ке,
али јесте у име које коа ли ци је
седе у скуп штин ским клу па -
ма. Реги стро ва них „пре ле та -
ча” Пан че во има шест, а то су:
Игор Ста врев ски (из СРС-а у
СНС), Стан ко Бого са вљев (из
СРС-а у СНС), Зоран Аша нин
(из СПС-а у СНС), Иви ца
Јовић (из ДС-а у СНС), Нађа
Хигл и Пре драг Бога тин че вић
(из ДС-а у само стал не одбор -
ни ке). Неде љов је позвао Пан -
чев це да им се при дру же у
овој акци ји и да им јавља ју
када се догоде нова „пре ле та -
ња”. Онда да дода мо да је у
Скуп шти ни Пан че ва недав но
забе ле же но да су четво ри ца
одбор ни ка напу сти ла ЛСВ,
као и то да је одбор ни ца из ЈС-
а пре шла у СНС. 

Гра ђа ни тре ба да пам те ко
су били „пре ле та чи”, да пра те
како су засту па ли инте ре се
гра ђа на и да сле де ћи пут
добро раз ми сле ко су људи на
листа ма кан ди да та које желе
да подр же. Можда би јед но од
реше ња, док не поста не мо
уре ђе но дру штво с висо ком
поли тич ком кул ту ром, било
про ме на избор ног систе ма и
гла са ње за поје дин ца, а не за
стран ку. То би макар било
изво дљи во и логич но. Такав
систем посто ји код избо ра за
чла но ве скуп шти не месне
зајед ни це, а доне дав но је
посто јао и на покра јин ским
избо ри ма. С нашим пред ло -
гом сла же се и Недељ ков. 

– Докле год ми као бира чи
не кажња ва мо на избо ри ма
одбор ни ке који су неприн ци -
пи јел ни и који нису ура ди ли
ништа за сво је сугра ђа не, и
докле год пона вља мо – сви су
они исти или не инте ре су је ме
поли ти ка, има ће мо стра нач ке
„пре ле та че” – пору чио је
Недељ ков. 

пре ла за ка локал них одбор ни -
ка из јед не у дру гу стран ку
забе ле же но је у Кра гу јев цу –
једа на ест, сле ди Меро ши на –
десет, док је по шест одбор ни -
ка стра нач ки дрес про ме ни ло
у Апа ти ну и Жабљу. У Пан че -
ву смо до сада забе ле жи ли
више слу ча је ва „пре ле та ња” –
чети ри у дру гу стран ку и још
два када су одбор ни ци напу -
сти ли стран ке, али су наста ви -
ли да само стал но делу ју у
локал ном пар ла мен ту – навео
је Недељ ков.

Када је реч о „пре ле та чи ма”
у Пан че ву, ова база пока зу је да
у локал ном пар ла мен ту има -
мо девет стра на ка (укљу чу ју ћи
и само стал не одбор ни ке), а за

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

Ја сам као пред сед ник Репу бли ке поло жио закле тву држе -
ћи десну руку на Уста ву Срби је и изго ва ра ју ћи речи о Косо -
ву и Мето хи ји. То не зна чи да нисам спре ман да чујем шта
се заи ста деша ва на Косо ву. Питам све поли тич ке херо је
који ми заме ра ју – зашто нису 2008. годи не интер ве ни са ли
када је Косо во про тив прав но про гла си ло неза ви сност.
Зашто тад нису реши ли про блем на свој начин кад су толи -
ко хра бри? Зашто су поква ре ни? Зашто то сада тра же?

(Пред сед ник Срби је Алек сан дар Вучић, 
„Спут њик”, 3. јул)

* * *
Међу тим, доса да шња прак са и про бле ми на које смо
наи ла зи ли ука зу ју да је нео п ход но да има мо нај ма ње
јед ну вели ку дома ћу ком па ни ју са, ако тре ба, и неко ли -
ко хиља да запо сле них, која ће кадров ски, тех нич ки и
орга ни за ци о но бити спо соб на да посло ве на инфра -
струк ту ри ура ди у року и по нај ви шем ква ли те ту, и то не
само у Срби ји већ и у реги о ну и широм све та.

(Пот пред сед ни ца Вла де и мини стар ка сао бра ћа ја 
Зора на Михај ло вић, „Тан југ”, 2. јул)

* * *
Ми више нема мо ни пред сед ни ка Вла де ни пред сед ни ка
држа ве, ми има мо Вучи ћа. Зато гово рим опо зи ци ји да је
вре ме за ради кал но дру га чи ји при ступ, за деле ги ти ми за -
ци ју ква зи ин сти ту ци ја и ква зи де мо кра ти је у Срби ји јер
ова кав режим може јако дуго тра ја ти.

(Бив ши пред сед ник ДС-а и Вла де Вој во ди не 
Бојан Пај тић, „Дој че веле”, 1. јул)

* * *
Очи то је добро има ти неко га да вам даје тем по, ритам
рефор ми, с ким раз го ва ра те о при о ри те ти ма, и све то је
вели ка пред ност. Међу тим, поне кад је ММФ оштри ји
него што је потреб но, и у том сми слу би нови спо ра зум
могао да оме те раст. 

(Пре ми јер ка Ана Брна бић, „Тан југ”, 30. јун)

Ма, шта ми ре че!

Мину том ћута ња и пола га -
њем вена ца ода та је почаст
палим бор ци ма у Дру гом
свет ском рату – Олги Петр -
ов, Сте ви ци Јова но ви ћу и
Мар ку Кули ћу. У Град ском
пар ку пола га њу вена ца при -
су ство ва ли су пред став ни ци
рат них вој них инва ли да,
потом ци рат ни ка Срби је од
1912. до 1918. годи не, удру -
же ња за него ва ње тра ди ци је
12. вој во ђан ске бри га де,
одно сно 51. меха ни зо ва не
бри га де, удру же ња инва ли -
да рада и пен зи о не ра, као и
Покре та соци ја ли ста, а вен -
це су поло жи ли пред став ни -
ци Вој ске Срби је, локал не
само у пра ве и СУБ НОР-а. 

Гра до на чел ник Пан че ва
Саша Павлов том при ли ком
рекао је да су поги ну ли
запо че ли 1941. годи не бор бу
про тив нај ве ћег зла човен -
чан ства. Он је додао да се
нису тог 4. јула оку пи ли с
исто ми шље ни ци ма, не би
било ни устан ка 7. јула, нити
осло бо ђе не тери то ри је. 

– Заслу жи ли су да их се
сећа мо, а него ва њем тра ди -
ци је оста је и сли ка за мла де
гене ра ци је. Они нас под се -
ћа ју да ника да не сме мо да
дозво ли мо да фаши зам
овла да и да ника да више не
под не се мо такве жртве.
Апе лу јем да се мла дим
гене ра ци ја ма пре не се шта
се тада деша ва ло и које су
пра ве вред но сти – изја вио је
гра до на чел ник Павлов. 

Дан бор ца оку пље ни ма у
Град ском пар ку чести тао је
и пред сед ник СУБ НОР-а у

Пан че ву Тодор Сто ја но вић.
И он се освр нуо на исто ри ју
и под се тио да је тог дана
доне та одлу ка да се подиг не
уста нак про тив фаши стич -
ко-наци стич ког оку па то ра,
који је након четво ро го ди -
шње бор бе и пора жен, у
чему је народ Срби је дао
немер љив допри нос. 

– Сада нови ветр о ви дува ју
и демо кра ти ја је зако ра чи ла
на наша вра та. При ла го ђа ва -
мо се европ ским токо ви ма, а
докле ћемо сти ћи – виде ће -
мо. Ова земља је увек има ла,
а има и сада памет не људе
који ће наћи пра ви пут за
про спе ри тет. Не тре ба се вра -
ћа ти у про шлост, већ тре ба

гле да ти у будућ ност. Не тре -
ба се сти де ти палих родо љу ба
који ма данас ода је мо почаст
– иста као је Сто ја но вић. 

У име Вој ске Срби је вен це
је поло жио коман дант
касар не „Сте ви ца Јова но -
вић” мајор Вла дан Кола рић. 

Дан бор ца обе ле жа вао се у
знак сећа ња на 4. јул 1941.
годи не, када је доне та одлу ка
о поди за њу устан ка у врху
пар ти зан ског покре та. Тај
датум обе ле жа вао се и у бив -
шој СФРЈ и СРЈ као држав ни
пра зник. Нази ван је и „пра -
зник наро да Југо сла ви је”, а
озна ча вао је и годи шњи цу
сед ни це Полит би роа Цен -
трал ног коми те та Кому ни -
стич ке пар ти је Југо сла ви је,
када је и доне та одлу ка о
ору жа ном устан ку. У Срби ји
је 4. јул пре стао да се обе ле -
жа ва 2001, а у Хрват ској и
Сло ве ни ји 1991. годи не.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН НЕКА ДА ШЊИ ДАН БОР ЦА 
–  4. ЈУЛ 

Поло же но цве ће 
у Град ском пар ку

НАКОН ИЗБО РА 

Новине у врху Демократске странке

НОВИ ШЕФ ЗА ИНСПЕК ЦИЈ СКЕ ПОСЛО ВЕ

Ђур ђев уме сто Ћиро ви ћа
Мило ван Ћиро вић сме њен је с
места секре та ра Секре та ри ја та
за инспек циј ске посло ве Пан -
че ва, потвр дио нам је начел ник
Град ске упра ве Мило рад
Мили ће вић.

Нови шеф Секре та ри ја та за
инспек циј ске посло ве је Бобан
Ђур ђев, који je до сада био шеф
Kомуналне инспек ци је, а
Мили ће вић је крат ко рекао да је
Ђиро вић пре ме штен на место

шефа Кому нал не инспек ци је.
Раз ло зи за ову заме ну нису
саоп ште ни. 

Бобан Ђур ђев ће тако бити
шеф шест оде ље ња, коли ко
има у окви ру тог секре та ри ја та:
кому нал на, гра ђе вин ска, сао -
бра ћај на и про свет на инспек -
ци ја, као и оде ље ња за дру ге
инспек циј ске посло ве и за
управ но прав не посло ве и
посло ве извр ше ња. 

– Стра нач ко „пре ле та ње”,
уме сто изу зе так, поста је пра ви -
ло које води изи гра ва њу пове -
ре ња гра ђа на и дово ди до обе -
сми шља ва ња избо ра. Скуп -
штин ска већи на уз „позајм ље -
не” одбор ни ке запра во је пре -
кро је на скуп штин ска већи на.
Про ме на избор не воље гра ђа на
мимо избо ра уру ша ва пове ре -
ње људи у инсти ту ци је и вла да -
ви ну пра ва. Пор тал „Ко је на
вла сти” је наш одго вор на поја -
ву „пре ле та ња” и има за циљ да

ку пља ју већ само они о коа ли -
ци ја ма. Овај сајт пока зу је да је
Меро ши на међу општи на ма у
који ма има нај ви ше „пре ле та -
ча” од про шлих локал них
избо ра, а од гра до ва пред ња че
Бео град и Кра гу је вац.

– До сада смо при ку пи ли
инфор ма ци је да је у ско ро тре -
ћи ни гра до ва или општи на у
Срби ји забе ле же но пре ко 100
слу ча је ва стра нач ког „пре ле -
та ња” након послед њих локал -
них избо ра. Нај ви ше слу ча је ва

В. Ђурђев
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Лето је увек при ли ка да људи више
путу ју и упо зна ју места која нису виде -
ли. У вре ме годи шњих одмо ра вели ки
број тури ста посе ћу је Срби ју, а зани -
мљи ве дести на ци је јесу и гра до ви с
бога том исто ри јом. На њихо вој мапи
често се нађе и Пан че во, као један од
гра до ва нај бли жих срп ској пре сто ни -
ци. Раз ло зи за то су више ве ков на бога -
та исто ри ја и чиње ни ца да наш град
пред ста вља место сусре та ња ути ца ја
раз ли чи тих наро да и кул ту ра. Печат
про шлих вре ме на огле да се у пре ле -
пим згра да ма које кра се језгро Пан че -
ва. На сва ком кора ку може се испри -
ча ти без број при ча о људи ма који су
шета ли овим ули ца ма, као и о деша ва -
њи ма која су обе ле жи ла одре ђе не
пери о де њего вог раз вит ка. Посеб не
пред но сти гра да чине и при род не
лепо те и бли зи на насе ље них места. 

Пита ли смо наше cуграђане где
воде сво је госте када су у посе ти
Пан че ву и која су то, по њима, нај -
зна чај ни ја места која на пра ви начин
могу да доча ра ју пан че вач ки дух.

МОМ ЧИ ЛО МРЧ КО ВИЋ, неза по слен: 
– Наш град посто ји више од 800

годи на и има сигур но мно го тога што
би могло да се пока же. Људи који
дођу са стра не има ју шта да виде.
Прво што бих пока зао јесте Народ ни
музеј Пан че во, а онда бих им пред -
ста вио нашу исто ри ју. Одвео бих их
сигур но до Тами ша и кеја, а неиз о -

став но, пошто живим у насе љу Мла -
дост, пока зао бих им и СЦ „Мла -
дост”. Ту човек увек може да се про -
ве де при јат но, да се рекре и ра, да
упо зна неке нове људе и да се дру жи. 

МИР ЈА НА АДА МОВ, уго сти тељ: 
– Мислим да би сва ко ко дође у наш

град тре ба ло да посе ти Народ ни музеј
Пан че во, да види цркву с два тор ња,
Пре о бра жен ску цркву, тами шки кеј, а
оба ве зно и Народ ну башту. Дух гра да
осе ћа се у самом цен тру, али можда је
нај бо ља енер ги ја поред реке. 

ДЕЈАН МИЛУ ТИ НО ВИЋ, трго вац: 
– Неко ме ко ника да до сада није

био у Пан че ву веро ват но би било
инте ре сант но да види „Ветре ња чу”,
али и Град ски парк, у коме про во ди мо
доста вре ме на. Од исто риј ских зна ме -
ни то сти тре ба ло би пока за ти Ста ру
пива ру и Народ ни музеј, али ника ко
не забо ра ви ти и Народ ну башту. 

АНКА ВЕСЕ ЛИ НОВ, 
мед. сестра у пен зи ји:

– Имам уну ке који живе у Кана ди.
Води ла сам их на базен, али тамо је
пре гла сна музи ка па не волим често да
идем. Ишли смо на Тамиш. Иако пише
да је зага ђе на вода, купа ли смо се.
Ишли смо на Белу сте ну. Дунав је заи -
ста диван. Водим их у парк и у Народ -
ну башту, и то бих могла да пре по ру -
чим неко ме ко дође с децом. Одра сли -

ма пре по ру чу јем ресто ра не где сви ра ју
там бу ра ши, као и оне уз реку. 

ЖИВ КО НОВ КО ВИЋ, сли кар: 
– Тури сту који дола зи први пут у

Пан че во, одвео бих нај пре у Доло во да
му пока жем зна ме ни то сти и кул тур не
вред но сти. У Доло ву посто је три цркве,
у јед ној је ико но стас који има вели ку
вред ност јер га је радио Паја Јова но -
вић, а један је од два која је насли као.
У Доло ву има више актив них удру же -
ња, вина ри има ју сво је вино гра де и
подрум вина у ста рој Етно-кући поро -
ди це Ста јић, а ту је и жен ско удру же ње
које је дале ко позна то по „Штру дли ја -
ди”. Има доста кул тур них спо ме ни ка и
ста рих кућа. Тако ђе, ово место је спе -
ци фич но и зато што је брдо ви то, са
сво јих седам бре жу ља ка је као Рим. У
Пан че ву бих пред ста вио Ста ру Вај фер -
то ву пива ру, затим цркву с два тор ња,
Пре о бра жен ску цркву и Музеј. 

СМИ ЉА ЈОВА НО ВИЋ, пен зи о нер ка: 
– Сигур но бих пре по ру чи ла

Народ ни музеј. Води ла бих их и у
парк. Хоте ла сла бо има у нашем гра -
ду, али зато је при ро да лепа. Народ -
на башта је пре див на, често шета мо
тамо. Када ми дођу деца из Новог
Сада, мно го вре ме на про ве де мо у
Народ ној башти. Оба ве зно свра ти мо
и до нај ве ћег тржног цен тра у гра ду. 

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

А. ВЕСЕЛИНОВД. МИЛУТИНОВИЋ Ж. НОВКОВИЋ С. ЈОВАНОВИЋ

НАША АНКЕТА

ГДЕ БИСТЕ ОДВЕ ЛИ ТУРИ СТЕ КОЈИ ДОЛА ЗЕ У НАШ ГРАД?

Зна ме ни то сти и при род ни потен ци ја ли 

М. АДАМОВМ. МРЧКОВИЋ

ХРОНИКА

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕЋА

ЈАВ НИМ КОН КУР СОМ ДО МАШИ НА

Пре вен ци ја и зашти та 
од дис кри ми на ци је

Маја Вит ман иза бра на 
за дирек то ра Дирек ци је

Нацрт одлу ке о изра ди пла на детаљ -
не регу ла ци је под руч ја хра сто ве
шуме у КО Доло во, била је прва тач -
ка на днев ном реду сед ни це Град ског
већа одр жа не 30. јуна. Пошто одбор -
ни ци у локал ном пар ла мен ту овај
доку мент усво је, биће завр ше на про -
це ду ра за про гла ше ње поме ну тог
под руч ја код Доло ва за јав ну зеле ну
повр ши ну.

Пред пред став ни ци ма гра ђа на
наћи ће се и пред лог одлу ке о доде ли
бес по врат них сред ста ва пред у зет ни -
ци ма, микро и малим прав ним лици -
ма – при вред ним субјек ти ма с тери -
то ри је гра да. У обра зло же њу закључ -
ка који су доне ли већ ни ци наво ди се
да је Стра те ги ја раз во ја гра да Пан че -
ва од 2014. до 2020. годи не као први
стра те шки при о ри тет пред ви де ла
уна пре ђе ње послов ног амби јен та, те
да је у том циљу пред ло жен про грам
мера подр шке за раз вој малих и сред -
њих пред у зе ћа, као и пред у зет ни -
штва, па је у том сми слу пла ни ра но
осни ва ње Фон да за раз вој при вре де.

Пошто се, како пише, још нису сте -
кли усло ви за осни ва ње Фон да,
потреб но је и даље раз ви ја ти прак су
доде ле сред ста ва путем јав ног кон -
кур са, и то, у овом слу ча ју, за набав ку
маши на и опре ме. Пред мет ном Одлу -
ком уре ђу ју се наме на и износ сред -
ста ва, те усло ви за уче шће на кон кур -
су, оба ве зна доку мен та ци ја... Новац за
ове наме не обез бе ђу је се у буџе ту гра -
да за сва ку теку ћу годи ну, а мини ма -

ПИСМО ЧИТА О ЦА

Циљ је спре чи ти пожа ре
Пошто ва ни, на првој стра ни нашег
„Пан чев ца” под насло вом „Слич на
тра ге ди ја могу ћа и код нас” обја вљен
је текст о тра ге ди ји у више спрат ни ци
у Лон до ну, која је моти ви са ла нови -
на ра Гли го ри ћа да напи ше тај текст с
насло вом као упо зо ре њем, а веру јем
да нема чита о ца који није поми слио
– шта ако би се то нама дого ди ло.

Про шле годи не пред став ни ци
МУП-а орга ни зо ва ли су три би не по
месним зајед ни ца ма на тему зашти -
те од кра ђа. При су ство вао сам желе -
ћи да чујем како се зашти ти ти од
разних кра ђа, али и да намет нем
тему – зашти ту од пожа ра. Сум њи во
пона ша ње јед ног ком ши је ство ри ло
је у мени боја зан да може да иза зо ве
пожар у згра ди. Тада сам поку шао да
дођем до про тив по жар не инспек ци -
је, али одго вор је био да зако ном није
регу ли са на зашти та стам бе них обје -
ка та од пожа ра, па не посто ји ни
таква инспек ци ја. Иза шао сам збу -
њен јер нисам могао да пове ру јем у
то. Има мо раз не инспек ци је и Кому -
нал ну поли ци ју, која интер ве ни ше и
ако погре шно пар ки ра те ауто, што
ваљ да, у одно су на пожар, и није
нешто стра шно!?

Ништа боље нисам про шао ни на
поме ну тој три би ни. Сва ка част
госпо ди ну Бори Мај ки ћу и целој
еки пи (укљу чу ју ћи и РНП, „Петро хе -
ми ју” и „Азо та ру”), који интер ве ни -
шу када дође до пожа ра, али шта је с
пре вен ти вом? Да ли то може да се
регу ли ше зако ном, па да мање гаси -
мо, а више спре чи мо да дође до
пожа ра? Ја кажем да може. 

На свом „Феј сбук” про фи лу јуна
про шле годи не обја вио сам: „Ово
покре ћем зато што не посто ји ника -
ква оба ве за неке инсти ту ци је, нарав -
но држав не, дефи ни са на зако ном, да
бри не и врши инспек ци ју коли ки је
сте пен зашти те од пожа ра у објек ти -
ма зајед нич ког ста но ва ња или у при -
ват ним кућа ма. Такву инфор ма ци ју
добио сам од оних који интер ве ни шу
када дође до пожа ра (сва ка њима
част), али нико не ради пре вен тив но
јер није, бар по њихо вим речи ма, то
дефи ни са но зако ном.”

Госпо до посла ни ци, ово је озбиљ на
тема за држав ни пар ла мент јер после -
ди це нису само мате ри јал не, већ ско -
ро увек има и људ ских жрта ва!!!

Боги ца Ста кић 

НИС РАС ПИ САО КОН КУРС

Финан си ра ње про је ка та 
у локал ним зајед ни ца ма

Ком па ни ја НИС рас пи са ла је деве -
ту годи ну заре дом јав ни кон курс у
окви ру про гра ма „Зајед ни ци зајед -
но” за финан си ра ње про је ка та у
локал ним само у пра ва ма у који ма
послу је. Кон курс ће тра ја ти до 8.
сеп тем бра, а пра во на уче шће има ју
све орга ни за ци је цивил ног дру -
штва, јав не уста но ве, месне зајед -
ни це и град ске општи не из једа на -
ест гра до ва и општи на у Срби ји,
међу који ма је и Пан че во.

Нови на ово го ди шњег про гра ма
„Зајед ни ци зајед но” јесте подр шка
искљу чи во капи тал ним про јек ти ма,
при о ри тет ним за општи не и гра до ве
у који ма се про грам реа ли зу је. На
овај начин НИС жели да допри не се
даљем раз во ју локал них зајед ни ца у
који ма послу је и да уче ству је у уна -
пре ђе њу ква ли те та живо та у њима.
У скла ду с тиме, у сва ком гра ду или
општи ни биће финан си ра но до пет
про је ка та. Као и про шле годи не,
НИС финан си ра про јек те у укуп ном
изно су од 110,5 мили о на дина ра.

Кон кур сом је обу хва ће но пет
обла сти: спо рт, кул ту ра, еко ло ги ја,

нау ка/обра зо ва ње и јав но здра вље и
соци јал на зашти та. У сва кој локал -
ној само у пра ви, у скла ду с потре ба -
ма зајед ни це, иза бра не су до три
обла сти у окви ру којих ће заин те -
ре со ва не орга ни за ци је моћи да
кон ку ри шу. Сва ко удру же ње или
уста но ва може при ја ви ти само
један про је кат у свој ству носи о ца
про јек та.

О избо ру про је ка та који ће бити
подр жа ни одлу чи ва ће коми си ја
саста вље на од пред став ни ка ком па -
ни је НИС и локал не зајед ни це. Сви
усло ви и про по зи ци је јав ног кон -
кур са „Зајед ни ци зајед но” могу се
наћи на сај ту www.zajednicizajed-
no.nis.eu, а резул та ти кон кур са
биће обја вље ни 13. окто бра.

До сада је подр жа но укуп но 846
про је ка та и уло же но 900 мили о на
дина ра. У скла ду са сво јим кор по -
ра тив ним сло га ном „Будућ ност на
делу”, НИС на овај начин кон ти ну -
и ра но уна пре ђу је усло ве живо та у
локал ним зајед ни ца ма у који ма
послу је.

С. Т.

лан и мак си ма лан износ сред ста ва
који се доде љу је (нај ви ше до 50 одсто
вред но сти купо про дај не цене маши на
и опре ме, без ПДВ-а) утвр ђу је гра до -
на чел ник на пред лог коми си је.

Савет за род ну рав но прав ност
Скуп шти не гра да ини ци рао је при -
сту па ње изра ди Акци о ног пла на
Пан че ва за пре вен ци ју и зашти ту од
дис кри ми на ци је за пери од од 2017.
до 2020. Изра дом тог акта биће
дефи ни са не актив но сти на реа ли за -
ци ји циље ва утвр ђе них репу блич ком
стра те ги јом у вези с овим тема ма, а
циљ је јача ње орга ни за ци о них капа -
ци те та уста но ва и орга ни за ци ја анга -
жо ва них у овој сфе ри. Осе тљи вим
дру штве ним гру па ма сма тра ју се
наци о нал не мањи не (наро чи то ром -
ска), мале вер ске зајед ни це, жене,
лица дру га чи је сек су ал не ори јен та -
ци је и род ног иден ти те та, осо бе с
инва ли ди те том, ста ри људи, деца,
избе гли це и интер но расе ље на лица,
као и она чије здрав стве но ста ње
може бити основ дис кри ми на ци је...

С обзи ром на то да се ради о вели -
ким гру па ма и огром ном бро ју људи
– има сми сла ства ра ти још један
доку мент.

Већ ни ци су потом утвр ди ли пред -
лог реше ња о дава њу сагла сно сти на
Ста тут ЈКП-а „Мла дост” и упу ти ли га
Скуп шти ни гра да на раз ма тра ње и
доно ше ње. Тим актом уре ђу ју се
важна пита ња у вези с орга ни зо ва -
њем, радом и посло ва њем јав ног
пред у зе ћа у чијем је дело кру гу посла
уре ђе ње и одр жа ва ње спорт ских
тере на и обје ка та у гра ду.

Ман дат од чети ри годи не на функ -
ци ји дирек то ра ЈП-а „Дирек ци ја за
изград њу и уре ђе ње Пан че ва” доби ла
је Маја Вит ман, мастер еко но ми ста

из нашег гра да, која је до сада била
врши лац дужно сти дирек то ра.

Донет је и закљу чак којим је Скуп -
шти ни гра да пре по ру че но да да
сагла сност на изме не и допу не Про -
гра ма посло ва ња ЈКП-а „Водо вод и
кана ли за ци ја” с финан сиј ским пла -
ном за 2017. годи ну. Тре ба ло би да се
уве де нова пози ци ја тро шко ва –
соли дар на помоћ, у бру то изно су од
седам мили о на дина ра, ради убла жа -
ва ња непо вољ ног мате ри јал ног поло -
жа ја запо сле них. Како то не би дове -
ло до пове ћа ња укуп них тро шко ва,
извр ше но је ускла ђи ва ње про це ње -
них оба ве за до кра ја ове годи не.

Усва ја њем два ју пред ло га закљу ча -
ка – у вези са ски да њем усе ва с пољо -
при вред ног земљи шта у државнoј
сво ји ни и апли ци ра њем на јав ни
позив ИПА – сед ни ца је окон ча на.

С. Трај ко вић

Усаглашен Статут ЈКП-а „Младост”



Покров ни усе ви при ме њу ју
се као био а гро тех нич ка мера
у систе ми ма еко ло шке пољо -
при вре де, као што су орган -
ска и инте грал на. Могу се
дефи ни са ти као усе ви који се
обич но не гаје у комер ци јал -
не свр хе, а при том има ју
више стру ку уло гу у пло до ре -
ди ма.

Корист од покров них
усе ва одав но је позна та.
Маху нар ке су кори шће не
као био ло шки фик са то ри
азо та за наред ни усев, као и
у пери о ди ма када је земљи -
ште без глав них усе ва, како
би се сма њи ла еро зи ја. У
наред ним годи на ма кли -
мат ске про ме не, тро шко ви
за енер ги ју и рас по ла га ње
азо том има ће све већи ути -
цај на пољо при вред ну про -
из вод њу. Уво ђе њем покров -
них усе ва у прак су могу се у
одре ђе ној мери реши ти

нека од ових пита ња. Пок-
ровни усе ви могу повољно
да ути чу на пове ћа ње при -
но са, на сма ње ње тро шко ва
код упо тре бе азо та и пести -
ци да, на редук ци ју упо тре -
бе меха ни за ци је, а могу да
пред ста вља ју и извор ква -
ли тет не сточ не хра не. Свим
тим допри но се пове ћа њу
про фи та. Међу тим, покров -
ни усе ви могу доне ти и низ
дру гих агро ном ских погод -
но сти, као што су: побољ -
ша ње здра вља земљи шта,
спре ча ва ње еро зи је, зашти -
та ква ли те та воде и био ло -
шке разно ли ко сти, што се
тешко може финан сиј ски
изме ри ти.

Био ло шку разно вр сност
могу ће је пости ћи пре ла -
ском из моно кул ту ре у
систе ме пло до ре да који би
садр жа ли покров не усе ве.
Уво ђе ње покров них усе ва у
ширу про из вод ну прак су,
могло би зна тно да ути че
на пове ћа ње одр жи во сти
пољо при вред них про из -
вод них систе ма.

При ли ком засни ва ња пок-
ров них усе ва мора ју се утвр -
ди ти раз ло зи и поста ви ти
циље ви за њихо во уво ђе ње.
Погод но сти кори шће ња
покров них усе ва и ефек ти

зави се од лока ли те та и сезо -
не, али се у пра вил но поста -
вље ном покров ном усе ву
гото во увек оства ри ефе кат
нај ма ње две или три погод -
но сти. Пола зе ћи од погод -
но сти које омо гу ћа ва ју
одре ђе ни покров ни усе ви,
циље ве тре ба све сти на
један или два при мар на и
можда неко ли ко секун дар -
них. Поста вље ни циље ви
тре ба ло би да буду обез бе ђи -
ва ње азо та, упра вља ње орган -
ском мате ри јом, побољ ша ње
струк ту ре и сма ње ње еро зије
земљи шта, очу ва ње земљи -
шне вла ге, сузби ја ње коро -
ва, успо ста вља ње био кон -
тро ле штет них орга ни за -
ма...

Покров ни усе ви има ју и
потен ци јал не недо стат ке:
пове ћа ње тро шко ва за семе
и оби ма рада, кон ку рен ци ју
за земљи шну вла гу и хра ни -

ва и при вла че ње поје ди них
штет них орга ни за ма; то
додат но огра ни ча ва могућ -
ност њихо ве упо тре бе.

При ли ком пла ни ра ња
упра вља ња покров ним усе -
ви ма и њихо вог ода би ра
тре ба кре ну ти од поста вља -
ња пло до ре да на дужи вре -
мен ски пери од, а за сва ку
пар це лу иста ћи могу ћу
пло до сме ну, као и вре ме на
сетве и бер бе глав них усе -
ва. Нео п ход но је, тако ђе,
про це ни ти локал не агро е -
ко ло шке усло ве (коли чи ну
пада ви на, насту па ње раних
јесе њих и касних про лећ -
них мра зе ва…), потре бе
глав них усе ва, систем про -
из вод ње (орган ски или
инте грал ни, с навод ња ва -
њем или без, кон зер ва циј -
ска или кла сич на обра да…)
и слич но. На осно ву сагле -
да ва ња све га тога, потреб но
је про на ћи вре мен ски
пери од и про стор за засни -
ва ње покров ног усе ва,
одре ди ти биљ ну врсту, као
и тех но ло шки модел, који
ће задо во љи ти поста вље не
циље ве.

У наред ним настав ци ма
чита ће те како се одре ђе не
гру пе биља ка укла па ју у
ову савре ме ну тех но ло ги ју.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 7. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Покров ни усе ви – 
тех но ло ги ја за будућ ност

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Е-упра ва уво ди 
тран спа рент ност 
у рад држав не 
адми ни стра ци је 
и сма њу је про стор 
за коруп ци ју

На сед ни ци НАЛЕД-овог Саве -
за за е-упра ву одр жа ној 3. јула,
усво јен је годи шњи изве штај о
раду и иза бра но је ново пред -
сед ни штво у саста ву: Милан
Симић („Теле ком Срби ја”),
Ната ша Секу лић (IBM) и Алек -
сан дар Бла го је вић („Societe
Generale”). Савез, ина че, оку -
пља струч ња ке за IT, финан сиј -
ски и трго вин ски сек тор из
тридесет четири ком па ни је и
локал не само у пра ве. На састан -
ку је оце ње но да је фор ми ра ње
Кан це ла ри је за е-упра ву при
каби не ту пре ми јер ке Ане Брна -
бић у скла ду с НАЛЕД-овом
пре по ру ком за цен тра ли за ци ју
ове функ ци је и да пред ста вља
корак ка бржем уво ђе њу елек -
трон ских сер ви са.

Илу стра тив но зву че и ови
пода ци: у нашој земљи бан ка
сред ње вели чи не годи шње
одштам па једа на ест мили о на
папи ра, трго вин ски ланац
тро ши 150.000 евра на чува ње
доку мен та ци је, а поли це
држав них инсти ту ци ја дости -
жу дужи ну од неко ли ко десе -
ти на кило ме та ра. Уз то, гра ђа -
ни мора ју на шал те ре да носе
уплат ни це како би дока за ли
да су пла ти ли так се, па је једи -
ни излаз из биро кра ти је, како
је закљу че но, раз вој елек трон -
ског посло ва ња.

– За гра ђа не и при вре ду е-
упра ва зна чи да више неће
мора ти да кори сте печат и

НАЛЕД ОКУ ПИО СТРУЧ ЊА КЕ

ЕЛЕК ТРОН СКО ПОСЛО ВА ЊЕ ЈЕДИ НИ 
ЛЕК ЗА БИРО КРА ТИ ЈУ

уплат ни це, да ће под но ше ње
зах те ва и пла ћа ње моћи да
оба вља ју он-лајн пре ко пор та -
ла е-упра ве и да доку мен та ци -
ју неће мора ти да штам па ју и
чува ју по десет годи на, коли ко
про пи су је закон из про шлог
века. Поред мили он ских
уште да у нов цу и вре ме ну, е-
упра ва уво ди тран спа рент ност
у рад држав не адми ни стра ци -
је и сма њу је про стор за коруп -
ци ју – рекла је ново и за бра на
пред сед ни ца Саве за за е-упра -
ву Ната ша Секу лић.

Савез је утвр дио да при о ри -
те ти у раз во ју елек трон ских
сер ви са тре ба да буду успо ста -
вља ње основ них реги ста ра
пода та ка (пре све га реги стра
гра ђа на) и њихо во пове зи ва -
ње, омо гу ћа ва ње елек трон ског
пла ћа ња свих услу га држа ви,
уки да ње оба ве зе чува ња
папир не доку мен та ци је након
диги та ли за ци је (е-архи ви ра -

ње), раз вој „кла уд сер ви са”,
као и омо гу ћа ва ње прак тич -
ни јег при сту па мање осе тљи -
вим он-лајн сер ви си ма (нпр.
пре ко ПИН кодо ва).

Оце ње но је да је за само
годи ну дана од осни ва ња
Савез успе шно намет нуо
рефор му елек трон ске упра ве
као при о ри тет Вла де Срби је.
При пре мље ни су кон крет ни и
кон струк тив ни пред ло зи и
нацр ти ака та које су усво ји ла
ресор на мини стар ства. Уз
подр шку струч ња ка ком па ни -
је IBM, ство рен је стра те шки
оквир за раз вој е-упра ве у
Срби ји, у чијој је изра ди уче -
ство ва ло више од сто ти ну
струч ња ка из држав них уста -
но ва, обла сти при вре де, међу -
на род не зајед ни це и дру гих
орга ни за ци ја.

У сарад њи с Мини стар ством
држав не упра ве, Савез је коор -
ди ни рао изра ду Акци о ног пла -

на Вла де за раз вој е-упра ве са
седам при о ри тет них мера. Дат
је допри нос усва ја њу изме не
Уред бе о елек трон ском кан це -
ла риј ском посло ва њу, која је на
сна зи од апри ла ове годи не,
што је уки ну ло оба ве зу држав -
них и локал них орга на да
штам па ју и архи ви ра ју сва ки
доку мент који при ме елек трон -
ским путем. Комен та ри ма чла -
но ва Саве за уна пре ђен је Нацрт
зако на о е-посло ва њу и за нову
Вла ду при пре мље не су изме не
Зако на о ове ри пот пи са и Зако -
на о пла ни ра њу и изград њи.

Истак ну то је да је као члан
рад не гру пе НАЛЕД укљу чен у
изра ду Нацр та зако на о е-
упра ви, те да су с Народ ном
бан ком уса гла ше не одред бе
зако на о зашти ти кори сни ка
финан сиј ских услу га на даљи -
ну, које ће попу ла ри зо ва ти
диги тал но бан кар ство.

С. Трај ко вић

Ста ни мир Вуко вић – Бату шка,
пен зи о ни са ни про фе сор мате -
ма ти ке, нека да шњи дирек тор
ОШ „Сте ви ца Јова но вић” и
руко во ди лац сек то ра у Дирек -
ци ји за изград њу гра да, на
посе бан начин оду жио се сво -
јим пре ци ма и месту из ког
поти че. После више го ди шњег
пре тра жи ва ња архив ске гра ђе,
исто риј ске лите ра ту ре, матич -
них књи га и дру ге доку мен та -
ци је, ових дана обја вио је књи -
гу вео ма зани мљи вог садр жа ја
под насло вом „Моји пре ци из
Доло ва у Бана ту”.

Мада му је, како наво ди у
пред го во ру, основ ни циљ био
да сачи ни поро дич ни родо -
слов, Вуко вић је у књи зи дао и
сажет при каз про шло сти Бана -
та, почев од нај ста ри јих вре ме -
на, када су ове про сто ре наста -
њи ва ли Дача ни и Римља ни, па

пре ко пери о да под Мађа ри ма,
Тур ци ма и Нем ци ма, до дана -
шњих дана, при чему је наве -
де не дога ђа је и подат ке пот -
кре пио реле вант ним писа ним

изво ри ма. Из овог дела књи ге
посеб но су зани мљи ви пода ци
о банат ским насе љи ма кроз
веко ве, о струк ту ри ста нов ни -
штва и онда шњим живот ним
при ли ка ма.

Више од две тре ћи не књи ге
аутор је посве тио про шло сти
Доло ва и њего вом ста нов ни -
штву кроз веко ве. Наво ди да
се то место први пут поми ње у
Пећ ком ката сти гу из 1660.
годи не под нази вом „Доло ви”
и да је још тада било јед но од
нај ве ћих насе ља у пан че вач кој
око ли ни. Ста ни мир Вуко вић,
пози ва ју ћи се на истра жи ва ња
Сре те Пеци њач ког, Фелик са
Миле ке ра, Јова на Ерде ља но -
ви ћа, Михо ви ла Томан дла,
Бори сла ва Јан ку ло ва, Мило -
ша Рат ко ви ћа и Јеле не Илић,
изно си пре ци зне подат ке о
кре та њу бро ја ста нов ни ка и

дома ћин ста ва, о позна тим
Долов ци ма и дру ге зани мљи -
ве дета ље из про шло сти Доло -
ва, посеб но из пери о да Банат -
ске вој не гра ни це. Нај зад, на
осно ву пода та ка из доло вач -
ких цркве них књи га, аутор
завр ша ва текст погла вљем о
родо сло ву поро ди це Вуко вић,
почев од нај ста ри јег позна тог
пре тка Томе рође ног 1790.
годи не, дају ћи за њега и њего -
ве потом ке карак те ри стич не
био граф ске подат ке.

„Сви моји пре ци, више од
270 годи на уна зад, рође ни су у
Доло ву, живе ли у Доло ву и сви
су се бави ли земљо рад њом.
Сада знам одго вор на пита ње
које сам себи поста вљао, а он
гла си: моји пре ци су одав де”,
закљу чу је Ста ни мир Вуко вић у
пред го во ру ове књи ге.

С. Т.

КЊИ ГА О ДОЛО ВУ И ПРЕ ЦИ МА

При каз про шло сти Бана та

Својеврсна манифестација
пољопривреде и агромеханиза-
ције – „Тракторијада 2017”
пети пут ће се у недељу, 9. јула,
одржати у Банатском Новом
Селу. Богат целодневни про-
грам биће уприличен на ваша-
ришту у организацији Удруже-
ња „Новосељански паори”, а
како је најављено позиву су се
одазвали министар пољопри-
вреде Бранислав Недимовић и
покрајински секретар за пољо-
привреду Вук Радојевић.

Свечано отварање „Трак-
торијаде 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 под-
не. Од 12.45 до 15 сати одржа-
ће 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 при-
јавити за учешће на дан мани-
фестације 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 прода-
ја 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 дегуста-
ција традиционалних јела.

Додатне информације могу
се добити на телефон 069/16-
16-717 или на имејл novo se -
ljan ski pa o ri@g mail.com.

М. Ј.

У НЕДЕЉУ У НОВОМ СЕЛУ

Пета „Тракторијада”
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Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику 

magyar nyelven / на мађарском језику 

Hazatérés a
távoli Svájcból  
» II. oldal

Közös nyelv,
kultúra és  
hagyomány
» II. oldal

Elképzelés az
egészséges 
életmódról 
» VII. oldal 

Petőfi Sándor
Program
» VIII. oldal 

A magyar katolikus hívek, de más fele-
kezetűek is összegyűlnek évente a világ
minden tájáról a pünkösdöt megelőző
szombaton Erdélyben, Csíksomlyón, a
közeli Kissomlyó-hegy és a Nagysom-
lyó-hegy közötti nyeregben. A 450 éves
hagyomány folyamatosan tart, idén jú-
nius 4-én, a Nemzeti Összetartozás
Napján ünnepelték.

Az idei ünnepi összejövetelen a szer-
vezők értékelése szerint közel 150.000
különböző korosztályú hívő vett részt,
gyerekektől idős személyekig. A za-
rándokok már a kora reggeli órákban
érkeztek. Sokan több tíz kilométert
gyalogoltak, hogy megfelelő helyet ta-
láljanak maguknak. Közöttük volt egy
pancsovai – hertelendyfalvi család is,
amely napokkal előbb indult útnak,
hogy megélhesse a nemzeti összetarto-
zás 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, Csík-
somlyón. A Romániában töltött idő-
szakban megélt élményeiről és benyo-
másairól  beszélgettünk vele.

- Fennséges volt és felejthetetlen!
Nagyon sok fénykép készült az ese-
ményről. Van rokonságunk Erdélyben,
Déván, így tehát aránylag sokszor uta-
zunk Romániába, egyszer-kétszer
évente, néha még többször is.  Egy
hosszabb időszakban nem jártunk, a
vízumkötelezettség és hasonló nehéz-
ségek miatt, de ahogy azt megszűntet-
ték, ismét utazhattunk. Már néhány
éve tervezzük a Csíksomlyóra való lá-
togatást, de nem jött össze. Most, ami-
kor a tervünk megvalósult, mindany-
nyian azt sajnáljuk, hogy miért nem
tettük meg ezt előbb. Azt, amit ott át-
éltünk, 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 kita-
lálva, amely leírná ezt az élményt. És
mivel a család együtt volt, ez még
szebbé tette az eseményt. 

volt szemét, semmi, úgy nézett ki,
mintha emberek nem is lettek volna
azon a helyen. Nagyon büszke voltam
arra a kultúrára. Ez sokaknak a világ-
ban 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 va-
gyunk.  De ott, amikor körülöttem min-
denki ugyanazt a beszédet használta,
85-90 %-ban, a szívem tele volt öröm-
mel. Minthogyha otthon lennék. Ma-
gamról elmondhatom, hogy nagyon sok
szép helyet láttam, de ez a hely, úgy ér-
zem, mintha az enyém volna. Talán az
üköregapámnak a nagyapja ott járt, ab-
ban az erdőben, azon az úton. Az a leg-
meghatóbb az egészben, hogy nem élek
ott, de úgy éreztem, mintha haza men-
tem volna. Annyit mondhatok,  hogy ha
bárkinek lehetősége van és alkalma ellá-
togatni oda, tegye meg.  Büszkék lehe-
tünk, hogy ilyen a népünk!

Lőcsei Ilona

CSÍKSOMLYÓ – AZ ERDÉLYI ZARÁNDOKHELY

450. ALKALOMMAL GYŰLT ÖSSZE A MAGYARSÁG 
A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL

Kérem, hogy mondja el, hogyan néz
ki a zarándokok gyülekezése? Valószí-
nűleg van egy bizonyos rend, ahogy a
búcsúhelyig érkeznek. 

- Amit én láttam és amit megtapasz-
taltunk, hogy a Hargitán keresztül ve-
zető út tele volt autókkal és buszokkal.
A környező településekről, de  távolab-
bi városokból és falvakból is indulnak
csoportok gyalogosan a zarándokhe-
lyig, egyesek hetekkel előtte útrakelnek
Magyarországról is. Volt rá példa,
ahogy elmesélték nekünk, hogy kül-
földről még hónapokkal előbb indultak
el gyalogosan. Eljutni arra a helyre ki-
hívás még a iatal sportolóknak is,
nemhogy olyan idős embereknek,
akikkel találkoztunk. Kisgyerekek is
voltak tolókocsikban, babahordozó-
ban, és idősek, akik alig tudtak menni,
de segítség nélkül felértek az oltárig. 

Valaki irányítja a zarándokhely meg-
közelítését?

- Szerintem ott ott létezik egy hagyo-
mányos, régi rend, íratlan törvény,
amelyet már 450 éve tiszteletben tarta-
nak. Megvan egy rend, hogy merre le-
het felmenni az oltárig,  ki megy első-

nek, ki ér oda elsőnek. Autókkal nem
lehet felmenni. Csíkszeredában gyüle-
keznek, onnan már kulturált sorban
haladnak felfele, nincs kiabálás, nincs
tolongás, a nép nyugodtan vonul a he-
gyi utakon, amelyek az oltárig vezet-
nek. 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 ha-
lomra, az oltár elé. A szentmise közel
16 óráig tartott. A lelkészek között va-
tikáni 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 szentmi-
se, csak a pap hallatszodott és a mada-
rak, senki meg nem szólalt. A himnu-
szok éneklésekor zengett a táj. A szer-
tartás befejeztével érdekelt egy valami,
amiről hallottam, de saját szememmel
akartam tapasztalni: amikor az embe-
rek elindultak lassan lefele, a tájon,
ahol az a 150.000 ember ott volt, nem
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A jövő külföldön  
nem  mindig fényes

Ha jó tervek vannak
idehaza, az 
áldozathozatal 
sem nehéz

A megkeresett pénzt
okosan kell befektetni

Hazánkban a helyzet, sajnos,
oda vezetett, hogy egyre több i-
atal dönti el, hogy bőröndbe
csomagolja mindazt, amije van,
zsebbe teszi  az útlevelét és meg-
próbál jobb életet keresni a kör-
nyező országokban. Szerbia so-
kak számára lett az a hely, ahol
csak a szabadságukat töltik, szü-
leiket, rokonaikat és barátaikat
látogatják, mert életük bizonyos
mértékben külföldön könnyebb
és biztonságosabb lett. 

Viszont polgártársunk, Pál
Róbert úgy döntött, hogy a

IDEHAZA BIZTOSAN A LEGSZEBB

HAZATÉRÉS A TÁVOLI SVÁJCBÓL

Még egy iskolaév mögöttünk
maradt. A nyolcadik osztályo-
sok számára valamennyivel
előbb ért véget, mert várt rájuk
a záróvizsga és a komoly felké-
szülés a középiskolába való irat-
kozáshoz, de időközben találtak
alkalmat ünneplésre is.

Térségünkben Torontálvásár-
helyen és Székelykevén fejeztek
be nyolcadik osztályt magyar
nyelven. 

A torontálvásárhelyi Moša
Pijade Általános Iskolában há-
rom nyolcadik osztály végzett,
amelyből egy 19 tanulóval ma-
gyar nyelvű oktatásban része-
sült,  Máté Lajos osztályfőnök-
kel, számtantanárral az élen. 

A székelykevei Žarko Zrenja-
nin Általános Iskolában több év-
tizedes hagyományhoz híven az
általános iskoláztatás befejezése
ünnepnap volt. A nyolcadik osz-
tályos tanulók ünnepi kivonulá-
sát az iskolából május végén
szervezték meg. 2009-ben az el-
ső osztályba 16 kisdiák indult,
míg az idén mindössze 8 tanuló

vett búcsút az iskolától és gyer-
mekkoruk legszebb szakaszától,
mert a többiek időközben el-
hagyták szülőfalujukat. 

Az ünnepség az utolsó osz-
tályfőnöki órával kezdődött,
amelyen a tanulók búcsút vettek
Gyuris Zsolt tanáruktól. Azt kö-
vetően a diákok az óvodától in-
dulva az iskola épületén átvonul-
va betértek a  tantermekbe, ahol
ijabb tanuló társaik virágcsok-

rokkal fogadták őket. Végül az
iskola udvarán a hetedik osztá-
lyos tanulók átadták nekik a
vándortarisznyát, amellyel in-
dulnak majd a további életbe.
Kézbesítették az elismerő és kö-
szönő okleveleket, ünnepi beszé-
dek hangzottak el a jövőre vonat-
kozó  tanácsokkal. A végzősök
báli mulatságát szerényen, az is-
kola épületében tartották meg.

Lőcsei Ilona

hatom, hogy Svájc drágább,
mint pl. Németország, vagy
Ausztria, úgyhogy a pénzbeosz-
tás nagyon fontos volt, mivel
hogy haza szerettem volna jön-
ni. A barátokkal gyakran kirán-
dultunk 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 Svájc-
ban venni meg az élelmet. Svájc
nagyon szép ország, és minde-
nesetre örülök, hogy két évet
egy ilyen helyen tölthettem el,
ahol minden rendkívül szerve-
zett, és ahol a szabályokat azért
tartják tiszteletben, mert létez-
nek és nem azért, mert valaki
kényszeríti őket arra. A menta-
litás 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, milye-
nek a tervei a magánvállalkozás
kifejlesztésére?

- Nagy tervekkel értem haza,
de tudom, hogy okosan kell be-
fektetnem a pénzt meg az időt
és hogy kis dolgokkal kell indul-
nom. Zoltán testvéremmel át-
vesszük ángyunktól az Aroma
pékséget, ahol a már bejáródott
munka mellett újdonságokat
szeretnénk bevezetni, mint pl.
különleges recept szerint kidol-
gozott házikili készítését és új
módszereket vezetünk be kü-
lönféle integrális – teljes kiőrlé-
sű lisztből készült  és kovászta-
lan kenyerek készítésére. Példá-
ul, a házi kilinket a látogatók
kóstolhatták a Pancsovai Karne-
vál alkalmával, amikor a herte-
lendyfalvi Tamási Áron
SZMME asszonyai kínálták
azokat a saját asztalukon.  Kü-
lön igyelmet szentelünk arra,
hogy megtartsuk a régi vevőin-
ket és újakat is biztosítsunk.
Lassúbb, de sokkal biztosabb
üzletfejlesztésre törekszünk.
Hosszabb távon szeretnénk üz-
leteket nyitni mind  a városban,
mind a környező településeken,
de a legfontosabb, hogy fenn-
tartsuk 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, re-
mélem sikeres fejezetet kezdhe-
tek az életemben. 

„Újabb 85,100 kg műanyagku-
pakkal és 40,260 kg bádogdobozzal
kevesebb hulladék van környeze-
tünkben“ – adták hírül a torontál-
vásárhelyi elemisták, akik a napok-
ban értékesítették a 2016 szeptem-
berétől 2017 májusáig beérkezett
másodlagos nyersanyagot:  a mű-
anyagkupakokat és az üdítős bá-
dogdobozokat (limenkákat). Hogy
a kasszába befolyt kőkemény 25 eu-
rónyi pénzösszegnek mi  lészen a

sorsa, egyelőre még nem tudni. Az
első nekifutást gerendavásárlásra
fordították,  a másodikból egy hely-
béli sérült ijút segítettek, a harma-
dik és a negyedik alkalom a nyertes
osztályközösség(ek) igényeit szol-
gálta ki, az ötödikkel pedig egy dél-
vidéki árvaház növendékeit segítet-
ték ki  - a szerző megjegyzése. Egy
a biztos: bármi is legyen, a iúcskák
és a leánykák nem dolgoztak hiába! 

Martinek Imre

A magyarországi, véméndi női ének-
csoport vendégszereplése is arról ta-
núskodik, hogy egyre gyakrabb a
magyar  egyesületek  határon átívelő
együttműködése. A dalkör tagjai bu-
kovinai székely-magyar származá-
súak, akik ez év június 23-a és 25-e
között a pancsovai Petői Sándor
MME vendégei voltak.        

A véméndiek ezúttal viszonozták  a
látogatást, mivel a pancsovai Petői
Sándor  Magyar Művelődési Egye-
sület énekcsoportjának  2015-ben
volt fellépése Véménden a Bonyhá-
don megtartott Bukovinai Fesztivá-
lon való bemutatkozása után.  

A közös nyelv, a hagyomány és a
kultúra mégjobban összekötötte  a
két közösséget. A véméndi vendé-
gek Pancsovára pénteken, június
23-án érkeztek. A Petői Sándor
MME székházában vendégfogadást

rendeztek számukra, majd a társal-
gó est után a vendégeket családok-
nál szállásolták el.

A szombati nap  városnézésben
telt el. A véméndi vendégek házi-
gazdáikkal együtt bejárták  a Temes
folyó partját, meglátogatták a Bor-
romeo Szent Károly katolikus temp-
lomot és Pancsova város turisztikai

irodájának székhelyét. Ezt követően
a Népkertbe látogattak, ahol megpi-
hentek és felfrissültek a hosszas séta
után. 

A Petői Sándor MME székházá-
ban estére műsorral egybekötött báli
mulatságot szerveztek, amely egyben
az Egyesület évadzárója volt.  A Nagy
– Jotović – Kiss hármas tánczenéje
mellett a vendégek élvezték a hangu-
latot és táncra perdültek a nagy hő-
ség ellenére is. Az est folyamán a vé-
méndi vendégek, a Székely Pávkör

bukovinai népdalokkal mutatkozott
be a közönségnek. A műsort a ház-
igazdák énekesei egészítették ki saját
dalcsokrukkal. A fellépés előtt a Pe-
tői Sándor MME elnöke, Rancz Ká-
roly bemutatta a vendégeket, a vé-
méndi Székely Pávakör vezetője,
Miklósné Kerekes Bernadett pedig
megköszönte a meghívást és nagy
megelégedettségét fejezte ki, amiért
alkalom adódott, hogy Pancsován
vendégszerepeljenek.  Véménd pol-
gármesterasszonya, Barta Erzsébet
ugyancsak szólt a jelenlevőkhöz és
bejelentette, hogy  azon munkálko-
dik majd, hogy a pancsovai egyesü-
lettel való együttműködés folytatód-
jon a jövőben is. 

A vendégek vasárnap a pancso-
vai Borromeo Szent Károly katoli-
kus templomban szentmisén vettek
részt. Ezt követően a Petői Sándor
MME székházában elköszöntek
vendéglátóiktól, majd az itteni
egyesület néhány tagjának kíséreté-
ben Belgrád irányába indultak,
ahol bejárták a Kalemegdánon lévő
történelmi emlékhelyeket és sétál-
tak a Knez Mihajlova utcán. 

Benyomásokkal és élményekkel
meggazdagodva a véméndi vendé-
gek az országhatár felé folytatták
útjukat. Vendéglátóiktól abban a
reményben köszöntek el, hogy ez-
után is gyakran találkoznak majd.
Első alkalom erre  ez év augusztu-
sában lesz a Bukovinai Fesztiválon
Bonyhádon, amelyen mindkét
egyesület részt vesz. 

Lőcsei Ilona

BEFEJEZŐDÖTT AZ ÖKOLÓGIAI AKCIÓ

MŰANYAGKUPAKOK ÉS 
BÁDOGDOBOZOK GYŰJTÉSE

VÉMÉNDI VENDÉGEK LÁTOGATTAK PANCSOVÁRA

KÖZÖS NYELV,  KULTÚRA ÉS  HAGYOMÁNY

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA BEFEJEZÉSÉNEK MEGÜNNEPLÉSE

KÜLÖNBÖZŐ BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGEK

Svájcban töltött két év után
mégiscsak megpróbál magának
nyugodt életet és jövedelmező
munkát szülővárosában, Pan-
csován teremteni. Habár tuda-
tában van annak, hogy itt a
mindennapok nehezek, ez a ki-
vételesen szorgos iatalember
testvérével nagy terveket szőtt
egy magánvállalkozás beindítá-
sához és fejlesztéséhez. 

- Honnan eredt  az elhatáro-
zás, hogy éppen Svájcban pró-
báljon szerencsét?

- Az ajánlat munkavállalásra
egy barátomtól érkezett, aki
már egy húsfeldolgozó gyárban
dolgozott Oensingen városban.
Tekintettel arra, hogy van ma-
gyar állampolgárságom, nem
volt akadálya annak, hogy meg-
próbáljak takarékpénzt terem-
teni távol a hazámtól. Sohasem
menekültem a munkától és kö-
telezettségektől, 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 bará-
tommal együtt indultam el, így
hát a kezdet is könnyebb volt.
Ott mindannyian együtt éltünk,
eleinte olyan lakásban, amelyet
a munkaadó vállalatunk bizto-
sított, néhány hónappal később
pedig sikerült lakást bérelnünk
és egyenrangú lakótársak let-
tünk. 

- Hogyan boldogult a mun-
kán? Ismerte már a nyelvet?

- Svájcnak azon a részén, ahol
én voltam, a német nyelvet be-
szélik. Tekintettel arra, hogy az

iskolában angol nyelvet tanul-
tam és hogy folyékonyan beszé-
lem a szerb és magyar nyelvet,
sikerült értekeznem a munka-
társaimmal, akik sokan a Bal-
kánról  érkeztek és a környező
országokból. Sőt, még a szlová-
kokat is megértettem, mivel
Hertelendyfalván természetes
dolog hogy a növekvő gyerekek
egymástól eltanulják a szlovák
és magyar nyelvet. A mindenna-
pos használattal  elsajátítottam
a német nyelvet is, amelyet most
már folyékonyan beszélem. A
vállalatot, ahol dolgoztam,
olyan emberek tartják, akik er-
ről a vidékről valók, úgy hogy ez
is egy kis könnyítés volt. De a
munka nem volt könnyű,  izikai
erőt igényelt. A stressz a munka-
helyen nagyon nagy volt, mert
mint idegennek, nem volt sok-
mindenre jogom és rá voltam
kényszerülve, hogy mindent el-
végezzek, amit a feletteseim el-
rendeltek. Habár természetem-
nél 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, mesesze-
rű kis házak és sok tehén. Elein-
te azzal viccelődtünk, hogy so-
ha nem láttunk ennyi tehenet,
de mégicsak, ők túrógyártók.
Az ott született svájciak, termé-
szetesen, más izetést kapnak és
különb munkahelyen dolgoz-
nak, ezért az életszínvonaluk
jobb volt, mint a mienk. Mond-

VÁROSUNKBAN A KARNEVÁLON

KÜRTŐS KALÁCS ÉS MÁS FINOMSÁGOK KÉSZÍTÉSE
Június 16-án és17-én tartották
meg városunkban a hagyomá-
nyos, idén jubiláris, 15. Karne-
vált.  A kétnapos rendezvény
több ezer hazai és külföldi látoga-
tót - résztvevőt és nézőt gyűjtött
egybe.

A karnevál része volt a gasztro-
karnevál, a hagyományok utcájá-
ban, ahol  a résztvevők hazai bo-
rokat, jellegzetes ételeket és süte-
ményeket állítottak ki, saját készí-
tésű kézimunkáikkal díszítve asz-
talaikat.

A kiállítók között saját termé-
keiket, házi készítésű kalácsokat
és süteményeket mutattak be a
sándoregyházi Bonnaz Sándor
MME  és a hertelendyfalvi Tamá-
si Áron SzMME kézimunkázói,
míg a pancsovai Petői Sándor
MME tagjai a helyszínen készítet-
ték, sütötték a kürtős kalácsot és a
hagyományos magyar lángost.
Különös látvány volt a karneválo-

zók hosszas várakozása a sorban,
hogy hozzájussanak az ínyenc fa-
latokhoz.
A Smith család idén is a saját  ter-
mesztésű málnáját kínálta, vala-
mint a szederből és málnából ké-
szített termékeiket.

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

Nagy Mónika 
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Мађар ски като лич ки вер ни ци, али и
при пад ни ци дру гих вер ских зајед ни -
ца из целог све та сва ке годи не се
оку пе у субо ту која прет хо ди пра зни -
ку Духо ви у под нож ју два ју брда у
Тран сил ва ни ји – у месту Чик шо мљо.
Чети ри сто педе сет годи на дуга тра -
ди ци ја нијед ном није пре ки ну та, а
ове годи не је одр жа на 4. јуна, на Дан
наци о нал ног једин ства.

На ово го ди шњем пра знич ном ску пу,
пре ма про це ни орга ни за то ра, било је
при сут но бли зу 150.000 вер ни ка свих
узра ста – од мале деце до ста рих осо ба.
Већ у раним јутар њим сати ма поче ли
су да при сти жу ходо ча сни ци, који су
пре пе ша чи ли и више десе ти на кило -
ме та ра да би на вре ме зау зе ли место.
Међу њима је била и јед на поро ди ца из
Вој ло ви це, која је неко ли ко дана рани -
је кре ну ла на пут, јер су њени чла но ви
желе ли да иску се осе ћај једин ства
наро да и посеб ност дога ђа ја.

Ати ла Бисак је млад човек, коме је
ове годи не испу ње на дав на жеља да
при су ству је све ча ном оку пља њу и
пра знич ном бого слу же њу пово дом
Духо ва у Тран сил ва ни ји, у месту
Чик шо мљо. Раз го ва ра ли смо с њим о
ути сци ма и дожи вља ји ма за вре ме
борав ка у Руму ни ји.

– Било је вели чан стве но и неза бо -
рав но! Напра ви ли смо пре гршт
фото гра фи ја с тог дога ђа ја. Има мо
род би ну у Тран сил ва ни ји, у месту
Дева, тако да рела тив но често путу је -
мо у Руму ни ју, јед ном до два пута
годи шње, поне кад и чешће. Дужи
пери од нисмо могли да иде мо, због
визе и свих поте шко ћа око тога, али
чим је то уки ну то, поно во смо одла -
зи ли. Неко ли ко годи на смо пла ни ра -
ли да оде мо у Чик шо мљо, али без
успе ха. Сада, када нам се план оства -
рио, сви жали мо што то нисмо ура -
ди ли мно го рани је. Дожи вља ји које
смо иску си ли не могу се речи ма
иска за ти, јер не посто је речи које
могу опи са ти све оно што смо тамо
виде ли, осе ти ли и дожи ве ли. Бити
међу бра ћом, међу брат ским наро -
дом, изме ђу 150.000 људи, Секељ-
-Мађа ра – мислим да не посто ји реч
која би аде кват но опи са ла тај осе ћај.
А пошто је поро ди ца била зајед но, то
је додат но улеп ша ло дога ђај.

• Може те ли нам опи са ти како
изгле да оку пља ње ходо ча сни ка?

да ту никог није ни било. Био сам
јако поно сан на ту кул ту ру. То је
пору ка мно ги ма у све ту како се тре ба
пона ша ти.

• Сигур но је за вас био посе бан
дожи вљај то што сте око себе чули
људе како гово ре секељ ма ђар ским
јези ком. Какав је то осе ћај?

– Када овде слу шам неко га да гово -
ри нареч јем слич ним мојем, вео ма
ми је дра го, јер нас нема мно го. Али
тамо, када сам сву да око себе слу шао
људе да гово ре истим јези ком, њих
85–90 одсто, срце ми је било пуно
радости. Као да сам код куће. Могу
рећи да сам оби шао мно ге лепе пре -
де ле, али то место сам дожи вео као
сво је. Сама поми сао на то да је можда
деда мог чукун де де оби ла зио те
шуме, про ла зио истим путе ви ма,
врло је узбу дљи ва. Нај ви ше ме
фасци ни ра то што сам се осе ћао као
код куће иако не живим тамо. Могу
сви ма да пору чим: ко жели и има
могућ но сти и при ли ку да посе ти тај
крај, нека то учи ни. Може мо бити
поно сни што има мо такав народ!

Ило на Лечеи

ЧИК ШО МЉО – МЕСТО ХОДО ЧА ШЋА У ТРАН СИЛ ВА НИ ЈИ

МАЂА РИ ИЗ ЦЕЛОГ СВЕ ТА ОКУ ПИ ЛИ СЕ 450. ПУТ

Веро ват но се зна неки ред, како се
дола зи до места ходо ча шћа.

– Оно што сам видео и што смо
иску си ли, јесте да је пут који води до
тог места, пре ко брда Хар ги та, био
пре пун ауто мо би ла и ауто бу са. Неке
гру пе из окол них места, али и из
даљих гра до ва и села, пешке пола зе
до места, а неко већ неде ља ма рани је
кре не на пут чак из Мађар ске. Било
је при ме ра – како су нам при ча ли –
да су из ино стран ства месе ци ма
рани је кре ну ли пешке. Сти ћи до тог
места иза зов је и за мла де спор ти сте,
а камо ли за ста ри је осо бе, какве смо
сре та ли. Било је и мале деце у коли -
ци ма и носиљ ка ма, као и ста рих
људи који су једва хода ли, али су без
помо ћи сти гли до олта ра.

• Да ли неко орга ни зу је при ла зак
до места оку пља ња?

– По мом мишље њу, тамо посто ји
неко тра ди ци о нал но, непи са но пра -
ви ло, неки ред, који се пошту је већ
450 годи на. Зна се тач но којим путе -
ви ма може да се при ђе, ко тре ба да
стиг не међу први ма. Ауто мо би ли ма
се ника ко не може при ћи. Чик се ре да

је град у под нож ју брда, ода тле се већ
уред но фор ми ра ју коло не, нема гала -
ме, не пра ве се гужве, народ мир но
пола зи на путе ве ка брди ма који воде
до олта ра. Може мо бити вео ма поно -
сни на пона ша ње људи.

• Како је текао про грам, редо след
дога ђа ња?

– Нисмо има ли про грам, само смо
зна ли да све та миса почи ње у 13 сати.
Сти гли смо до одре ди шта, до олта ра,
око 11 сати, да зау зме мо место. Све та
миса је тра ја ла до 16 сати. Било је
међу све ште ни ци ма и гости ју из
Вати ка на. На кра ју су отпе ва не хим -
не: мађар ска, секе љан ска и јед на
като лич ка песма. Када је поче ла све -
та миса, нај ин те ре сант ни је у све му
било је то што су се чули само све -
ште ни ци и пти це, нико реч није про -
го во рио. Од песме се орио цео пре -
део. Након завр шет ка цере мо ни је
инте ре со ва ло ме је нешто што сам
чуо рани је, али сам желео сво јим
очи ма да се уве рим: када је око
150.000 људи кре ну ло пола ко с места
дога ђа ја, иза њих није оста ло ника кво
сме ће, зна чи пре део је изгле дао као

Мултијезички додатак у недељнику / Többnyelvű melléklet a hetilapban

на мађарском језику / magyar nyelven

Повратак из
далеке
Швајцарске
» страна IV

Заједнички
језик, култура 
и традиција
» страна IV

Визија
здравља
» страна V

Програм 
„Петефи 
Шандор”
» страна VI
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Будућ ност 
у ино стран ству није
увек све тла

Када посто је добри
пла но ви код куће,
жртво ва ње не пада
тешко

Зара ђе ни новац тре ба
памет но инве сти ра ти

Ста ње у нашој земљи, нажа -
лост, дове ло је до тога да све
више мла дих људи доно си
одлу ку да све што посе ду ју
спа ку ју у кофер, ста ве пасош
у џеп и поку ша ју да про на ђу
бољи живот у окол ним
земља ма. Срби ја је мно ги ма
поста ла место где дола зе на
одмор, да оби ђу роди те ље,
род би ну и при ја те ље, јер им
је у некој мери живот у ино -
стран ству постао лак ши и
без бед ни ји.

КОД КУЋЕ ЈЕ СИГУР НО НАЈ ЛЕП ШЕ

А ТАК ИЗ ДАЛЕ КЕ ШВАЈ ЦАР СКЕ

Још јед на школ ска годи на је
за нама. За уче ни ке осмих
раз ре да завр ше на је нешто
рани је, јер су их оче ки ва ли
завр шни испи ти и озбиљ не
при пре ме за упис у сред ње
шко ле, али су у међу вре ме ну
нашли при ли ку и за про сла ву.

У нашем реги о ну су осми
раз ред на мађар ском јези ку
завр ши ли уче ни ци у Дебе ља -
чи и Ско ре нов цу.

У Основ ној шко ли „Моша
Пија де” у Дебе ља чи била су
три оде ље ња осмог раз ре да, од
којих је јед но, са 19 уче ни ка,
има ло наста ву на мађар ском
јези ку, с раз ред ним ста ре ши -
ном – настав ни ком мате ма ти -
ке Лајо шем Мате ом на челу.

У Основ ној шко ли „Жар ко
Зре ња нин” у Ско ре нов цу завр -
ше так основ не шко ле био је
пра знич ни дан, по више де це -
ниј ској тра ди ци ји. Све ча ни
изла зак осма ка из шко ле орга -
ни зо ван је кра јем маја. Годи не
2009. први раз ред је запо че ло
шесна ест малишана, док се ове

годи не све га осам уче ни ка
опро сти ло од шко ле и нај леп -
шег пери о да свог детињ ства, јер
су оста ли у међу вре ме ну напу -
сти ли сво је род но село.

Све ча ност је запо че та послед -
њим часом раз ред ног ста ре ши -
не, на којем су се осмаци опро -
сти ли од свог настав ни ка Жол та
Ђури ша. Затим су уче ни ци кре -
ну ли од заба ви шта пре ко учи о -
ни ца кроз згра ду шко ле, где су

их доче ки ва ли уче ни ци – њихо -
ви мла ђи дру га ри с буке ти ма
цве ћа. На кра ју су им у школ -
ском дво ри шту уче ни ци сед мог
раз ре да пре да ли изве зе ну тор бу
– заве жљај, с којим ће кре ну ти у
даљи живот. Доде ље не су дипло -
ме и захвал ни це, одр жа ни су
све ча ни гово ри са саве ти ма за
будућ ност. Матур ски бал је при -
ре ђен скром но, у згра ди шко ле.

Ило на Лечеи

ску пља од, реци мо, Немач ке
или Аустри је, тако да је рас по -
ре ђи ва ње нов ца било вео ма
важно, пошто сам желео да се
вра тим. С при ја те љи ма сам
често ишао на изле те у Фран -
цу ску или смо оби ла зи ли дру -
ге при ја те ље и род би ну у
Немач кој, јер смо били на
таквом месту да нам је и јед но
и дру го било при лич но бли зу.
Поне кад смо ишли у Немач ку
у недељ ни шопинг, јер нам се
то више испла ти ло него да
намир ни це купу је мо у Швај -
цар ској. То је пре ле па држа ва
и сва ка ко ми је дра го што сам
про вео две годи не на јед ном
таквом месту, где је све изу -
зет но орга ни зо ва но и где се
пра ви ла пошту ју зато што
посто је, а не зато што вас неко
при мо ра ва да их пошту је те.
Мен та ли тет је пот пу но дру га -
чи ји од нашег и мало је теже
нави ћи се на то, али смо успе -
ли. Без обзи ра на све то раду -
јем се што сам опет у Срби ји и
што овде запо чи њем ново
погла вље у живо ту.

• Када смо се већ тога дота -
кли, какви су вам пла но ви за
раз вој при ват ног бизни са?

– Вра тио сам се с вели ким
пла но ви ма, али знам да
морам памет но да уло жим
новац и вре ме и да кре нем од
малих ства ри. С бра том Зол та -
ном ћу пре у зе ти од стри не
пека ру „Аро ма”, где поред већ
раз ви је ног посла уво ди мо
нови те те у виду про да је дома -
ћих кифли по спе ци јал ном
рецеп ту и раз ви ја мо посеб не
рецеп те за раз не инте грал не и
бес ква сне хле бо ве. На при мер,
наше дома ће кифле гра ђа ни
су могли да про ба ју током
„Пан че вач ког кар не ва ла”,
када су нам госпо ђе из МКУД-
а „Тама ши Арон” из Вој ло ви це
иза шле у сусрет и про да ва ле
их на свом штан ду. Посеб ну
пажњу посве ћу је мо задр жа ва -
њу ста рих и обез бе ђи ва њу
нових муште ри ја, као и спо ри -
јем, али мно го сигур ни јем
раз во ју бизни са. На дуже ста -
зе, воле ли бисмо да отво ри мо
лока ле, како у гра ду тако и у
још неком од окол них насе ља,
али нај ва жни је нам је да одр -
жи мо доса да шњи ква ли тет и
кли јен те лу. Не могу рећи да се
ника да нећу вра ти ти у Швај -
цар ску, или евен ту ал но оку -
ша ти сре ћу негде дру где, али
засад сам изу зет но сре ћан што
сам код куће и запо чи њем
ново, надам се успе шно погла -
вље у живо ту.

Каро ли на Бисак

„У нашој сре ди ни има мање
отпа да за нових 85,100 кг пла -
стич них чепо ва и 40,260 кг
лимен ки”, обја ви ли су вест уче -
ни ци основ не шко ле у Дебе ља -
чи, који су ових дана про да ли
секун дар не сиро ви не: пла стич -
не чепо ве и лимен ке од соко ва
саку пље не од сеп тем бра 2016.
до маја  2017. годи не. Засад се
још увек не зна шта ће бити
суд би на нов ча не суме у вред -
но сти од „јаких” 25 евра, коли -
ки је био при лив  у касу.

Од првог поку ша ја су купи -
ли гре де, од дру гог су помо -
гли јед ном мла дом повре ђе -
ном мешта ни ну, тре ћа и
четвр та при ли ка послу жи ле
су за испу ње ње потре ба
побед нич ких раз ред них зајед -
ни ца, а петим поку ша јем су
помо гли шти ће ни ке јед ног
вој во ђан ског сиро ти шта. Јед -
но је сигур но: шта год да буде,
деча ци и девој чи це нису
ради ли уза луд.

Имре Мар ти нек

О томе да је све чешћа пре ко -
гра нич на сарад ња мађар ских
удру же ња, све до чи и госто ва ње
жен ске певач ке гру пе из Вемен -
да, места у Мађар ској, чије су
чла ни це, поре клом буко вин ски
Секе љи, од 23. до 25. јуна ове
годи не гостовале у Пан че ву, а
дома ћин им је био МКУД
„Пете фи Шан дор”.

Овом при ли ком је узвра ће на
посе та, пошто је певач ка гру -
па из Пан че ва 2015. годи не
насту пи ла у Вемен ду након
пред ста вља ња на „Буко вин -
ским сусре ти ма” у Боњ ха ду.

Зајед нич ки језик, тра ди ци ја
и кул ту ра још више су збли -
жи ли две зајед ни це. Гости из
Вемен да сти гли су у Пан че во
23. јуна. У седи шту МКУД-а
„Пете фи Шан дор” при ре ђен

им је дочек, а након вечер њег
дру же ња гости су сме ште ни
по кућа ма.

Субо та је про те кла у раз гле -
да њу Пан че ва. Зајед но с дома -
ћи ни ма гру па из Вемен да оби -
шла је оба лу Тами ша и посе -
ти ла Като лич ку цркву Св.
Кар ла Боро меј ског и седи ште
Тури стич ке орга ни за ци је гра -

да Пан че ва. Затим су се у
Народ ној башти одмо ри ли и
окре пи ли након дуге шет ње.

У седи шту МКУД-а „Пете фи
Шан дор” уве че је при ре ђен
бал, као завр шни ца рад не сезо -
не. Уз музи ку за плес три ја
Нађ –Јо то вић –Киш гости су
ужи ва ли и заи гра ли, упр кос
вели кој вру ћи ни. Жен ска
певач ка гру па из Вемен да
пред ста ви ла се спле том буко -

вин ских народ них песа ма, а
про грам је упот пу ни ла и
певач ка гру па дома ћи на, који
су изве ли свој репер то ар. Пре
насту па је пред сед ник МКУД-а
„Пете фи Шан дор” Кар ло Ранц
пред ста вио госте, а затим је
Бер на дет Миклош Кере кеш,
која води певач ку гру пу из
Вемен да, захва ли ла на пози ву
и иска за ла вели ко задо вољ ство
што им се ука за ла при ли ка да
буду гости у Пан че ву. Гра до на -
чел ни ца Вемен да Ерже бет
Бар та тако ђе се обра ти ла при -
сут ни ма и наја ви ла да ће ради -
ти на томе да се сарад ња с пан -
че вач ким удру же њем наста ви.

У неде љу су гости при су -
ство ва ли све тој миси у Като -
лич кој цркви Св. Кар ла Боро -
меј ског. У седи шту МКУД-а
„Пете фи Шан дор” опро сти ли
су се од дома ћи на, па су у
прат њи неко ли ко чла но ва
овда шњег дру штва кре ну ли
пут Бео гра да, где су оби шли
зна ме ни та места на Кале мег -
да ну и про ше та ли Кнез Миха -
и ло вом ули цом.

Пуни ути са ка и дожи вља ја,
гости из Вемен да наста ви ли су
пут пре ма гра ни ци. Од дома -
ћи на су се рас та ли у нади да ће
се уско ро поно во сре сти, а прва
при ли ка за то биће у августу на
„Буко вин ским сусре ти ма” у
Боњ ха ду, где ће оба дру штва
бити при сут на.

Ило на Лечеи

ЗАВР ШЕ НА ЕКО ЛО ШКА АКЦИ ЈА

САКУ ПЉЕ НЕ ЛИМЕН КЕ И ЧЕПО ВИ

ГОСТИ ИЗ ВЕМЕН ДА ПОСЕ ТИ ЛИ ПАН ЧЕ ВО

ЗАЈЕД НИЧ КИ ЈЕЗИК, КУЛ ТУ РА И ТРА ДИ ЦИ ЈА

ПРО СЛА ВА ЗАВР ШЕТ КА ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ

РАЗ ЛИ ЧИ ТЕ МАТУР СКЕ СВЕ ЧА НО СТИ

Међу тим, наш сугра ђа нин
Роберт Пал одлу чио је да
након две годи не про ве де не у
Швај цар ској ипак поку ша да
себи ство ри миран живот и
уно сан посао у род ном Пан че -
ву. Иако све стан да је овде сва -
ко дне ви ца тешка, овај изу зет -
но вре дан мла ди човек ско вао
је с бра том вели ке пла но ве за
покре та ње и раз ви ја ње при -
ват ног посла.

• Ода кле је поте кла одлу ка
да оку ша те сре ћу баш у Швај -
цар ској?

– Пону да за посао сти гла ми
је од при ја те ља који је већ
радио у фабри ци за пре ра ду
меса у гра ду Оен син ге ну. С
обзи ром на то да имам мађар -
ско држа вљан ство, није било
пре пре ка да поку шам да ство -
рим уште ђе ви ну дале ко од
куће. Никад нисам бежао од
посла и оба ве за, тако да ни то
није била смет ња. Од самог
почет ка циљ ми није био да
започ нем живот тамо, већ да
нов цем који успем да зара дим
и уште дим обез бе дим себи
бољи живот овде, код куће.
Јед на од олак ши ца била је
што сам у непо зна то ишао с
неко ли ко при ја те ља, те је
самим тим поче так био лак -
ши. Тамо смо живе ли сви
зајед но, у почет ку у ста но ви ма
које је обез бе ди ла сама фир ма
за коју смо ради ли, а након
неко ли ко месе ци смо успе ли
да изнај ми мо стан и буде мо
рав но прав ни циме ри.

• Како сте се сна ла зи ли на
послу? Да ли сте већ зна ли
језик?

– У делу Швај цар ске где
сам био, при ча се немач ки

језик. С обзи ром на то да сам
у шко ли учио енгле ски, те да
теч но при чам срп ски и
мађар ски, успе вао сам да се
спо ра зу ме вам с коле га ма,
којих је било доста с Бал ка на,
али и из окол них зема ља. Чак
сам раз у мео и Сло ва ке, јер је
при одра ста њу у Вој ло ви ци
нор мал на ствар да деца јед на
од дру ге нау че сло вач ки и
мађар ски. Сва ко днев ном упо -
тре бом савла дао сам и немач -
ки језик, који сада већ теч но
при чам. Фир му за коју сам
радио, држе људи са ових про -
сто ра, тако да је и то била
мала олак ши ца. Али посао
није био лак. Физич ки је био
зах те ван, стрес на рад ном
месту био је огро ман, јер као
стра нац нисам имао пра ва на
мно го тога и био сам при ну -
ђен да радим све што над ре -
ђе ни одре де. Иако сам по
при ро ди пози тив на и шаљи ва
осо ба, стрес од кон стант ног
при ти ска и физич ке опте ре -
ће но сти на послу почео је да
ме сусти же.

• Неве за но за посао, како
вам се допа ла Швај цар ска?

– Оен син ген је место окру -
же но пла ни на ма. Заи ста
изгле да као с раз глед ни це.
Зеле на брда, пла ни не под сне -
гом, бај ко ви те кући це и мно го
кра ва. У почет ку смо се шали -
ли да ника да у живо ту нисмо
виде ли толи ко кра ва. Али
ипак су они про из во ђа чи сира.
Рође ни Швај цар ци, нарав но,
при ма ју дру га чи је пла те и
раде на дру га чи јим рад ним
мести ма, па самим тим стан -
дард им је био бољи него наш.
Могу рећи да је Швај цар ска

НА КАР НЕ ВА ЛУ У НАШЕМ ГРА ДУ

ПРИ ПРЕ МА КИР ТЕ ША И ДРУ ГИХ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТА
У Пан че ву је 16. и 17. јуна
одр жан тра ди ци о на лан, ове
годи не јуби ла ран пет на е сти
кар не вал. Дво днев на мани фе -
ста ци ја оку пи ла је више хиља -
да посе ти ла ца, дома ћих и
стра них уче сни ка и гле да ла ца.

Део кар не вал ског про гра ма
био је и гастро кар не вал у
„ули ци тра ди ци је”, где су
посе ти о ци могли да про ба ју
дома ћа вина, хра ну и посла -
сти це и да погле да ју руко тво -
ри не које су укра ша ва ле тезге.

Поред оста лих, сво је про из -
во де – дома ће кола че и пеци -
ва – нуди ле су чла ни це
МКУД-а „Боназ Шан дор” из
Ива но ва и МКУД-а „Тама ши
Арон” из Вој ло ви це, а чла но ви
МКУД-а „Пете фи Шан дор” из
Пан че ва на лицу места су при -
пре ма ли и пекли колач на
жару, тако зва ни кир теш, и
тра ди ци о нал не мађар ске лан -

го ше. Посе ти о ци и уче сни ци
кар не ва ла дуго су чека ли у
реду да дођу до ових спе ци ја -
ли те та.

Поро ди ца Шмит је и ове
годи не нуди ла сво је мали не и
про из во де од купи не и мали -

не. Град је био пун посе ти ла ца
раз ли чи тих узра ста, који су се
пре пу сти ли кар не вал ској
атмос фе ри и ужи ва ли – макар
само посма тра ју ћи пону ђе ну
шаро ли кост.

Мони ка Нађ
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На „Вој ло вач ким жете лач -
ким дани ма” одр жа ним про -
шле годи не МКУД „Тама ши
Арон” имао је госте из Тран -
сил ва ни је, из места Ђер ђо ал -
фа лу, чла но ве Сред ње струч не
шко ле „Шевер Елек” и Дру -
штва за него ва ње тра ди ци ја
„Домо кош Пал Петер”. Веза с
тим дру штвом успо ста вље на
је захва љу ју ћи Веро ни ки Гал,
која је девет месе ци ради ла у
вој ло вач кој зајед ни ци Мађа ра
као сти пен ди ста про гра ма
„Пете фи Шан дор”, у орга ни за -
ци ји Држав ног секре та ри ја та
за наци о нал ну поли ти ку

Мађар ске, а која је родом из
места Ђер ђо ал фа лу.

Током три зајед нич ки про -
ве де на јул ска дана роди ло се
пра во дру гар ство међу децом
– дома ћи ни ма и гости ма, али
су се и одра сли гости при јат но
осе ћа ли, што је дове ло до тога
да су ове годи не позва ли чла -
но ве МКУД-а „Тама ши Арон”
да узвра те посе ту. Госто ва ње
ће бити реа ли зо ва но у пери о -
ду од 6. до 9. јула, а на пут ће
кре ну ти мла ђи чла но ви дру -
штва из фол клор не сек ци је и
руко вод ства.

Мони ка Нађ

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 има-
ла визију коју је успела да спро-
веде у дело. Као цертификова-
ни нутрициониста, чврсто је
одлучила да ће своје знање о
здравој исхрани и здравом ста-
њу духа и тела пренети на своје
суграђане. Од септембра про-
шле године успешно то и ради
у самом центру Стрелишта, где
заједно са супругом Иваном
држи продавницу здраве хране.

ПЕСМА И ПЛЕС ОРИ ЛИ СЕ БАЧ КОМ

ПРЕ СТИ ЖНИ ФЕСТИ ВАЛ У СТА РОЈ МОРА ВИ ЦИ

ОСТВАРЕН САН МЛАДЕ ЖЕНЕ

ВИЗИЈА ЗДРАВЉА

Фестивали „Дуриндо” и „Ђен-
ђешбокрета” јесу смотре војво-
ђанских мађарских народних
оркестара, фолклорних група и
солиста који негују и чувају
традицију, у категоријaма
омладинаца и одраслих.

Ове годи не су 41. фести вал
„Дурин до” и 54. фести вал
„Ђен ђеш бо кре та” госто ва ли у
Ста рој Мора ви ци у Бач кој од
9. до 11. јуна. Тај гра дић је
чекао три де сет јед ну годи ну
да поно во буде дома ћин овом
пре сти жном дога ђа ју.

Попу ла ран вој во ђан ски
фести вал мађар ске песме и
игре оку пи неко ли ко хиља да
уче сни ка и љуби те ља ова квих
мани фе ста ци ја и сва ке годи не
неки нови гра дић има при ви -
ле ги ју да све њих уго сти, што
је увек вели ка част.

Све ча но сти тра ју три дана и
сва ки дан је посве ћен посеб ним
ства ри ма. Тако зва ни нул ти дан,
одно сно петак, био је посве ћен
изло жба ма руч них радо ва.

Субо та је резер ви са на за
„Дурин до”, фести вал мађар -
ских народ них песа ма, на
којем је уче ство ва ло чак 110
певач ких гру па. Боје нашег
гра да бра ни ли су хоро ви
МКУД-а „Тама ши Арон” из
Вој ло ви це и КУД-а „Пете фи
Шан дор” из Пан че ва, као и
мно ги дру ги из окол них села.

У неде љу је насту пи ло чак 37
играч ких гру па, које су вер но и
поно сно при ка за ле народ не
игре из свог кра ја Вој во ди не.

Поред песме и игре, дома ћи -
ни су орга ни зо ва ли и мно ге

ликов не ради о ни це, изло жбе
руч них радо ва, кола ча, ста рих
зана та и упознавање деч јих
игара. Так ми ча ри и гости могли
су да се послу же тра ди ци о нал -
ним мађар ским јели ма, углав -
ном кува ним у котли ћи ма.

Међу тим, нај ва жни је тог
викен да било је дру же ње ста рих
при ја те ља и упо зна ва ње нових,
као и обна вља ње и јача ње веза
изме ђу кул тур но-умет нич ких
дру шта ва. Може се рећи да су
орга ни за то ри успе шно оба ви ли
посао који им је доде љен.

Каро ли на Бисак

одличан и веома ценимо то
што неко мисли на нас и што
хоће да нам помогне, поготово
нама младима који покушава-
мо да останемо овде, да успе-
мо некако у животу, да може-
мо нормално да радимо и
живимо на овим просторима.

• Какви су вам планови за
будућност?

– Као што сам већ напоме-
нула, власници смо пољопри-
вредног газдинства, где разви-
јамо 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 покрене-
мо праву производњу козјег
сира, сурутке и млека, да пла-
сирамо производе и ван наше
продавнице. Будући да живи-
мо у тешком времену, да су
грађани генерално у кризи,
имају све мање новца и купов-
на 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 муштерија-
ма. Можда ћемо једног дана,
ако се укаже прилика, отвори-
ти још једну продавницу.

Каролина Бисак

ГОСТО ВА ЊЕ У ТРАН СИЛ ВА НИ ЈИ

ДРУГАРСТВО СЕКЕЉА

Иако жетва тек почи ње, у Вој -
ло ви ци су већ кре ну ле при -
пре ме за орга ни зо ва ње тра ди -
ци о нал них, 23. „Вој ло вач ких
жете лач ких дана”. Мани фе -
ста ци ја ће тра ја ти три дана, од
27. до 29. јула. Орга ни за то ри
су Сло вач ко кул тур но-про -
свет но дру штво „Ђетван” и
Мађар ско кул тур но-умет нич -
ко дру штво „Тама ши Арон”, уз
подр шку и помоћ дру гих
цивил них орга ни за ци ја из
Вој ло ви це.

Првог дана, у четвр так, вој -
ло вач ки пче ла ри, али и сви
заин те ре со ва ни, има ће при ли -
ку да у сали Спо мен-дома
одслу ша ју пре да ва ња струч ња -
ка Инсти ту та „Тамиш” из Пан -
че ва на тему „Упо тре ба пести -
ци да и без бед ност пче ла”.

У петак, 28. јула, у после по -
днев ним сати ма, Вој лов чан ке –
чла ни це удру же ња жена и
њихо ви гости из окол них места
орга ни зо ва ће про дај ну изло жбу

тра ди ци о нал них кола ча, пеци -
ва и руко тво ри на. Место деша -
ва ња биће парк, а у дво ри шту
СКПД-а „Ђетван”, у орга ни за -
ци ји Мати це сло вач ке, биће
отво ре на ради о ни ца за децу, у
којој ће и нај мла ђи моћи да
пока жу сво је вешти не. У 20 сати
поче ће тро је зич ки кул тур но-
-умет нич ки про грам, уз уче шће
дома ћи на и њихо вих гости ју.

За субо ту, 29. јул, пред ви ђен
је цело днев ни про грам. Током
пре по дне ва око згра де седи -

шта Мађар ског кул тур но-
-умет нич ког дру штва поно во
ће бити орга ни зо ва на про дај на
изло жба радо ва чла ни ца удру -
же ња жена. Жете о ци ће се оку -
пи ти у 11 сати и иза ћи на пар -
це лу у Гро бљан ској ули ци,
како би посе ти о ци ма пред ста -
ви ли тра ди ци о нал но руч но
коше ње жита. Након оба вље -
ног посла све ча на повор ка
жете ла ца и меха ни за ци је кре -
ну ће вој ло вач ким ули ца ма:
Гро бљан ском, Шан до ра Пете -
фи ја, Јан ка Чме ли ка, Јано ши -
ко вом, Борач ком и поно во
Ули цом Шан до ра Пете фи ја до
МКУД-а „Тама ши Арон”.

Након крат ког попо днев ног
одмо ра, од 20 сати, оба кул -
тур но-умет нич ка дру штва
при ре ди ће жете лач ки бал и
вече ру, а гости ће моћи да се
заба вља ју до зоре уз добру
мађар ску и сло вач ку музи ку и
бога ту том бо лу.

Мони ка Нађ

ПОЧЕ ЛЕ ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ЛЕТ ЊЕ СВЕ ЧА НО СТИ

ДВА ДЕ СЕТ ТРЕ ЋИ „ВОЈ ЛО ВАЧ КИ ЖЕТЕ ЛАЧ КИ ДАНИ”

ПРО СЛА ВА КИР ВА ЈА У СЕП ТЕМ БРУ

ТРЕ ЋИ СУСРЕТ ВОЈ ЛОВ ЧА НА
Послед ња неде ља у сеп тем -
бру се сва ке годи не про сла вља
као кир вај у Вој ло ви ци, дан
осве ште ња еван ге ли стич ке и
рефор мат ске цркве. Годи не
2007. од цркве ног одбо ра
рефор мат ске цркве поте кла је
ини ци ја ти ва да се одр жи први
свет ски сусрет Вој лов ча на, што
зна чи да се позо ву сви они који
су поре клом из Вој ло ви це, а
сада живе у дру гим гра до ви ма
и држа ва ма широм све та, да се
вра те у сво је род но место.

Орга ни зо ва на је  више днев -
на мани фе ста ци ја с разно вр -
сним про гра мом, на којој је,
поред мешта на, било при сут -
но више од 200 гости ју из свих
кра је ва све та. Сусрет је био
вео ма успе шан, па је тада
одлу че но да се поно ви сва ке
пете годи не.

Ове годи не у сеп тем бру биће
одр жан тре ћи сусрет Вој лов ча -
на, који ће пре све га бити у
духу про сла ве 500. годи шњи це

рефор ма ци је. Биће то више -
днев на мани фе ста ци ја, у чијем
ће орга ни зо ва њу, поред рефор -
мат ске цркве не зајед ни це, уче -
ство ва ти и МКУД „Тама ши
Арон”. Овим путем пози ва мо
све оне који има ју рођа ке и

при ја те ље поре клом из Вој ло -
ви це да их оба ве сте о могућ но -
сти да се сусрет ну с мешта ни -
ма и да се упо зна ју с њихо вим
радом и живо том у насе љу ода -
кле су поте кли.

Ило на Лечеи

посао којим желим да се
бавим. У продавници здраве
хране у којој сам била запо-
слена нисам баш била задо-
вољна условима и тиме како је
посао ишао. Много сам разми-
шљала како да се усмерим, а
чак сам хтела и да се преква-
лификујем, да завршим неки
курс за књиговодство или тако
нешто, пошто бити нутрицио-
ниста у Панчеву није исплати-
во, веома је тешко наћи посао
у струци. И тако ми се створи-
ла слика неке мале радње са
зеленим зидовима и зеленим
карираним завесицама, па сам
почела интензивно да разми-
шљам о томе како бисмо
супруг и ја могли да дођемо до
средстава да све то и оствари-
мо. Коцкице су се сложиле и
отворили смо продавницу.

• Када сте отворили радњу и
какве производе продајете?

– Отварање је било 7. сеп-
тембра прошле године. Труди-
мо се да увек имамо за сваког
по нешто. Имамо ринфузну

девојака има проблем с груди-
ма и јако је велика појава кар-
цинома груди, тако да је и моја
препорука да се не користе
дезодоранси који садрже алу-
минијум 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 купу-
ју. Тренутно је најпопуларнија
ринфузна роба, семенке чије,
ланено семе, али се ипак нај-
више траже савети. Муштери-
јама много значи то што код
нас могу добити стручан савет
о примени препарата и при-
преми хране. Продаја највише
зависи од старосног доба
муштерија – деца купују гриц-
калице, тинејџери претежно
кокосово уље, које је у послед-
ње време велики хит, а стари-
је муштерије углавном чајеве.
Зависи и од периода у години.

• 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 завр-
шила школу за дијететичара-
-нутриционисту и једном при-
ликом сам видела себе како
радим у својој продавници,
која је имала зидове офарбане
у зелено, с карираним завеса-
ма, и знала сам да је то нешто
што желим да радим и да је то

робу, углавном зрнасте произ-
воде, здраве слаткише и инте-
гралне грицкалице, производе
који су намењени дијабетича-
рима 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 функцио-
нисању 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 природ-
не козметике и посебно бих
препоручила стикове без хеми-
калија 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 пре-
парати за мршављење.

• Чули смо да сте конкури-
сали код Фондације „Проспе-
ритати”. Јесте ли задовољни
резултатом и шта мислите о
том програму?

– Фондација „Просперита-
ти” из Мађарске нам је много
помогла и драго нам је што
смо конкурисали и успели да
добијемо спонзорство, с обзи-
ром на то да супруг и ја имамо
регистровано пољопривредно
газдинство. Задовољни смо и
мислимо да је овај програм
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Еки па вео ма гле да ног мага -
зи на „Дуна теле ви зи је” – „У
посети завичају”, 22. јуна, у
окви ру четво ро днев ног оби -
ла ска Вој во ди не изра зи ла је
жељу да раз го ва ра с људи ма
у Вој ло ви ци, Пан че ву, Ива -
но ву и Дебе ља чи и да на тај
начин пред ста ви и нашу сре -
ди ну широј публи ци, не изо -
ста вља ју ћи Кале мег дан и
место боја код Зему на.

У седи шту МКУД-а „Тама -
ши Арон” део члан ства доче -
као је пет сарад ни ка те теле -
ви зи је, који ма су пред ста -
вље ни тра ди ци о нал но пра -
вље ње кола ча, руч ни радо ви,
сви ра ње на цитри и пева ње
народ них песа ма. Гово ри ли
су им и о дру штву и живо ту
зајед ни це, а у Рефор мат ској
цркви гости су раз го ва ра ли с
биску пом Белом Хала сем.

Наред ног дана циљ пута
био је Бео град, где су, поред
све га што се могло виде ти на
Кале мег да ну, про на шли и
мађар ске над гроб не спо ме -
ни ке за које ни овда шњи ста -
нов ни ци нису зна ли. У Пан -
че ву су оби шли бро ди ћем

дело ве Тами ша и Дуна ва,
посе ти ли МКУД „Пете фи
Шан дор”, где их је доче ка ла
изло жба руч них радо ва, а
има ли су при ли ке и да раз -
го ва ра ју са чла но ви ма тог
дру штва.

Мађар ска зајед ни ца нестр -
пљи во оче ку је да види како
ће бити при пре мље на еми си -
ја „У посети завичају” о
нашем пре де лу, која ће
наста ти као резул тат рада и
виђе ња орга ни за то ра и уче -

сни ка еми си је, Оска ра Кење -
ре ша, писца тек сто ва и режи -
се ра Зол та на Моyса, камер -
ма на Давида Шедла, уче сни -
ка Шан до ра Јака ба, као и

инже ње ра зву ка Јоже фа
Тота.

Мага зин „Посе ти лац домо -
ви не” пра ти вели ки број гле -
да ла ца, јер еки па која при -
пре ма еми си ју, у 26 мину та
про гра ма, очи ма тури сте
при ка зу је пре де ле Кар пат -
ског басе на, при род на богат -
ства и мађар ске исто риј ске
спо ме ни ке. Чла но ви еки пе
од ране мла до сти баве се
пла ни на ре њем из разо но де.
Потом им је оби ла зак пла -
ни на Кар па та поста ло про -
фе си о нал но зва ње, а од уво -
ђе ња еми си је у редо ван про -
грам 2001. годи не, кроз 200
епи зо да, гле да о це су упо зна -
ли с тра го ви ма мађар ске
исто ри је.

Ило на Лечеи

Ива но во, мало село које се про сти ре изме ђу Дуна ва и Дунав ца,
одли чан је пока за тељ мул ти на ци о нал не и мул ти кул ту рал не зајед -
ни це. Мађа ри, Буга ри, Срби и мно ги дру ги деле овај неве ли ки,
али иди ли чан про стор за живот. За одр жа ва ње мађар ске кул ту ре
и тра ди ци је заду же но је Мађар ско кул тур но-умет нич ко дру штво
„Боназ Шан дор”, с пред сед ни ком Неме том Андра шем на челу.

Дру штво је зва нич но реги стро ва но 2001. годи не и бро ји око 35
актив них чла но ва. Мла ђи чла но ви су заду же ни за чува ње фол кло -
ра од забо ра ва. Али међу мла ди ма не посто ји мно го инте ре со ва ња
за овај хоби, тако да успе ва ју да се оку пе тек с вре ме на на вре ме,
пред неки већи наступ или госто ва ње. Дру штво ујед но има и удру -
же ње жена, које је вео ма актив но и често је дома ћин или уче сник
тра ди ци о нал них чајан ки захва љу ју ћи баш овим одлуч ним и вред -
ним жена ма. Чајан ке су изу зет но важна оку пља ња удру же ња жена
при кул тур но-умет нич ким дру штви ма, где се раз ме њу ју нове иде -
је за раз не про јек те веза не за дру штва, наја вљу ју мани фе ста ци је
које ће се одр жа ва ти у њихо вој орга ни за ци ји и, нарав но, где ове
вред не даме могу да се опу сте, заба ве и дру же са сво јим при ја те -
љи ца ма које ређе виђа ју.

Сво је тра ди ци о нал не руч не радо ве и изу зет не кола че изла га ле
су ове годи не на првој изло жби руч них радо ва и кола ча у Кикин -
ди, на „Дани ма сун цо кре та” у Омо љи ци и на кар не ва лу у Пан че -
ву. Иако су у пита њу ста ри је даме, вели ка жеља за пре но ше њем
тра ди ци о нал них вешти на на мла ђе гене ра ци је и упор но одби ја ње
да ова умет ност пад не у забо рав, одр жа вају ово скром но дру штво
на оку пу.

Удру же ње жена има и хор и захва љу ју ћи томе путу ју по Бана ту
и госту ју на мно гим смо тра ма. Про шле годи не су насту па ле и у
Мађар ској, зајед но с дру штви ма из Вој ло ви це и Ско ре нов ца.

С обзи ром на то да је удру же ње жена било вред но, ове годи не,
сре ди ном јуна, орга ни зо ва ло је јед но днев ни излет у Мора ха лом у
Мађар ској, као награ ду за цело го ди шњи рад. Ова бања бли зу Сеге -
ди на савр ше на је за одмор и рекре а ци ју, тако да су даме заслу же -
но ужи ва ле у попу лар ном купа ли шту.

Иако су ста ри ји чла но ви вео ма пре да ни очу ва њу и пре но су тра -
ди ци је на мла ђе гене ра ци је, жао им је што мла ди више нису заин -
те ре со ва ни за ова ква дру же ња. Међу тим, одр жа ва ју пози ти ван
став, упор ни су и вред ни, тако да оста је нада и вели ка жеља за оку -
пља њем омла ди не под окри љем дру штва.

Каро ли на Бисак

Држав ни секре та ри јат за наци о нал ну
поли ти ку Мађар ске упу ћи ва њем сти -
пен ди ста у окви ру про гра ма „Пете фи
Шан дор” пома же рад цивил них орга -
ни за ци ја у дија спо ри.

Про грам „Пете фи Шан дор” покре нут је
у сеп тем бру 2015. годи не и тра јао је
девет месе ци. МКУД-у „Тама ши Арон”
из Вој ло ви це пону ђе на је могућ ност да
буде коор ди на тор про гра ма, удру же ње
које ће при хва ти ти сарад њу са сти пен -
ди стом кога одре де да сво јим радом
пома же рад цивил не орга ни за ци је.
Пошто је при хва ће на пону да, у нашу
зајед ни цу је сти гла Веро ни ка Гал,
родом из Тран сил ва ни је, која је путем
кон кур са иза бра на за овај зада так. Она
је током девет месе ци ради ла с децом
на него ва њу матер њег јези ка, пома га ла
у орга ни зо ва њу разних про гра ма и
мани фе ста ци ја, у оба вља њу адми ни -
стра тив них посло ва и о све му томе
изве шта ва ла јав ност широм све та
путем сај та про гра ма „Пете фи Шан -
дор”. Сара ђи ва ла је и са удру же њи ма
из Ско ре нов ца, Кови на и Ива но ва у
поне ким делат но сти ма, када су тамо -
шња удру же ња иска за ла потре бу за
њеним радом.

Након успе шно завр ше ног првог
циклу са обја вљен је кон курс за наста -
вак рада сти пен ди ста. Тако је дошло до
тога да је Веро ни ка Гал доби ла одо бре -
ње да оста не у вој ло вач кој зајед ни ци
још девет месе ци, од сеп тем бра 2016.
до кра ја маја 2017. годи не. Сво јим
несе бич ним зала га њем и радом сте кла
је сим па ти је целе зајед ни це и поста ла
део ње.

У МКУД-у „Тама ши Арон” је 26. маја
одр жа на годи шња завр шна при ред ба. У
окви ру про гра ма је при ка за на деч ја
пред ста ва под нази вом „Буди те добри,

ако може те!”, коју је осми сли ла Веро -
ни ка Гал, а у при пре ми пред ста ве су јој
пома га ле Кла у ди ја Нем чек, Мар та
Лечеи и Мони ка Нађ, које воде фол -
клор ну и лите рар ну сек ци ју. У завр -
шном делу про гра ма зајед но су иско ри -
сти ли при ли ку да Веро ни ки захва ле за
сарад њу и све лепе дане које је про ве ла
с њима.

Вези ље дру штва су 28. маја орга ни зо -
ва ле чајан ку, на коју су позва ле сва
жен ска удру же ња из реги о на с који ма
сара ђу ју. То је ујед но била при ли ка за
Веро ни кин послед њи сусрет са жена ма
из Ско ре нов ца, Ива но ва и Кови на с
који ма је сара ђи ва ла.

Чла но ви пред сед ни штва и актив них
сек ци ја су 29. маја орга ни зо ва ли јед ну
зајед нич ку вече ру, када су се зва нич но
опро сти ли од Веро ни ке Гал, пре да ју ћи
јој поклон: фото-албум с фото гра фи ја ма
дога ђа ја на који ма је она уче ство ва ла.
Зауз врат, она је при пре ми ла сли чан
поклон кул тур но-умет нич ком дру штву:
фото-албум са сво јим сли ка ма, које је

сни ма ла на разним мани фе ста ци ја ма и
дога ђа ји ма, као и уко ри чен дета љан
изве штај с фото гра фи ја ма о раду удру -
же ња током девет месе ци њеног борав ка.

На пита ње какве ути ске има о борав -
ку и раду у вој ло вач кој секе љан ској
зајед ни ци, Веро ни ка је одго во ри ла:

– Био је пре ди ван осе ћај иску си ти да
у овом делу кар пат ског басе на посто ји
јед на мала сло жна зајед ни ца, као мало
остр во, и са сигур но шћу могу твр ди ти
да је она вео ма бит на мађар ској наци ји.
Од срца им желим да истра ју у очу ва њу
иден ти те та, насу прот томе што се из
дана у дан сма њу је зајед ни ца. У овда -
шњим људи ма има огром не енер ги је и
љуба ви за очу ва ње једин ства. Мно го
тога сам пре жи ве ла и иску си ла с њима
и сада осе ћам и тугу због одла ска. Кра -
јем јуна ћемо у Будим пе шти има ти
зајед нич ки саста нак, где ћемо суми ра -
ти наш деве то ме сеч ни рад. С јед не
стра не сма трам вео ма важном помоћ
коју смо пру жи ли зајед ни ца ма, а с дру -
ге стра не је бит на веза са спољ ним све -
том. Резул тат свог рада видим у томе
да сам успе ла да успо ста вим кон такт
изме ђу мог род ног села и Вој ло ви це и
надам се да ће та веза годи на ма опста -
ти. Учи ни ћу све да се одр жи сарад ња
изме ђу две зајед ни це. Тако ће бити
могу ће да се макар јед ном годи шње
срет не мо, због физич ке уда ље но сти.
Ина че, да је бли же, ја бих се лич но
више пута вра ти ла. Про грам „Пете фи
Шан дор” пома же зајед ни ца ма у томе
да се пре све га упо зна ју међу соб но, а
затим да се успо ста ве кон так ти. Желим
свим чла но ви ма зајед ни це добро здра -
вље и да опста ну као део мађар ске
наци је.

Про грам „Пете фи Шан дор” наста вља
се и дого ди не. Кон курс је завр шен,
при ја вље ни кан ди да ти су про шли раз -
го во ре и већ се зна да ће од сеп тем бра
2017. годи не у Вој во ди ну сти ћи седам
сти пен ди ста, од којих један поно во у
Вој ло ви цу, чији коор ди на тор ће и
нада ље бити МКУД „Тама ши Арон”.

Ило на Лечеи

ЧУВА ЊЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ У ИВА НО ВУ

ВРЕД НИ И АКТИВ НИ МЕШТА НИ

МАЂАР СКА ПОМА ЖЕ РАД ЦИВИЛ НИХ ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА У ДИЈА СПО РИ

ПРО ГРАМ „ПЕТЕ ФИ ШАН ДОР”

ТВ ЕМИ СИ ЈА О ЉУБА ВИ ПРЕ МА ОТАЏ БИ НИ

У ПОСЕТИ ЗАВИЧАЈУ
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A múlt évi Hertelendyfalvi Arató
Napok alkalmával a Tamási Áron
SZMME erdélyi vendégeket fo-
gadott Gyergyóalfaluból: a Sövér
Elek Szakközépiskola tanulóit kí-
sérőikkel és a Domokos Pál Péter
Hagyományőrző Egyesület tagja-
it.  A kapcsolat a hagyományőrző
egyesülettel Gál Veronikának kö-
szönhetően jött létre, aki kilenc
hónapon át tevékenykedett a her-
telendyfalvi közösségben a Petői
Sándor Program ösztöndíjasa-
ként  a Magyar Nemzetpolitikai
Államtitkárság szervezésében, és
aki Gyergyóalfalu szülötte. 

A három együtt töltött júliusi
nap folyamán igazi barátság
született a vendégfogadó iata-
lok és vendéggyerekek között,
de a felnőtt vendégek is jól
érezték magukat, ami azt ered-
ményezte, hogy idén meghív-
ták a Tamási Áron SZMME tag-
jait, hogy viszonozzák a látoga-
tást. A vendégszereplést július
6-a és 9-e között valósítják meg,
az útra pedig többségében az
egyesület tánccsoportjának és
vezetőségének ijabb tagjai in-
dulnak majd. 

Nagy Mónika

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 megvalósí-
tania. Mint végzős táplálkozási
tanácsadó keményen elhatároz-
ta, hogy az egészséges táplálko-
zásról, 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. 

VISSZHANGZO TT A DAL BÁCSKÁBAN

NÉPHAGYOMÁNYAINK FESZTIVÁLJA BÁCSKOSSUTHFALVÁN

EGY IFJÚ HÖLGY MEGVALÓSULT ÁLMA

ELKÉPZELÉS AZ EGÉSZSÉGES 

A Durindó és Gyöngyösbokréta
Fesztivál a vajdasági magyar nép-
zenei együttesek, néptánccsopor-
tok és szólisták hagyományápoló
és hagyományőrző, ijúsági és fel-
nőtt kategóriájú szemléje.

Vidékünk legjelesebb népmű-
vészeti rendezvénye, a 41. Durin-
dó és az 54. Gyöngyösbokréta
Fesztivál idén június 9-e és 11-e
között volt Bácskossuthfalván. A
település harmincegy évet várt
arra, hogy ismét házigazdája le-
hessen e tekintélyes eseménynek. 

A magyar népdal és néptác
népszerű vajdasági fesztiválja a
népművészet többezer résztvevő-
jét és kedvelőjét hozza ösze. Min-
den évben más település van ab-
ban a kiváltságos helyzetben, hogy
megszervezze a rendezvényt, ami
mindig nagy megtiszteltetést je-
lent a vendéglátóknak.

Az ünnepség háromnapos és
minden napja különleges ese-
ménynek van szentelve. Az úgy-
nevezett nulladik napon, pénte-
ken, a kézimunkakiállítás meg-
nyitója volt. 

Szombaton a 41.  Durindó nép-
dal- és népzene művelői mutat-
koztak be mintegy 110 csoport
részvételével. Városunkat a herte-
lendyfalvi Tamási Áron SZMME
és a pancsovai Petői Sándor MME
kórusai képviselték, de mások is
voltak a környező településekről. 

Vasárnap az 54. Gyöngyösbok-
rétán 37 tánccsoport lépett fel,
amelyek tagjai élethűen és büsz-
kén mutatták be a vajdasági tele-
pülések néptáncait. 

A népdal és néptánc mellett a
házigazdák több helyszínen
szerveztek képzőművészeti al-
kotóműhelyeket, kézimunka-,

sütemény- és régi mesterségek
kiállítását. Alkalom nyílt a gyer-
mekjátékok ismertetésére is. A
résztvevők és vendégek hgyomá-
nyos, főként bográcsokban ké-
szített magyar ételeket fogyaszt-
hattak. 

Mindezek mellett azonban a
hétvége legfontosabb eseménye a
régi ismerősök társalgása és újabb
barátok megismerése volt, ami a
művelődési egyesületek közötti
kapcsolatok megerősítését is je-
lentette. Elmondható, hogy a
szervezők sikeresen elvégezték a
rájuk bízott feladatot. 

Biszak Karolina

gíteni kíván, különösen nekünk,
iataloknak, akik próbálkozunk
ittmaradni, hogy valamiképpen
érvényesüljünk az életben és nor-
málisan tudjunk dolgozni és élni
ebben a térségben. 

- Milyenek a terveik a jövőre
nézve?

- Amint már elmondtam, be-
jegyzett mezőgazdasági termelők
vagyunk és alpesi kecske tenyészté-
sével, kecsketej és tejtermékek elő-
állításával foglalkozunk, ezt a
munkát szeretnénk továbbfejlesz-
teni. Nagy terveink vannak, hogy
megszerezzünk minden szükséges
engedélyt ezeknek az élelmiszerek-
nek a forgalmazásához és beindít-
sunk egy valódi kecsketúró, savó és
tej előállítási folyamatot, hogy a
termékeket a saját üzletünkön kí-
vül is tudjuk forgalomba helyezni.
Tekintettel arra, hogy nagyon ne-
héz időket élünk, hogy a lakosság
általánosan válságban van, egyre
kevesebb a pénz és az ügyfelek vá-
sárlóképessége is egyre csökken, a
jövőbeli terveinket illetően csak azt
kívánjuk, hogy folytassuk a mun-
kát, ahogy megkezdtük, hogy bő-
vítsük az árúválasztékot a lehetősé-
geinkhez mérten, hogy tudjunk lé-
pést tartani az elvárásokkal és min-
dig eleget tegyünk a vevőinknek.
Talán majd egy napon még egy
boltot nyithatnánk, amennyiben
alkalom adódna arra.    

Biszak Karolina

VENDÉGSZEREPLÉS ERDÉLYBEN

SZÉKELYEK BARÁTSÁGA

Habár az aratás csak most kezdő-
dik, Hertelendyfalván már meg-
kezdődtek az előkészületek a ha-
gyományos, 23. Hertelendyfalvi
Arató Napok megszervezésére. A
rendezvényt három napra terve-
zik, 2017. július 27-től 29-ig.  Szer-
vezői a Gyetván Szlovák Művelő-
dési Egyesület és a Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egye-
sület, Hertelendyfalva más civil-
szervezeteinek támogatásával. 

Első napon – csütörtökön alka-
lom adódik a méhészeknek, de
más érdekelteknek is, hogy az
Emlékotthon termében ismerte-
tőt 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 kira-
kodóvásárt szerveznek, ahol hagyo-

mányos kalácsokat, süteményeket
és kézimunkákat állítanak ki. A
Gyetván Szl ovák Művelődési Egye-
sület udvarán a helyi Matica Slovač-
ka szervezésében gyerekek számára
szerveznek alkotótevékenységeket,
ahol a legiatalabbak is bemutathat-
ják képességeiket. Este az Emlékott-
hon nagytermében 20 órai kezdet-
tel háromnyelvű művelődési mű-
sort 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 ugyan-
csak kirakodóvásárt szerveznek a
nőszervezetek. Az aratók 11 óra-
kor gyülekeznek majd és kivonul-
nak a búzaföldre a Temető utcá-
ban, hogy a látogatóknak bemu-
tassák a hagyományos kéziara-
tást. A befejezett munka után az
aratókkal és a gépezetekkel ünne-
pélyes felvonulás indul Herte-
lendyfalva utcáin: a Temető utcá-
ból 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 művelő-
dési egyesületben Aratóbált szer-
veznek, izletes vacsorával, tomb-
olajátékkal. A vendégek hangula-
tos magyar és szlovák zenére tán-
colhatnak, akár  hajnalig is, már
kinek meddig tartja kedve. 

Nagy Mónika

MEGKEZDŐDTEK AZ ELŐKÉSZÜLETEK  A NYÁRI ÜNNEPSÉGRE

HUSZONHARMADIK  HERTELENDYFALVI ARATÓ NAPOK
KIRVÁJ MEGÜNNEPLÉSE SZEPTEMBERBEN

A HERTELENDYFALVIAK HARMADIK TALÁLKOZÓJA
Hertelendyfalván minden év
szeptemberének utolsó vasárnap-
ján Kirvájt ünnepelnek, a helyi
evangélikus és református temp-
lom felszentelésének ünnepét.
2007-ben a református egyház
presbitériuma kezdeményezte a
Hertelendyfalviak Világtalálko-
zóját  azzal  a céllal hogy vissza-
hívja szülőfalujukba a más tele-
pülésen, vagy a világ más orszá-
gában élő hertelendyfalviakat.
Már az első alkalommal többna-
pos rendezvényt szerveztek kü-
lönböző programokkal, amelyen
a helyi lakosság mellett több mint
200 vendég volt jelen a világ min-
den tájáról. A találkozó nagyon
sikeres volt, így olyan döntés szü-
letett, hogy minden öt évben is-
métlődjön meg. 

Idén szeptemberben lesz a
hertelendyfalviak harmadik Vi-
lágtalálkozója, amely elsősorban
a reformáció 500 éves évforduló-
ja megünneplésének  szellemé-
ben zajlik majd. Ezúttal is több-

napos rendezvényt terveznek,
amelynek szervezésében a refor-
mátus egyházközösség mellett a
Tamási Áron SZMME is részt
vesz. Ezúton is kérjük mindazo-
kat, akiknek hertelendyfalvi
származású rokonai és ismerősei

vannak, értesítsék őket a lehető-
ségről hogy találkozhatnak a he-
lyi lakosokkal, hogy megismer-
jék az itthoniak munkáját és éle-
tét a településen, ahonnan el-
származtak. 

Lőcsei Ilona

csinálni, ez az a munka, amellyel
szeretnék foglalkozni. Az egész-
ségboltban, amelyben foglalkoz-
tattak, nem voltam megelégedve a
feltételekkel és azzal, hogy hogyan
folyt a munka. Sokat gondolkod-
tam, hogyan tudnék átirányulni,
sőt, átképzést is terveztem, hogy
könyvelési tanfolyamot végzek,
vagy ehhez hasonlót. Mivel Pan-
csován táplálkozási tanácsadónak
lenni nem kiizetődő, nagyon ne-
héz munkát találni a szakmában.
Így tehát egy álomkép alakult ki
bennem egy kis üzlethelyiségről
zöld falakkal és zöld kockás füg-
gönyökkel, ezért intenzíven azon
kezdtem gondolkodni, hogyan
tudnék a férjemmel együtt anyagi
eszközhöz jutni, hogy mindazt
megvalósítsuk. A képkockák ösz-
szeálltak 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 va-
lami. Van tömegárú, főleg magvas

mája és gyakran előfordul a mellrá-
kos megbetegedés, így tehát az én
ajánlatom, hogy ne használjanak
olyan dezodoránsokat, amelyek alu-
míniumot és káros vegyszereket
tartalmaznak, hanem természetes
alapanyagokból készült, vegyszer-
mentes izzadásgátló - verejtékcsök-
kentő szappanokat, amelyek megfe-
lelnek az elvárásoknak. 

- Mit kérnek főleg a vevők?
-  A vevők általában vásárolják

mindazt, ami a boltunkban van.
Pillanatnyilag legnépszerűbb a tö-
megáru, a chia és a lenmag, de
mégis leginkább tanácsokat kér-
nek. Vevőinknek nagyon sokat je-
lent, hogy nálunk szaktanácsot
kaphatnak a készítmények haszná-
latáról és az ételek elkészítéséről.
Az érdeklődés főként a vevők élet-
korától függ – a gyerekek rágcsáló-
kat vásárolnak, a iatalok kókusz-
olajat, amely az utóbbi időben na-
gyon menő, az idősebbek pedig ál-
talában teákat. Az évszaktól is függ
a vásárlás. Böjti időszakban több-
nyire az alacsony zsírtartalmú ter-
mékeket keresik, amelyek szójából

- Hogyan született meg az ötlet,
hogy ezzel a munkával foglalkoz-
zanak?

- Akkor támadt az ötletem,
amikor hallottam Florens Skovel
Sin Az élet játéka és hogyan ját-
szani azt című könyvéről. Rövid
idő múlva miután elolvastam,
megszületett az elképzelésem,
úgymond ez a könyv megváltoz-
tatta az életemet. Már azelőtt is
dolgoztam egészségboltban és van
tapasztalatom ebben a munkában.
Különben dietetikus nővérnek -
táplálkozási tanácsadónak tanul-
tam az iskolában és egy alkalom-
mal láttam magamat, amint a saját
boltomban dolgozom, amelynek
falai zöldre vannak festve, zöld
kockás függönyök díszítik és tud-
tam, hogy ez az, amit én szeretnék

termékek, egészséges édesség és in-
tegrált rágcsálnivaló, cukorbetegek-
nek való termék és olyan vevőknek
is, akik különleges diétára szorul-
nak, és nem fogyaszthatnak cukro-
kat. Van elég sok teaféle, árusítunk
táplálék-kiegészítőket, amelyek ter-
mészetes anyagokból készültek és
segítik a szervezet rendszeres mű-
ködését. Kínálatban vannak ala-
csony zsírtartalmú termékek is,
amelyek főként szója-alapúak. Ezek
főleg olyan termékek, amelyeket
böjtölők vagy vegetáriánusok hasz-
nálnak. Forgalmazunk természetes
kozmetikai készletet is, különösen
szeretném felajánlani a vegyszerek
és alumínium nélkül készült verej-
tékcsökkentő szappant, mivel ma-
napság, különösen itt, Pancsován,
nagyon sok nőnek van mellproblé-

készülnek, böjti kalácsokat, gabo-
nákat, magvakat, dióféléket és
aszalt gyümölcsöt. Nyár folyamán
inkább a pehelyféléket, müzlit és
soványító szereket vásárolják.

- Arról értesültünk, hogy pá-
lyáztak a Prosperitati Alapítvány-
nál. Elégedettek-e az eredmény-
nyel és mi a véleményük erről a
programról?

- A magyarországi támogatás a
Prosperitati Alapítványon keresz-
tül nagyon sokat segített és na-
gyon örülünk, hogy pályáztunk
és sikerült megnyerni a támoga-
tást, tekintettel arra, hogy a fér-
jemmel együtt van bejegyzett me-
zőgazdaságunk. Elégedettek va-
gyunk és azt gondoljuk, hogy ez
kitűnő program, nagyra becsül-
jük hogy valaki ránk gondol és se-



Péntek  2017. július 7.

pancevac@pancevac-online.rs

VIII

A Duna Televízió közkedvelt
„Hazajáró" magazinműsorának
készítői megkerestek és közölték
szándékukat, hogy június 22-én,
a négy napos  délvidéki körútjuk
során  Hertelendyfalván, Pan-
csován, Sándoregyházán és To-
rontálvásárhelyen is szeretnének
emberekkel beszélgetni és ezáltal
a mi tájegységünket is bemutatni
a széleskörű közönségnek, nem
hagyva ki a belgrádi Kalemeg-
dánt és Zimonynál a Nándorfe-
hérvári csata színhelyét sem. 

A Tamási Áron SzMME-ben a
tagság egy része várta az öttagú
forgatócsoportot, amelynek ha-
gyományos kalácskészítést, kézi-
munkakiállítást, citeramuzsikát,
népdaléneklést mutattak be és
beszéltek az egyesület és a közös-
ség életéről, a református temp-
lomban pedig a vendégek Halász
Béla püspököt kérték szóra.

Másnap Belgrád volt az úti-
cél, ahol a kalemegdáni látniva-
lók mellett olyan magyar vonat-
kozású sírboltokra is leltek,
amelyekről még az itt élőknek
sem volt tudomása. Pancsován
hajóval bejárták a Temes és a
Duna egy részén, majd a Petői

Sándor MME-be látogattak,
ahol ugyancsak kézimunkakiál-
lítással 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-

könyvíró és rendező, Schödl Dá-
vid – operatőr, Jakab Sándor –
szereplő, valamint Tóth József –
hangmérnők munkájának és
meglátásának eredményeként.

A Hazajáró magazinműsort
nagyon sokan kísérik, mert  ké-
szítői a 26 perces adásban  turis-
ta szemmel mutatják be a Kár-
pát – medence tájait, az elszakí-
tott területeket, ahol természeti
értékeket, magyar történelmi
emlékeket keresnek fel.  A csa-
pat tagjai már ijú koruk óta
kedvtelésből túrázók.  Később
hivatássá vált a Kárpátok hegy-
vidékének bejárása és a Hazajá-
ró műsor beindításától, 2001.
óta már 200 részben ismertették
a nézőkkel azokat a tájegysége-
ket, ahol a magyar történelem
nyomai  lelhetők meg.

Lőcsei Ilona

Sándoregyháza egy kicsiny falu, amely a Duna és a Dunavac között
fekszik, kitűnő példája a többnemzetiségű és multikulturális közösség-
nek. Magyarok, bolgárok, szerbek és sokan mások osztják ezt a nem nagy,
de idillikus életteret. A magyar kultúra és hagyomány megőrzése a Bon-
naz Sándor Magyar Művelődési Egyesület feladata, Német András elnök-
kel az élen. 

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

Hagyományos kézimunkáikat és rendkívül jó süteményeiket idén Ki-
kindán állították ki az első kézimunka és süteménykiállításon,   Omlódon
a Napraforgó Napok alkalmával, és legutóbb a pancsovai Karneválon.  Ha-
bár idősebb hölgyekről van szó, a iatalok érdektelenségét legyőzve szeret-
nék mégis továbbörökíteni a hagyományaikat. A nagy vágy, hogy átadják
az ijabb korosztálynak tapasztalataikat hogy ne merüljön feledésbe a nép-
művészet, erőt ad ahhoz, hogy összetartsák ezt a szerény csapatot. 

A  nők szervezete fenntartja a női kórust is, ennek köszönhetően uta-
zhatnak Bánságszerte és vendégszerepelhetnek a kórusszemléken. A
múlt évben Magyarországon is felléptek a hertelendyfalvi és székelykevei
egyesületekkel közösen. 

Tekintettel arra, hogy a nők szervezete az idén jól működött, június kö-
zepén egynapos kirándulást szerveztek a magyarországi Mórahalomra,
így jutalmazva önmagukat eredményes munkájukért. Ez a gyógyfürdő
Szeged környékén tökéletes hely kikapcsolódásra, így tehát a hölgyek ki-
érdemelt pihenőjének megfelelő helyszíne volt. 

Annak ellenére, hogy az idősebb tagok ragaszkodnak a hagyományok
megőrzéséhez és az ijabb korosztályra való átruházásához, nagyon saj-
nálják, 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 berkei-
ben. 

Biszak Karolina

Magyarország Nemzetpolitikáért felelős Ál-
lamtitkársága a Petői Sándor Program ösz-
töndíjasaink kiküldésével támogatja a szór-
ványban működő civilszervezetek munkáját.

A Petői Sándor Programot 2015. szeptem-
berében indították be és 9 hónapig tartott.
A hertelendyfalvi Tamási Áron SZMME-
nek lehetőséget kínáltak fel, hogy befogadó
szervezetként vállalja az ösztöndíjassal való
együttműködést, akit kineveznek, hogy
munkájával segítse a civilszervezeteket. Mi-
után 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, segéd-
kezett a különböző programok és rendezvé-
nyek szervezésében, az adminisztratív
munkák elvégzésében és minderről tájé-
koztatta a nyilvánosságot széles e világon a
Petői Sándor Program honlapja által.
Együttműködott a székelykevei, kevevári és
sándoregyházi egyesületekkel is egyes tevé-
kenységekben, amikor az ott lévő egyesüle-
tek igényelték a munkáját. 

Az első ciklus sikeres befejezése után pá-
lyázatot írtak ki az ösztöndíjasok munkájá-
nak folytatásához, így került sor arra, hogy
Gál Veronika engedélyt kapott, hogy a her-
telendyfalvi közösségben maradjon további
9 hónapot, 2016. szeptemberétől 2017. má-
jus végéig.  Önzetlen törekvéséért és mun-
kájáért elnyerte a közösség tetszését és an-
nak részévé vállt. 

A Tamási Áron SZMME-ben 2017. má-
jus 26-án záróünnepséget rendeztek. A mű-
sor keretén belül bemutatásra került egy
gyermekelőadás Legyetek jók, ha tudtok
címmel, amelyet Gál Veronika tervezett és
készített elő. Az előadás  előkészítésében se-
gédkeztek Nemcsek Klaudia, Lőcsei Márta
és Nagy Mónika, akik különben a tánccso-
portot és az irodalmi csoportot vezetik. A

csoportvezetők  kihasználták az alkalmat,
hogy a program zárórészében megköszön-
jék 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 egy-
ben Veronikának az utolsó alkalma, hogy
találkozzon a  székelykevei, sándoregyházi
és kevevári asszonyokkal, akikkel együtt-
dolgozott.  

A vezetőségi tagok és az aktív alosztály-
ok tagjai május 29-én rendeztek egy közös
vacsorát, amikor nyilvánosan is elköszön-
tek Gál Veronikától, átadván neki aján-
dékként egy fényképalbumot  az esemé-
nyeken készült fényképekkel, amelyeken ő
is szerepel. Viszonzásul ő is egy hasonló
ajándékot készített a művelődési egyesü-
letnek: egy fényképalbumot  olyan fényké-
pekkel, amelyeket ő fényképezett külön-
böző rendezvényeken és eseményeken.
Szép ajándék volt a könyvbe kötött részle-
tes, 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 állí-
tani, hogy e közösség tagjai nagyon fonto-
sak a Magyar nemzet számára. Szívből kí-
vánom nekik hogy tartsanak ki identitásuk
megőrzésében annak ellenére, hogy napról
napra fogy a közösség, hogy egyre keveseb-
ben vannak.  Az itteni emberekben hatal-
mas erő és szeretet van az egység megőrzé-
sére. Nagyon sok mindent átéltem és meg-
tapasztaltam velük együtt és most szomo-
rúságot is érzek a távozásomkor. Június vé-
gén Budapesten lesz egy közös gyűlésünk,
ahol összegezzük a 9 havi munkánk ered-
ményeit.  Egyrészről nagyon fontosnak tar-
tom a segítséget, amelyet nyújtottunk a kö-
zösségeknek, másrészről pedig fontos a kül-
világgal való kapcsolat. Személyesen, a
munkám eredményét abban látom, hogy si-
került kapcsolatot teremteni a szülőfalum
és Hertelendyfalva között és remélem, hogy
ez a kapcsolat évekig fennmarad. Én min-
dent megteszek a két közösségért, hogy az
együttműködés tartós legyen. Így lehetővé
válik, hogy legalább egyszer évente talál-
kozzunk, a izikai távolság ellenére is. Kü-
lönben, ha közelebb lennénk, én személy
szerint többször is visszajönnék. A Petői
Sándor Program segíti a közösségeket ab-
ban,  hogy elsősorban kölcsönösen  megis-
merkedjenek, és hogy ennek nyomán kap-
csolatok jőjjenek létre. Kívánok a közösség
minden tagjának jó egészséget és hogy ma-
radjanak meg a magyar nemzet részeként. 

A Petői Sándor Program jövőre is folyta-
tódik. A pályázat lezárult, a bejelentkezők túl
vannak a beszélgetéseken és már köztudott,
hogy 2017. szeptemberétől Vajdaságba 7 ösz-
töndíjas jön. Közülük egy ismét Hertelendy-
falvára kerül, akinek a befogadó szervezete
továbbra is a Tamási Áron SZMME lesz. 

Lőcsei Ilona
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Пово дом Неде ље кли мат ске
дипло ма ти је Мини стар ство
пољо при вре де и зашти те
живот не сре ди не и Деле га ци -
ја ЕУ у Срби ји, у сарад њи са
„ЕУ инфо цен тром”, орга ни -
зо ва ли су у уто рак, 27. јуна,
панел-диску си ју „Срби ја и
Пари ски спо ра зум” у про сто -
ри ја ма „ЕУ инфо цен тра”.

Теме диску си је биле су тре -
нут но ста ње Пари ског спо ра -
зу ма, наја вље но повла че ње
САД из Спо ра зу ма и при пре -
ме које је Репу бли ка Срби ја
учи ни ла за спро во ђе ње овог
вео ма зна чај ног међу на род -
ног еко ло шког дого во ра.
Пред ста вље ни су и резул та ти
актив но сти про гра ма „Сма -
ње ње ризи ка од ката стро фа”
реа ли зо ва ног у Срби ји који
допри но си јача њу отпор но -
сти на кли мат ске про ме не.

Да под се ти мо, Пари ски
спо ра зум – први уни вер зал -
ни и прав но оба ве зу ју ћи спо -
ра зум о кли мат ским про ме -
на ма – усво јен је у Пари зу у
децем бру 2015. на Кон фе -
рен ци ји УН о кли мат ским
про ме на ма. Напре дак у
рати фи ка ци ји био је изу зе -
тан, што је омо гу ћи ло сту па -
ње овог међу на род ног уго во -
ра на сна гу 4. новем бра 2016,
мање од годи ну дана након
завр шет ка гло бал не кон фе -
рен ци је. Спо ра зум је до сада
рати фи ко ва ло 148 зема ља.

Исто вре ме но, гра до ви, пред -
у зе ћа, инве сти то ри и цивил -
но дру штво пред у зи ма ју све
већи број додат них мера.
Држа ве сада удру жу ју сна ге
како би се, пред спро во ђе ње
Спо ра зу ма, убр зао гло бал ни
пре ла зак на раз вој који
карак те ри шу ниска еми си ја
штет них гасо ва и већа
отпор ност на кли мат ске про -
ме не у будућ но сти.

Рати фи ка ци јом Пари ског
спо ра зу ма у Скуп шти ни 29.
маја Срби ја је потвр ди ла
спрем ност да уче ству је у том
про це су као сна жан парт нер
ЕУ и да исто вре ме но постиг -
не напре дак у при ступ ном
про це су ка Европ ској уни ји.
То ће срп ским инсти ту ци ја -
ма тако ђе отво ри ти при ступ
финан си ра њу мера у обла сти
кли мат ских про ме на, омо гу -

ћи ти даље иско ри шћа ва ње
потен ци ја ла за оства ри ва ње
амби ци о зних циље ва у
погле ду сма ње ња еми си ја
гасо ва ста кле не баште, као и
пове ћа ње ене р гет ске ефи ка -
сно сти и уде ла обно вљи вих
изво ра енер ги је у ене р гет -
ском мик су. Мини ста р ство
пољо при вре де и зашти те
живот не сре ди не, уз помоћ
ЕУ, тре нут но ради на раз во ју
нео п ход ног окви ра за спро -
во ђе ње Спо ра зу ма: Стра те ги -
ји бор бе про тив кли мат ских
про ме на и Акци о ног пла на.

Про шле неде ље одр жа на је
деве та редов на сед ни ца
Скуп шти не акци о на ра НИС-а,
на којој је доне та одлу ка о
рас по де ли доби ти за 2016.
годи ну, испла ти диви ден ди
и утвр ђи ва њу укуп ног изно са
нерас по ре ђе не доби ти. У
скла ду с том одлу ком НИС
ће, пету годи ну заре дом,
испла ти ти диви ден ду акци о -
на ри ма у виси ни од 25 одсто
нето доби ти Дру штва за
2016. годи ну. Пре ма речи ма
менаџ мен та руско-срп ског
нафт ног гиган та, за ту наме -
ну ће укуп но бити издво је но
4,02 мили јар де дина ра,
одно сно 24,66 дина ра по
акци ји. Вре ди напо ме ну ти
да је нето добит НИС-а у
2016. годи ни изно си ла 16,08
мили јар ди дина ра. Пра во на
диви ден ду за 2016. годи ну
има ју сви акци о на ри који су
упи са ни у Цен трал ном реги -
стру, депоу и кли рин гу хар -
ти ја од вред но сти на дан 17.
јуна 2017. На осно ву одлу ке
Скуп шти не акци о на ра, дан и
поступaк испла те диви ден де
акци о на ри ма одре ди ће
Одбор дирек то ра НИС-а.

Скуп шти на акци о на ра је
усво ји ла и Годи шњи изве штај
НИС-а за 2016. годи ну. Тако -
ђе, усво је ни су финан сиј ски
изве шта ји, кон со ли до ва ни
финан сиј ски изве шта ји, као
и изве шта ји о извр ше ној
реви зи ји финан сиј ских изве -
шта ја и кон со ли до ва них
финан сиј ских изве шта ја за
2016. годи ну. На сед ни ци
Скуп шти не за чла но ве Одбо -

ра дирек то ра НИС-а име но -
ва ни су: Вадим Јако вљев,
заме ник пред сед ни ка Извр -
шног одбо ра, први заме ник
гене рал ног дирек то ра JAД
„Гаспром њефт”; Кирил Тјур -
де њев, гене рал ни дирек тор
НИС-а; Кирил Крав чен ко,
члан Извр шног одбо ра, заме -
ник гене рал ног дирек то ра за
упра вља ње ино стра ним акти -
ва ма ЈАД „Гаспром њефт”;
Ана то лиј Чер нер, заме ник
пред сед ни ка Извр шног одбо -
ра, заме ник гене рал ног
дирек то ра за логи сти ку, пре -
ра ду и про мет ЈАД „Гаспром
њефт”; Алек сеј Јан ке вич,
члан Извр шног одбо ра, заме -
ник гене рал ног дирек то ра за
еко но ми ку и финан си је ЈАД
„Гаспром њефт”; Алек сан дар
Кри лов, дирек тор Дирек ци је
за реги о нал ну про да ју ЈАД
„Гаспром њефт”.

На пред лог Репу бли ке
Срби је, за чла но ве Одбо ра
дирек то ра име но ва ни су
Нико ла Мар ти но вић и Дани -
ца Дра шко вић. За неза ви сне
чла но ве Одбо ра дирек то ра
име но ва ни су Вол фганг
Рутен штор фер и Ста ни слав
Шек шња.

За пред сед ни ка Одбо ра
Скуп шти не акци о на ра за над -
зор над посло ва њем и поступ -
ком изве шта ва ња акци о на ра
Дру штва име но ван је Ненад
Мија и ло вић, а за чла но ве тог
Одбо ра име но ва ни су Зоран
Гру ји чић и Алек сеј Уру сов,
дирек тор Дирек ци је за еко но -
ми ку и кор по ра тив но пла ни -
ра ње ЈАД „Гаспром њефт”.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 7. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Зоран
Станижан

ИЗВЕ ШТАЈ О СТА ЊУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ЗА 2016. ГОДИ НУ

ЧЕСТИЧ НО ЗАГА ЂЕ ЊЕ УГРО ЖА ВА 
ЗДРА ВЉЕ ГРА ЂА НА

Секре та ри јат 
пред ло жио мере, 
а Град ско веће их
јед но гла сно усво ји ло

Нај ве ћи број 
пре ко ра че ња гра нич них
вред но сти забе ле жен
у јану а ру, окто бру 
и децем бру

Секре та ри јат за зашти ту
живот не сре ди не, урба ни зам,
гра ђе вин ске и стам бе но-кому -
нал не посло ве недав но је под -
нео Град ском већу изве штај о
ста њу живот не сре ди не на
тери то ри ји гра да Пан че ва за
2016. годи ну. Као и прет ход них
годи на, слу жбе ни ци Секре та -
ри ја та поно во су акце нат ста ви -
ли на про блем аеро за га ђе ња.
Вели ка кон цен тра ци ја базне
хеми је, бли зи на инду стриј ске
зоне, непо вољ ни кли мат ски
усло ви, заста ре ла тех но ло ги ја,
сао бра ћај, грeјање на чвр ста
гори ва, као и непо што ва ње
зако на из обла сти зашти те
живот не сре ди не већ пола века
нега тив но ути чу на ста ње
живот не сре ди не у Пан че ву.

Пре ма изве шта ју сачи ње -
ном на осно ву резул та та мере -
ња град ског мони то ринг
систе ма и мер них ста ни ца
Заво да за јав но здра вље, нај ве -
ће уче шће у зага ђе њу вазду ха
у Пан че ву има ју честич на
зага ђе ња (чађ, укуп не суспен -
до ва не чести це, чести це ПМ-
10 и др.) и укуп ни угљо во до -
ни ци. Када је реч о тзв. пра -
шка стим мате ри ја ма, оце на
над ле жних град ских еко ло га
јесте да се њихов ниво мора
сма њи ти како би ква ли тет
пан че вач ког вазду ха био при -
хва тљив и ускла ђен с важе ћом
закон ском регу ла ти вом.

Пра шка сте чести це
Нај ве ћи број пре ко ра че ња
гра нич них вред но сти забе ле -
жен је у јану а ру, окто бру и

КЛИ МАТ СКЕ ПРО МЕ НЕ

Еко ло шка диску си ја

да је нео п ход но да над ле жни у
пан че вач ком хемиј ском ком -
плек су стал но пла ни ра ју и
спро во де мере уна пре ђи ва ња
про це са, скла ди ште ња, мани -
пу ла ци је и тран спо р та како би
се зага ђе ње вазду ха сма њи ло.
Над ле жни у Секре та ри ја ту
сма тра ју да се наве де не мере
мора ју спро во ди ти сва ко днев -
но и дуго роч но и да су састав -
ни део Упут ства за посту па ње
у ситу а ци ја ма пре ко ме р ног
зага ђе ња у Пан че ву. Поред
тога, нео п ход но је спро ве сти
гаси фи ка ци ју и обно ви ти
дотра ја ли возни парк јав них
пред у зе ћа. Такође, исти чу да
је нео п ход но извр ши ти ажу -
ри ра ње Инте грал ног ката стра
зага ђи ва ча на тери то ри ји гра -
да Пан че ва, обез бе ди ти под -
сти цај не мере за кори шће ње
гаса као енер ген та, изра ди ти
про је кат сана ци је ста ре пан -
че вач ке депо ни је и још мно го
тога.

Када је реч о дру гим еко ло -
шким про бле ми ма, Секре та -
ри јат за зашти ту живот не сре -
ди не пред ла же да се наста ви
про ши ре ње град ске кана ли за -
ци о не и топло вод не мре же и
да се изгра ди постро је ње за
пре чи шћа ва ње отпад них вода.

Еко ло шки про гра ми
У свом изве шта ју Секре та ри -
јат за зашти ту живот не сре ди -
не навео је и вели ки број зна -
чај них про је ка та који су спро -
ве де ни или се још увек спро -
во де на тери то ри ји гра да Пан -
че ва, а који допри но се очу ва -
њу живот не сре ди не. Међу
њима се издва ја про је кат
„Поди за ње капа ци те та за ана -
ли зу и мере сма ње ња дуго трај -
них орган ских зага ђу ју ћих
мате ри ја”, који је реа ли зо ван у
окви ру ЈИЦА про гра ма парт -
нер ства јапан ске Аген ци је за
међу на род ну сарад њу (изра -
ђен је изве штај о испи ти ва њу
земљи шта на тери то ри ји
нашег гра да). Поред тога,
локал на власт је издво ји ла
сред ства како би под ста кла
гра ђа не да кори сте гас као
енер гент (три мили о на дина ра
за изра ду про јект но-тех нич ке
доку мен та ци је за дома ћин -
ства), како би се сма њио ниво
честич ног зага ђе ња.

Када је реч о енер гет ској
ефи ка сно сти, Град је сре ди -
ном про шле годи не учес -
твовао  у реа ли за ци ји про г ра -
ма „Ене р гет ска ефи ка сност у
јав ним објек ти ма”, који спро -
во ди Раз вој на аген ци ја Бач ке
у сарад њи с не мач  ком кан це -
ла ри јом за ме ђу  на род ну са -
рад  њу. Циљ овог про јек та је
да се на тери то ри ји АП Вој во -
ди не извр ши еви ден ци ја јав -
них згра да (шко ле, обда ни -
шта итд.) и да се ура де сту ди -
је о енер гет ској ефи ка сно сти
обје ка та.

нич ним вред но сти ма про пи -
са но је да на годи шњем нивоу
може бити само 35 дана пре -
ко ра че ња. Вре ди иста ћи да је
на овом мер ном месту мере ње
врше но сва ког тре ћег дана.
Пра ће ње нивоа пра шка стих
мате ри ја на мер ном месту у
Народ ној башти оба вљао је
Завод за јав но здра вље и, пре -
ма њего вим резул та ти ма, од
228 мере ња, у сто јед ном слу -
ча ју пре ко ра че на је гра нич на
вред ност од 50 микро гра ма по
метру куб ном.

Чађ
Када је реч о чађи, ова опа сна
мате ри ја и даље пред ста вља
вели ки про блем, наро чи то у
зим ским месе ци ма. Пре ма
речи ма струч ња ка, њено при -
су ство је нешто мање у поре -
ђе њу с про шлом годи ном, а
нај ви ше пре ко ра че ња било је
на мер ним мести ма на новој
Миси и Стре ли шту. У насе љу
Стре ли ште извр ше но је 366
мере ња чађи, а 39 пута дошло
је до пре ко ра че ња. Када је реч
о новој Миси, од 365 мере ња, у
44 слу ча ја дошло је до пре ко -
ра че ња дозво ље не вред но сти.

Ауто мат ски кон ти ну ал ни
мони то ринг чађи забе ле жио је
УВ фрак ци ју у чађи (фрак ци ја
кан це ро ге них угљо во до ни ка),
која пред ста вља вели ки ризик
за гра ђа не уко ли ко су дуго
изло же ни овом опа сном кок -
те лу. Секре та ри јат исти че да
је нео п ход но учи ни ти све како
би се сма њио ниво чађи у пан -
че вач ком вазду ху.

Опа сне мате ри је
Када је реч о бен зе ну, ове годи -
не је на јед ном мер ном месту
ура ђен дово љан број мере ња,
како је то утвр ђе но зако ном.
Пре ма резул та ти ма пру ку пље -
ним с мер ног места на Ватро -
га сном дому (локал ни мони то -
ринг систем при ку пљао је
подат ке 355 дана), сред ња
годи шња кон цен тра ци ја бен зе -
на била је 3,42 микро гра ма по
метру куб ном. Нај ви ша сред -
ња 24-часов на вред ност ове
опа сне мате ри ја изме ре на је
14. јану а ра и изно си ла је 24,88
микр о гра ма по метру куб ном.
Мак си мал на јед но ча сов на
вред ност бен зе на реги стро ва на
је 1. окто бра и била је 106
микро гра ма по метру куб ном.

Укуп ни угљо во до ни ци неме -
тан ског типа на мер ном месту
Ватро га сни дом мере ни су 319
дана, а сред ња годи шња кон -
цен тра ци ја била је 74 микро -
гра ма по метру куб ном, што је
за ско ро десет про це на та више
него 2015. годи не. Мак си мал -
на днев на кон цен тра ци ја изно -
си ла је 268 микр о гра ма и
реги стро ва на је 1. окто бра про -
шле годи не. Нај ве ћа јед но ча -
сов на вред ност ове опа сне
мате ри је изме ре на је 9. окто -
бра, а изно си ла је 886 микр о -
гра ма по метру куб ном.

Акци о ни пла но ви
У скла ду с тим Секре та ри јат је
пред ло жио низ актив но сти
које тре ба хит но пред у зе ти.
Град ски еко ло зи наглашавају

Пре ма изве шта ју, штет ни
акут ни ефек ти огле да ју се у
томе што људи са срча ним
или плућ ним боле сти ма, ста -
ри и деца, због пове ћа ног
нивоа чести ца у вазду ху, често
посе ћу ју Слу жбу хит не помо -
ћи, а мно ги од њих, након ука -
за не прве помо ћи, одла зе на
бол нич ко лече ње. Струч ња ци
пан че вач ког секре та ри ја та
исти чу да је нео п ход но реши -
ти овај про блем како би се
сачу ва ло здра вље гра ђа на.
Вре ди напо ме ну ти да је ста но -
ви ште Свет ске здрав стве не
орга ни за ци је, када је реч о
честич ном зага ђе њу, да не
посто ји кон цен тра ци ја чести -
ца у вазду ху која се може сма -
тра ти без бед ном.

децем бру. Пре ма речи ма
струч ња ка, при су ство чести ца
у вазду ху је мање у одно су на
прет ход ну годи ну, а нај ви ше
пре ко ра че ња било је на мер -
ном месту Стре ли ште. Зани -
мљив је и пода так о при су ству
пра шка стих мате ри ја (ПМ-
10), па је тако од сто два де сет
два узо р ка са Стре ли шта у њих
32 пре ко ра че на гра нич на
вред ност од 50 микро гра ма по
метру куб ном. Уред бом о гра -

СКУП ШТИ НА НИС-а

Рас по де ла доби ти



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

Рендген ће почети с радом
чим стигне решење Агенције
за заштиту од јонизујућег зра-
чења и нуклеарну сигурност
Србије, а пацијентима ће бити
на располагању сваког радног
дана и то по повољнијим усло-
вима у односу на оне у другим
рендген центрима. Апарат ће
бити од велике користи и сто-
матолозима будући да ће пре-
цизни снимци омогућити
далеко бољу дијагностику, а
самим тим и правилније одре-
ђивање терапије.

Летњи едукативни програм
под називом „Кад порастем,
бићу...”, један од ретких проје-
ката намењених младима који
се током овог лета реализују у
нашем граду, почео je у поне-
дељак, 26. јуна, у просторија-
ма Дома омладине, а спрово-
ди га организација за развој
каријере и омладинског пред-
узетништва „Con nec ting”.

Реч је о јединственом про-
граму професионалне оријен-
тације, који пружа подршку
младима да самостално и про-
мишљено 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 радио-
нице на којима су учесници и

учеснице имали прилику да
сазнају нешто више о важно-
сти 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 организаци-
ји „Con nec ting”, у наредном
периоду група ће радити на раз-
вијању вештина 21. века као
што су комуникативност, кри-
тичко 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 упозна-
ју с неформалним методама за
лични и професионални развој.

Петак, 7. јул 2017.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Sun protection factor (SPF) је-
сте мера која озна ча ва коли -
ко дуго може те оста ти на сун -
цу без опа сно сти од опе ко ти -
на у одно су на окол но сти
када се сун ча те без зашти те.
Нарав но, пери од без бед ног
борав ка на сун цу зави си пре
све га од типа коже.

Нај сла би ју само за шти ту
има ју људи врло све тле пути
и црвен ка сте коже, тако да
ове осо бе без зашти те могу
доби ти опе ко ти не за све га пет
мину та. Насу прот томе, људи
с при род но там ним теном
могу издр жа ти на сун цу и до
40 мину та. Већи на људи
одра слих у сред њој Евро пи
има сред њи тип коже.

Упра во SPF фил тер слу жи
нам да бисмо могли без бед -
но про ду жи ти бора вак на
сун цу. Ако заштит ни фак тор
помно жи мо с вре ме ном
само за шти те, доби ће мо про -

ду же но вре ме које може мо
про ве сти на сун цу а да не
изго ри мо. На при мер, ако
ћете без зашти те доби ти опе -
ко ти не за десет мину та, SPF
30 ће вам тео рет ски омо гу -
ћи ти да 300 мину та оста не те
на сун цу а да не изго ри те.
Услов је да на кре ми не ште -
ди те, да оби ла то нама же те
лице, врат и цело тело без
изу зет ка. Одра слој осо би је
за то потреб но око 35 мили -
ли та ра кре ме, што зна чи да
ће две осо бе стан дард ну
бочи цу од 200 мили ли та ра
потро ши ти за два-три дана.

Кре му тре ба нане ти бар
пет на ест мину та пре изла га -
ња сун цу како би се упи ла у
гор њи слој коже. Увек је
нане си те и након пли ва ња,
када се кожа осу ши. Сун че во
зра че ње дола зи на земљу у
обли ку УВА и УВБ зра ка.
УВБ зра ци узро ку ју опе ко ти -
не, а истра жи ва ња пока зу ју
да оне могу дове сти до
неких обли ка рака коже.

Кре ме за зашти ту од сун -
ца раз ли ку ју се по томе да
ли садр же хемиј ску или
физич ку зашти ту. Хемиј ска
зашти та делу је тако што
апсор бу је УВ зра ке и осло ба -
ђа топлот ну енер ги ју, а
физич ка рефлек ту је и рас -
пр шу је зра ке. Нај бо ље водо -
от пор не кре ме садр же урав -
но те жен однос хемиј ске и
физич ке зашти те.

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

Шта нам гово ри 
SPF фак тор?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги моји, сви гра ди мо
свој свет који нас ско ро
неви дљи вим зидо ви ма одва -
ја од окру же ња. Гра ни це
које поста вља мо пре ма спо -
ља шњем све ту и дру гим
људи ма углав ном су видљи -
ве, изри чи те и пру жа ју
инфор ма ци је о пси хич ком и
физич ком про сто ру до којег
смо спрем ни да допу сти мо
да нам се неко при бли жи.

Пре ја ким исти ца њем сво -
јих гра ни ца жели мо да нам
се при зна ју вред но сти за
које мисли мо да су пра ве, да
доби је мо љубав, пошто ва ње
и пажњу дру гих. Жели мо да
нам се диве, а углав ном иза -
зо ве мо кон тра е фе кат. Кад
допу сти мо неко ме да про би -
је добро чува не огра де, обич -
но дола зи до емо тив не
повре ђе но сти, пат ње и огор -
че но сти, уз дубље затва ра ње
у себе и јача ње непо ве ре ња.

Спо ља шње гра ни це се
(погре шно) јача ју свим тех -
ни ка ма поди за ња ега и упли -
ва ва њем у сва ко днев но „тако
тре ба”: лажним миши ћи ма,
лажним усна ма, гру ди ма...
лажним зна њем, дипло ма ма,
вред но сти ма... Ова ко хра њен
его поста је неза сит, тра жи
још више хра не којом одр -
жа ва при вид постиг ну тог
успе ха. Све док сли ка коју
фор ми ра мо о себи зави си од
мишље ња дру гих (већи не),
сла би ће уну тра шње гра ни це
и поја ви ће се нова огра ни че -
ња која спре ча ва ју да лич ни

тален ти испли ва ју на повр -
ши ну.

Жеља да се допад не мо
сва ко ме про ис ти че из недо -
стат ка само по у зда ња и нау -
че них при ла го ђа ва ња туђим
мишље њи ма и зах те ви ма, уз
неспо соб ност да иска же мо
сво ја. Уну тра шње гра ни це
на погре шан начин јача мо
осе ћа јем кри ви це ако нисмо
испу ни ли нечи ја оче ки ва ња
или гри жом саве сти што
јесмо или нисмо нешто ура -
ди ли. Тако се гра де вео ма
јаке гра ни це, али на теме -
љи ма стра ха. Вре ме ном
дола зи до уру ша ва ња и
неми нов ног пуца ња оног
дела лич но сти који је нај -
сла би ји, а то је увек – его,
хра њен лажним уве ре њи ма
и искри вље ним пред ста ва -
ма ствар но сти. Тада се
болест, одба ци ва ње, депре -
си ја... пока зу ју као пра во
лице повре ђе ног ега. То се
може схва ти ти само на два
начи на: као при хва та ње
„зле” суд би не или као крај
доса да шњег начи на живо та,
који смо живе ли задо во ља -
ва ју ћи туђе стан дар де, и
поче так пра ве бри ге за себе.
Када савла да мо уну тра шња
огра ни че ња која сами себи
поста вља мо, поста је мо све -
сни лепо те и једин стве но сти
соп стве ног бића и спо ља -
шње гра ни це почи њу да се
саме оцр та ва ју. Дру ги нас
боље раз у ме ју и при хва та ју
она кви ма какви смо, или
нам, пак, није ни ста ло до
њихо вог мишље ња.

Јача њем уну тра шњих гра -
ни ца поста је мо отво ре ни ји и
сло бод ни ји у кому ни ка ци ји
с дру ги ма. При хва та мо одго -
вор ност за сво је мишље ње и
дела, и на тај начин јасно
оцр та ва мо гра ни це пре ма
дру ги ма, које више нису
изгра ђе не на теме љи ма
стра ха него само по у зда ња.

Гра ни ца или огра ни че ње
– одлу ка је, као и увек, на
вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ЗДРАВА ИСХРАНА

Ево још јед не добре иде је за
при пре ма ње брзе лет ње
посла сти це. Ова зани мљи ва
ком би на ци ја уку сом под се -

ћа на „сни керс” чоко ла ди цу.
За трен ока и уз мало тру да
обра дуј те уку ћа не сла до ле -
дом који ће их оду ше ви ти.

Састој ци: 2 бана не, 2 супе не каши ке меда, 2 супе не каши ке кики -

ри ки путе ра, 120 мл мле ка, 50 г црне чоко ла де, 1 супе на каши ка

уља, 10 г сец ка ног кики ри ки ја.

При пре ма: У мул ти прак ти ку или сец ку измик са ти бана не тако да се

раз би ју гру дви це, а затим дода ти мед, кики ри ки путер и мле ко.

Мик са ти док се маса не изјед на чи, па њоме напу ни ти калу пе за сла -

до лед (или пла стич не чаши це). 

Оста ви ти 30 мину та у замр зи ва чу, ста ви ти шта пи ће, па вра ти ти

у замр зи вач да се пот пу но стег не.

Ото пи ти чоко ла ду са уљем. Сла до лед изва ди ти из калу па, умо чи -

ти у чоко ла ду и посу ти кики ри ки јем.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

Пи ше: Драгана Јоцовић

Сла до лед од кики ри ки ја

„Испод црте” у ПУ
„Деч ја радост” оста ло
око 150 мали ша на

„Кефа ли ца” 
акре ди то ва на 
и упи су је три де се то ро
деце

Око 650 мали ша на упи са но је
ове годи не у врти ће Пред школ -
ске уста но ве „Деч ја радост”, а
годи шњи про сек оних који су
оста ли без места није се знат но
про ме нио ни након овог упи -
сног рока – њих око 150 оста ло
је „испод црте”. У шко ла ма у
насе ље ним мести ма, које има -
ју пред школ ско вас пи та ње и
обда ни шне гру пе, оста ло је
девет на е сто ро неу пи са них, али
листе су про ши ре не, па је
већи на тих мали ша на ипак
накнад но при мље на. На сре ћу,
овог пута су и роди те љи неу пи -
са не деце из самог гра да доби -
ли дру гу шан су – да упи шу дете
у при ват ни вртић уз иден тич не
усло ве какве би има ли и у ПУ
„Деч ја радост”.

Наи ме, пан че вач ка Скуп -
шти на је још 17. мар та доне ла
Одлу ку о оства ри ва њу пра ва

СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ ГРА ДА ЗА БОРА ВАК У ПРИ ВАТ НОМ ВРТИ ЋУ

НАКОН РАЗ О ЧА РА ЊА 

– ФАН ТА СТИ ЧАН ПРЕ О КРЕТ

на накна ду дела тро шко ва за
бора вак деце у пред школ ској
уста но ви чији је осни вач дру го
прав но или физич ко лице.
Иако у том тре нут ку у Пан че -
ву није посто јао при ват ни
вртић, ова кав акт наго ве стио
је да би се нај ма ње један такав
могао отво ри ти у ско ри је вре -
ме. Око месец и по дана
касни је, тако се и зби ло: вртић
„Кефа ли ца”, чији је осни вач и
дирек тор Љиља на Рељин
Јевре мо вић, након чека ња
дугог око годи ну дана и риго -

вен ци о ни ше бора вак деце у
при ват ном врти ћу у изно су од
80 одсто од укуп не цене.
Важно је напо ме ну ти и то да
смо зашти ти ли и инте ре се
Гра да, али пре све га и самих
роди те ља тиме што смо с
при ват ним врти ћем „Кефа ли -
ца” пот пи са ли мемо ран дум
на осно ву кога се та уста но ва
оба ве за ла да има исте цене
као и ПУ „Деч ја радост” –
иста кла је Божи ће ва.

Она је дода ла и то да јој није
позна то да посто ји још зах те ва
за отва ра ње нових при ват них
врти ћа у Пан че ву, буду ћи да
се они под но се Мини стар ству
про све те, али да би се тако
нешто могло оче ки ва ти с
обзи ром на то да у гра ду има
вели ки број игра о ни ца које би
се могле адап ти ра ти и про ме -
ни ти наме ну.

– Надам се да ћемо дого ди -
не наста ви ти са овом прак сом
и да ћемо успе ти да упи ше мо
већи број деце, уко ли ко то
буџет буде дозво лио. Нема
раз ло га да не буде тако, јер
зна мо да су деца нај о се тљи ви -
ја кате го ри ја и увек је било
слу ха за њих. Овај пилот-про -
је кат биће при ли ка да види мо
како ће та сарад ња да зажи ви
– дода ла је већ ни ца.

Суде ћи по оно ме што вртић
„Кефа ли ца” може да пону ди,
роди те љи деце која су сте кла
пра во на упис у ову уста но ву и
те како има ју раз ло га да буду
задо вољ ни – осим сме шта ја и
исхра не у при јат ном амби јен -
ту, у цену су ура чу на ти и два
часа недељ но корек тив не гим -
на сти ке, и то са физи ја тром из
Опште бол ни це, шко ла глу ме
и шко ла енгле ског јези ка, а у
врти ћу раде и лого пед, пси хо -
лог, као и педа гог који кон -
стант но над гле да не само
напре дак деце већ и рад самих
вас пи та ча.

ро зних кон тро ла, добио је
акре ди та ци ју од Покра јин ског
секре та ри ја та за обра зо ва ње.
Овај вртић тада је пону дио 30
места за упис пред шко ла ца у
скла ду са горе по ме ну том
одлу ком Скуп шти не. Роди те -
љи неу пи са не деце има ли су
при ли ку да до 27. јуна кон ку -
ри шу за упис у „Кефа ли цу” с
потвр дом да у ПУ „Деч ја
радост” нема више места. Ту
могућ ност иско ри сти ле су 34
поро ди це, а њих 30 има ло је
вели ку сре ћу да сво јој деци
обез бе ди бора вак у „Кефа ли -
ци”. Њима је потвр де о оства -
ри ва њу пра ва на накна ду дела
тро шко ва за бора вак деце у
при ват ној пред школ ској уста -
но ви у петак, 1. јула, у Град -
ској упра ви, уру чи ла Татја на
Божић, чла ни ца Град ског већа
заду же на за обра зо ва ње.

– Част ми је што смо успе -
ли у наме ри да сма њи мо
листе чека ња и да омо гу ћи мо
свој нашој деци у гра ду и
насе ље ним мести ма да буду
рав но прав на при упи су у
пред школ ску уста но ву. Знам
да ће ово бити вели ка помоћ
и за роди те ље, јер Град суб -
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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 вик-
торијанском друштву. Она
нам поверава свој искривљен
поглед на Марксову и Енгел-
сову мисију о подстицању
револуције у радничкој кла-
си, као и своју амбивалент-
ност 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… Незабора-
ван портрет жене која тражи
своју сврху, независно од оне
коју је имала захваљујући
слави свог мужа.” (The Wall
Stre et Jour nal)

„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 лич-
ности и динамично испри-
поведан, овај роман треба у
даху прочитати.” (Boo klist)

„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 поша-
љу најинспиративнији одговор на питање: „Како одржавате физичку кон-
дицију 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”.

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

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 распа-
да, док из прикрајка тиња
опасна тајна која може обоје
да их уништи. Усред ауди-
ције 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 про-
блема. 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 година-
ма” Кели Килорен Белсимон. Најбоље одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КАД СЕ КОМ ШИ ЈЕ УДРУ ЖЕ

ЗЕЛЕ НА ОАЗА НА СТРЕ ЛИ ШТУ
– Фло ри ја на сам радио пре -

ко три месе ца, горе код нас у
вешер ни ци. Поне кад доби јем
бал ва не, па их сушим и од њих
пра вим фигу ре, али нај че шће
мате ри јал купу је мо сами. Код
нас у згра ди посто ји неки
месеч ни фонд, па из њега
финан си ра мо потреп шти не
наше оазе. Морам да напо ме -
нем да има мо одлич ну сарад -
њу с ЈКП-ом „Зеле ни ло”, па
често од њих доби ја мо цве ће
за нашу башту. Дра го ми је и
што су ком ши је из ула за број
шест узе ле наш „пел цер”, па су
и они поче ли да сре ђу ју про -
стор испред сво је згра де. Сада
у оази има мо све зна ме ни то -
сти Пан че ва зато ћемо мало
заста ти с дода ва њем нових
дета ља да не би било пре тр па -
но. Али сва ка ко ћемо одр жа -
ва ти наш про стор – додао је на
кра ју Вук Мар јан.

Оаза у Ули ци Ђуре Дани чи -
ћа није само лепо опле ме њен
про стор. То је место испред
кога мату ран ти, она ко лепо
обу че ни, када кре ну на сво ју
про сла ву, заста ну да се сли ка -
ју... Тај пре ди ван при род ни
при зор фото гра фи шу про ла -
зни ци... Јед на бака, када про -
ла зи туда, заста не пред
црквом да се пре кр сти... 

Сва ка част ста на ри ма згра -
де у Ђуре Дани чи ћа 8!

А. Жив ко вић

„Госпођа Енгелс” Гавина Макреја

– Све је поче ло пре чети ри
годи не. Нај пре су били све ти -
о ни ци, сим бо ли нашег гра да и
наше реке. Рођен сам у Јаши
Томи ћу, у месту где Тамиш
ула зи у Срби ју, а живим у
Пан че ву, гра ду где се наша
банат ска река ули ва у Дунав.
Тако сам га „испра тио” целим
током кроз Вој во ди ну – рекао
је Вук Мари јан, један од нај ве -
ћих „кри ва ца” за ства ра ње ове
зеле не оазе, пен зи о нер Рафи -
не ри је наф те Пан че во и нека -

ци, с не баш нај бо љим наме -
ра ма, али увек прво погле да ју
горе, на пети спрат, да виде
да ли их посма трам. Па кад
ме виде на про зо ру, оду ста ну
од сво јих зами сли. И дру ге
ком ши је актив но уче ству ју у
очу ва њу нашег пар ки ћа – с
осме хом на лицу казао је
јунак наше при че.

Вук Мари јан се озбиљ но
„зара зио” умет но шћу откад је
оти шао у пен зи ју. Бави се
дубо ре зом, сли кар ством...

„У опасним годинама” 
Кели Килорен Белсимон

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас где ћете про -
ве сти годи шњи одмор, а за
два наша чита о ца или чита -
тељ ке који су нај кре а тив ни је
одго во ри ли на ово пита ње
„Пан че вац” и изда вач ка кућа
„Вул кан изда ва штво” при пре -
ми ли су по један при ме рак
књи ге „Била је ту пре мене”
Џ. П. Делеј ни ја.

Награ ђе ни су чита о ци који
су посла ли сле де ће СМС-ове:
„На тре ћем спра ту јед но соб -
ног ста на, на сун ча ној стра -
ни ули це, без кли ме.”
064/9694...

„Испа да да ја за сва ки
годи шњи одмор идем на
Марс. Јер првог рад ног дана
после годи шњег изгле дам
као да сам пао с Мар са.”
062/2137...

Награ де се могу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај -
кре а тив ни јих одго во ра на

пита ње када је пра во вре ме
за лиму на ду. Они ће осво ји -
ти по један при ме рак књи ге
„Весе ла вешти ца Ника”
Леле Сто ја но вић.

Ово изда ње моћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Секу -
лић” у „Авив пар ку”, од
наред ног уто р ка, пре у зму
ауто ри сле де ћих одго во ра:

„По пра ви ли ма хро но
исхра не, лиму на да се пије
три пута днев но, прва ују тро.
Тако да сва ки мој нови дан
поч не кок те лом мла ке лиму -
на де, вре лог опти ми зма и
топле наде.” 069/7223...

„Пра во је вре ме за лиму -
на ду кад ти бицикл укра ду,
кад немаш ни за чоко ла ду и
кад уме сто у море, ти ска -
чеш у каду.” 064/3162...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана,
како бисмо њихо ве подат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наград на пита ња потра -
жи те на стра ни ца ма овог
бро ја „Пан чев ца”. Д. К.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ко да је пао с Мар са

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Згра да у Ули ци 
Ђуре Дани чи ћа 8 
за при мер сви ма

Пан че во у малом

Стре ли ште. Ули ца Ђуре Дани -
чи ћа. Код згра де с бро јем осам
сва ки про ла зник мора да
заста не. Ма, заста је и дах. Од
пре див ног при зо ра, од лепо те,
од поми сли на енту зи ја зам, на
умет ност... А можда и од

да сјај ни раг би ста „Дина ма”,
кога су за умет ност заин те ре -
со ва ли њего ви при ја те љи
Чедо мир Кесић и Дра го слав
Хусар.

За ства ра ње пре ле пог пар -
ки ћа у Ули ци Ђуре Дани чи ћа
заслу жни су сви ста на ри из
згра де с бро јем осам. Они су
се пола ко при кљу чи ва ли свом
ком ши ји па је ства ра ње зеле не
оазе уз дру же ње поста ја ло све
зани мљи ви је.

– Гене рал но, људи нису
зло на мер ни, не дира ју, не
ква ре... Наи ђу поне кад клин -

самог осе ћа ја да у овом чуд -
ном и „брзом” све ту у коме
живи мо, још има оних
„чистих” и часних људи, који
су спрем ни да свој морал и
стваралaчки дух поде ле са
сви ма...

Башти ца, или пар кић, или
то „чудо при ро де” у Ули ци
Ђуре Дани чи ћа испред згра де
с бро јем осам, јесте и Пан че во
у малом. Ту је Тамиш, куле
све ти ље, Фло ри јан, црква с
два тор ња... Пре ди ван при зор.
Гото во нества ран у дана шњем
вре ме ну.
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Наша сугра ђан ка Лоли ца
Вишњич ки већ седам на ест
годи на не може да оства ри
пра во на поро дич ну инва лид -
ни ну која јој при па да због тога
што је њен син једи нац Дра ган
поги нуо 1992. годи не, у два де -
сет и четвр тој годи ни, у рат -
ним суко би ма на тери то ри ји
Босне и Хер це го ви не.

Иако је још пре пет на ест
годи на доби ла реше ње
Општин ске упра ве Пан че ва да
јој на осно ву губит ка који је
пре тр пе ла сле ду ју месеч на
при ма ња у изно су од 60 одсто
про сеч ног лич ног дохот ка у
нашој држа ви, покра јин ска
адми ни стра ци ја у Новом Саду
је то реше ње пони шти ла и
одби ла, уз обра зло же ње да
Лоли ца није при ло жи ла
довољ но доку ме на та о поги -
би ји сина!?

– Рекли су ми да је потреб но
да под не сем нове дока зе о
томе да је он стра дао. Оти шла
сам и дала изја ву да немам
ника ква нова доку мен та осим
оних које сам већ под не ла на
увид. Пока за ла сам им лекар -
ску потвр ду о њего вој поги би ји
у бор ба ма с мусли ман ским
једи ни ца ма 28. авгу ста 1992.
годи не, изја ву све до ка из
Босне којом се то потвр ђу је,
уве ре ње да је до одла ска у рат

у Босни живео у Пан че ву са
мном и мојим супру гом.
Након тога, доби ла сам реше -
ње да су се сте кли сви усло ви
да ми се при зна пра во на поро -
дич ну инва лид ни ну. Међу тим,
у Новом Саду накнад но се
испо ста ви ло да ти папи ри
нису довољ ни и због тога су ме
одби ли – каза ла је Лоли ца
Вишњич ки.

Она је дода ла да ју је под -
јед на ко пого ди ло и то што се
име и пре зи ме њеног сина

није нашло на спи ску поги ну -
лих бора ца чији пода ци су
укле са ни на спо ме ни ку вете -
ра ни ма подиг ну том у цен тру
нашег гра да. Наве ла је да не
види раз лог за то и сма тра да
је њен син ту почаст заслу жио.

Ина че, Дра ган Вишњич ки је
пре почет ка рата у глав ном
гра ду Босне и Хер це го ви не
упо знао девој ку којом се оже -
нио и добио ћер ку. Три годи не
после тога поче ле су прве бор -
бе. Дра ган и њего ва супру га су

се одмах при кљу чи ли Вој сци
Репу бли ке Срп ске иако су
могли да се спа су од рата бек -
ством у Срби ју.

Уме сто тога, ева ку и са ли су
ћер ку у нашу земљу, а њих
дво је оста ли у Сара је ву. У бор -
би за аеро дром у том гра ду
Дра ган је поги нуо на првој
бор бе ној лини ји након што га
је снај пе ри ста мусли ман ске
вој ске пого дио у гру ди. 

Када је поги нуо, њего ва
супру га је дошла у Срби ју код
ћер ке. После неког вре ме на
одлу чи ла је да оде с њом у
Кана ду, где и данас живе. Њена
и Дра га но ва ћер ка данас има
два де сет и чети ри годи не. Када
је добила сина,  дала му име по
свом оцу.

Лоли ца Вишњич ки живи
сама. Једи но што јој је оста ло
од сина и сна је јесу успо ме не
на њихов крат ко тра јан зајед -
нич ки живот, као и зајед нич ке
фото гра фи је. Али и неве ри ца
да држа ви за коју је Дра ган
дао свој живот, то ни данас не
зна чи ништа. 

У Пан че ву се 
меди цин ски 
збри ња ва ју изу зет но
тешки слу ча је ви 
међу зави сни ци ма 
од нар ко ти ка

Про блем јесте и то
што се све чешће
поја вљу ју нове и
непо зна те врсте дро га

Нар ко ма ни ја је у Пан че ву при -
сут на и рас про стра ње на иако
се о том злу у нашем гра ду
мало гово ри, чуло се на пре да -
ва њу пово дом 26. јуна, Међу -
на род ног дана бор бе про тив
дро ге, које је одр жа но у Црве -
ном крсту про шле неде ље.

Волон те ри ма те орга ни за -
ци је обра ти ли су се док тор ка
Тама ра Мир ков и виши стру -
ков ни меди цин ски тех ни чар
Осман Хам за гић, обо је из
Заво да за јав но здра вље.

Док тор ка Мир ков изне ла је
забри ња ва ју ће подат ке до
којих је дошла захва љу ју ћи
запо сле ни ма у пан че вач кој
Слу жби хит не помо ћи и осо -
бљу Наци о нал ног цен тра за
кон тро лу тро ва ња, који ради у
саста ву Вој но ме ди цин ске ака -
де ми је.

– Међу нај те жих десет слу -
ча је ва нар ко ма на који су од
почет ка про шле годи не меди -
цин ски збри ну ти у пан че вач -
кој Хит ној помо ћи, били су
шесна е сто го ди шњи дечак
коме је била мука након што
је први пут узео мари ху а ну,
седам на е сто го ди шњак који је
постао изу зет но агре си ван
пошто је про бао екста зи, и
два де сет пе то го ди шња девој ка
зависнa од херо и на, која је
има ла тежак поре ме ћај све -
сти. Још тежи је био слу чај
мла ди ћа и девој ке који су обо -
је херо ин ски зави сни ци.
Након што су узе ли дозе те
дро ге, девој ка је осе ти ла сна -
жне халу ци на ци је, дохватила

МЕЂУ НА РОД НИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ДРО ГЕ

МЕЂУ НАР КО МА НИ МА ИМА 
И ЧЕТР НА Е СТО ГО ДИ ШЊА КА!

је чекић и поче ла да уда ра деч -
ка по гла ви – рекла је док тор ка
Мир ков. 

Она је дода ла да је вели ки
број нар ко ма на који се меди -
цин ски збри не у пан че вач кој
Хит ној помо ћи у тако тешком
ста њу, да је нео п ход но да им
буде ука за на помоћ у Наци о -
нал ном цен тру за кон тро лу
тро ва ња, који се нала зи у
окви ру Вој но ме ди цин ске ака -
де ми је у Бео гра ду. 

По речи ма док тор ке Мир -
ков, у тој здрав стве ној уста но -
ви годи шње буде збри ну то око
400 паци је на та, а раз лог за то
су после ди це њихо вог пре до -
зи ра ња херо и ном, мари ху а -
ном, амфе та ми ни ма и екста -
зи јем. 

– Од 1. јану а ра до 10. апри -
ла ове годи не осо бље Наци о -
нал ног цен тра за кон тро лу
тро ва ња интер ве ни са ло је два -
де сет седам пута због после ди -
ца узи ма ња херо и на, три на ест
пута ука за на је помоћ зави -
сни ци ма од кока и на, а било је
и пет на е сто ро нар ко ма на који

су се отро ва ли тетра-хидро-
-кана би но лом. Деве то ро паци -
је на та затра жи ло је помоћ због
узи ма ња амфе та ми на, а тро је
због кон зу ми ра ња екста зи ја.
Збри ну то је и једа на е сто ро
нар ко ма на који су били у
тешком здрав стве ном ста њу
зато што су узи ма ли нове пот -
пу но непо зна те нар ко ти ке –
иста кла је док тор ка Мир ков.

Она је нагла си ла да је
забри ња ва ју ће то што је четво -
ро паци је на та који су меди -
цин ски збри ну ти због узи ма ња
тетра-хидро-кана би но ла било
мла ђе од осам на ест годи на, а
нај мла ђи међу њима био је
четр на е сто го ди шњак. Поред
њих, међу они ма који ма је
ука за на помоћ због кон зу ми -
ра ња амфе та ми на била су
тако ђе два мало лет ни ка!

– Све то гово ри да нар ко ти -
ка и те како има и да су врло
рас про стра ње ни и доступ ни.
Посеб но бри не то што дола зе
нове дро ге и што их је јако
тешко детек то ва ти. Под јед на -
ко је опа сно и то што су оне

због сво јих ниских цена
доступ не сви ма, а не само
одре ђе ном уском кру гу мла -
дих – обја сни ла је док тор ка
Мир ков.

Осман Хам за гић је гово рио
о томе да струч ња ци Заво да за
јав но здра вље сва ке годи не
држе пре да ва ња уче ни ци ма
пан че вач ких шко ла на који ма
их упо зна ју са опа сно сти ма од
нар ко ма ни је. По њего вим
речи ма, до сада тим пре да ва -
њи ма при су ство ва ло је више
од шест хиља да мла дих.

Он је скре нуо пажњу на то
да наши зако ни све нар ко ти ке
тре ти ра ју под јед на ко и да у
нашој држа ви не важи поде ла
на лаке и тешке дро ге.

Хам за гић је, изме ђу оста -
лог, упо зо рио и на тешке
после ди це због узи ма ња
екста зи ја. Напо ме нуо је да та
дро га може да делу је и након
шест сати, као и да доно си
опа сне после ди це, јер може да
иза зо ве гла во бо ље, пара но ју и
депре си ју. Додао је и да оште -
ћу је све уну тра шње орга не. 

НЕСХВА ТЉИВ ПРО ПУСТ АДМИ НИ СТРА ЦИ ЈЕ

Мај ка поги ну лог бор ца пет на ест годи на 
чека њего ву пен зи ју

Страну припремио

Михајло
Глигорић

У про те клих пет годи на у
Срби ји је било педе сет шест
уби ста ва, а у Црној Гори два -
де сет седам. Пра во сна жним
суд ским пре су да ма окон ча -
на су суђе ња само за чети ри
слу ча ја, а за више од две тре -
ћи не ликви да ци ја извр ши о -
ци и нало го дав ци су и даље
непо зна ти, пише у „Црној
књи зи”, бази пода та ка о
свим уби стви ма које су при -
ку пи ли Радио „Сло бод на
Евро па” и КРИК, орга ни за -
ци ја за истра жи ва ње коруп -
ци је и кри ми на ла. 

Тамо се наво ди да су суђе -
ња у току за осам на ест уби -
ста ва, а да истра га тра је за
шезде сет јед но, али њихо ви
почи ни о ци су и даље непо -
зна ти. Кон ста то ва но је да је
ста ти сти ка забри ња ва ју ћа и
да је нео п ход но да поли ци ја
и тужи ла штва и у Срби ји и у
Црној Гори озбиљ ни је при -
сту пе реша ва њу тих слу ча је -
ва да би се гра ђа ни осе ћа ли
без бед ни је. 

Ауто ри „Црне књи ге”
цити ра ли су и изја ву про фе -
со ра Факул те та за прав не и
послов не сту ди је из Новог
Сада, који је рекао да број
уби ста ва кон ти ну и ра но
расте од 2012. годи не и
нагла сио да је очи глед но да
су она добро изве де на, коор -
ди ни ра на и испла ни ра на.
Он је оце нио да нема сум ње
да се за њих анга жу ју пла ће -
не уби це, људи добро обу че -
ни за руко ва ње оруж јем и за
укла ња ње тра го ва, као и да
су они с наших про сто ра.

– Очи глед но је да вође
кри ми нал них кла но ва, као
и извр ши о ци тих уби ста ва,

воде рачу на да напра ве што
је могу ће мање гре ша ка да
би што више оте жа ли спро -
во ђе ње истра га поли цај ци -
ма – додао је он. 

У „Црној књи зи” може се
про чи та ти и да су уби ства
нај че шће извр ша ва на из
ауто мат ског оруж ја, у тако -
зва ним саче ку ша ма, а да су
у десет одсто слу ча је ва под -
ме та не бом бе под ауто мо би -
ле жрта ва. Наве де но је и да
је забри ња ва ју ће то што се
све чешће деша ва да се уби -
ста ва извр ша ва ју по дану, на
про мет ним мести ма на
који ма има мно го људи,
због чега је очи глед но да
уби це не раз ми шља ју о слу -
чај ним жртва ма. 

Међу уби стви ма која су
наве де на у „Црној књи зи”,
нала зи се и оно у коме је 2.
јула 2013. годи не стра дао
наш сугра ђа нин Милош
Вида ко вић. Он је ликви ди -
ран у јед ном кафи ћу у Будви,
пола сата после поно ћи, у

тре нут ку када је уну тра било
сто ти нак људи. 

Непо зна ти мушка рац му
је при шао с леђа, хлад но крв -
но испа лио у њега три хица
из пишто ља и одмах побе гао.
Црно гор ска поли ци ја за то
уби ство осум њи чи ла је
Мило ша Дели ба ши ћа, Гора -
на Боја ни ћа, Мило ша Вој но -
ви ћа и Сашу Цве та но ви ћа, а
суд ски про цес про тив њих у
Спе ци јал ном суду у Бео гра -
ду је у току. Међу тим, иако је
доста вре ме на про шло од
почет ка тог суђе ња, још је
нераз ја шње но ко је нару чио
уби ство Вида ко ви ћа и коме
се он заме рио. 

СТА ТИ СТИ КА КОЈА ЗАБРИ ЊА ВА

Већи на уби ста ва
нера све тље на

Регионални центар Синдика-
та српске полиције за Панче-
во и jужни Банат, као и Град-
ски одбор организације „Срп-
ски ратни ветерани” и Удру-
жење ратних војних инвалида
Панчева обележили су про-
шле недеље Видовдан.

Поводом празника пред-
ставници 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 присуствова-
ли су и чланови породица
настрадалих војника и
полицајаца. Они су изгуби-
ли животе током обављања
задатака. 

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У ГРАДСКОМ ПАРКУ

Обележен Видовдан

На Избор ној скуп шти ни
Адво кат ске комо ре Вој во ди -
не одр жа ној 30. јуна у Новом
Саду, тро је адво ка та из Пан -

че ва иза бра но је у руко вод -
ство те орга ни за ци је. Биља ни
Бје ле тић ука за но je пове ре ње
да у наред ном пери о ду оба -
вља функ ци ју пот пред сед ни -
це АКВ-а, а њене коле ге Пре -
драг Баса рић и Сло бо дан
Режа иза бра ни су за чла но ве
Управ ног одбо ра.

Ина че, Биља на Бје ле тић је
чла ни ца и Управ ног одбо ра
Адво кат ске комо ре Срби је. 

ОДР ЖА НА СКУП ШТИ НА АДВО КАТ СКЕ

КОМО РЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Тро је Пан че ва ца 
у руко вод ству



На недав но одр жа ном пре ми -
јер ном изда њу интер на ци о нал -
ног так ми че ња „Злат на дир ка”,
у Ива но ву, 26. јуна, титу лу
„Прве хар мо ни ке Вој во ди не” у
кате го ри ји пио ни ра за теку ћу
годи ну осво јио је Лео нид Арде -
љан, мла ди соли ста Дома кул -
ту ре из Банат ског Новог Села.

Овај ултра та лен то ва ни три -
на е сто го ди шњак је награ ду
струч ног жири ја завре део у

жесто кој кон ку рен ци ји. Иако
међу нај мла ђи ма, Лео нид је
пока зао нај ви ше само по у зда -
ња и био бри љан тан и непо -
гре шив, што није про ма кло
„оштр ом оку” чла но ва коми -
си је – све самим пре ка ље ним
хар мо ни ка ши ма и врсним
позна ва о ци ма тог инстру мен -
та. На тај начин Арде љан је
сте као пра во директ ног уче -
шћа у фина лу так ми че ња за
прву хар мо ни ку Срби је, које
ће бити одр жа но 18. авгу ста у
Соко ба њи.

Ина че, већ неко ли ко годи на
мар љи ви Ново се ља нин осва ја
награ де на рено ми ра ним над -

ме та њи ма хар мо ни ка ша – без
обзи ра на то да ли се ради о
кла сич ној или тра ди ци о нал -
ној музи ци. У међу вре ме ну,
чети ри годи не у тај не попу -
лар ног инстру мен та уво ди га
Сорин Боља нац, дирек тор
ново се љан ског Дома кул ту ре.
Лео нид упра во ван ред но завр -
ша ва сед ми и осми раз ред
основ не шко ле, како би уско -
ро упи сао и сред њу музич ку
шко лу и убр зо се при кљу чио
ста ри јим коле га ма.

Јед но је сигур но – тра ди ци -
ја врхун ских хар мо ни ка ша и
дру гих инстру мен та ли ста у
Новом Селу се наста вља...

Основ на шко ла „Доси теј
Обра до вић” из Омо љи це
оки ти ла се и ове годи не (и то
шести пут заре дом) важним
при зна њем из обла сти еко -
ло ги је на наград ном кон кур -
су вој во ђан ске вла де под
нази вом „За чисти је и зеле -
ни је шко ле Вој во ди не”.

Ова награ да вео ма је вред -
на и под сти цај на за наста вак
актив но сти поме ну те обра -
зов не уста но ве на очу ва њу
живот не сре ди не, a састо ја ла
се од јед но днев ног изле та за
уче ни ке и њихо ве менторe,
као и дво стру ко дужег семи -
на ра за настав ни ке.

Екс кур зи ја за ђаке већ је
реа ли зо ва на, а под ра зу ме -

ва ла је оби ла зак живо пи -
сног Пар ка при ро де „Фру -
шка гора” и пре див них
Срем ских Кар ло ва ца. Од
два де сет уче сни ка про јек та,
који су у прет ход ном пери о -
ду вред но ради ли да омо -
љич ка шко ла буде што „леп -
ша и зеле ни ја”, вели ку
већи ну чини ли су уче ни ци.
Поред тога што су ужи ва ли
у лепо та ма пре ле пе вој во -
ђан ске пла ни не, за мале
еко ло ге упри ли че на је и
еду ка тив на ради о ни ца у
при ро ди, а затим су могли
да се упо зна ју с број ним
зна ме ни то сти ма Срем ских
Кар ло ва ца и возе бро ди ћем
по Дуна ву.

Банат ски Бре сто вац: Недав -
но је поче ла да ради чувар ска
слу жба на Поња ви ци, коју
чине шеф и чети ри терен ска
рад ни ка, а гра ђа ни могу кон -
так ти ра ти с њима у Ватро га -
сном дому. По нало гу месне
скуп шти не биће заме ње не
даске на бетон ским клу па ма,
као и поста вље не нове код
поште и гро бља.

Банат ско Ново Село: Јуби -
лар на десе та „Банат ска тру -
ба” одр жа на је у субо ту, 1.
јула, а уче ство ва ло је осам
орке ста ра из земље и ино -
стран ства. Мани фе ста ци ја
пољо при вре де и агро ме ха ни -
за ци је – „Трак то ри ја да 2017”
биће упри ли че на пети пут у
неде љу, 9. јула, на ваша ри -
шту, у орга ни за ци ји Удру же -
ња „Ново се љан ски пао ри”.

Доло во: Три на е ста „Доло -
вач ка фија ке ри ја да” одр жа -
на је у неде љу, 2. јула, на
локал ном хипо дро му. Истог
дана стар то ва ла је Лет ња
лига у малом фуд ба лу, у
којој се так ми че еки пе из
места и око ли не. Удру же ње
бора ца свих рато ва из про -
шлог века обе ле жи ло је у
уто рак, 4. јула, Дан бор ца.

Гло гоњ: Месна скуп шти на је
током про те клог викен да
одр жа ла саста нак у вези с
обе ле жа ва њем Петров да на.
Про гра ми пово дом поме ну те
сео ске сла ве поче ће већ у
петак, 7. јула, када кре ће
Лет ња лига у малом фуд ба лу.

Ива но во: У току је уре ђе ње
пута до кам па на Дуна ву.
Месна зајед ни ца при пре ма
мани фе ста ци ју „Рибар ски
дани и ноћи”, која ће бити
одр жа на од 14. до 16. јула.

Јабу ка: Још тра је бор ба с
паље ви на ма на депо ни ји, па
се апе лу је на почи ни о це да
то више не чине. Месна
скуп шти на орга ни зу је саста -
нак са удру же њи ма на тему

обе ле жа ва ња сео ске сла ве.
Три би на о Нико ли Тесли
биће одр жа на у неде љу, 9.
јула, од 19 сати, у Дому кул -
ту ре, а гово ри ће Дејан Рако -
вић, про фе сор на ЕТФ-у.

Кача ре во: Доку мен тар ни
филм о банат ским Шва ба ма
при ка зан је у петак, 30. јуна,
а у пла ну је и еми то ва ње
фил ма о Ђор ђу Вај фер ту.

Чла но ви Три а тлон клу ба
„Патрик” су, зајед но с пред -
став ни ци ма Месне зајед ни -
це, утвр ђи ва ли руту на језе -
ру која ће бити кори шће на
при ли ком одр жа ва ња авгу -
стов ског Фести ва ла спо р та.
Фол клор ни сту дио „Етнос”
упри ли чи ће у уто рак, 11.
јуна, цело ве чер њи кон церт у
Дому омла ди не.

Омо љи ца: Удру же ње гра ђа на
„Сун цо крет” четвр ти пут
заре дом при ре ђу је Међу на -
род ни волон тер ски камп
„Sunflower”, који је отво рен у
уто рак, 4. јула, а два дана
касни је почи њу „Омо љич ке
спорт ске игре”. Пред ста ва за
децу „Ружи ча сто слон че”
при ка за на је у петак, 30.
јуна, на Лет њој позор ни ци,
где ће наред ног пет ка, 9.
јула, у 20.15, бити изве ден
комад „Мага ре ћа клу па”.

Стар че во: У току су радо ви
на рекон струк ци ји пија це,
као и заме на кро ва на Римо -
ка то лич кој цркви. Педе сет
дру ги Репу блич ки изви ђач -
ки више бој биће отво рен у
четвр так, 6. јула, у 20 сати,
на локал ном ста ди о ну, и
тра ја ће до неде ље, 9. јула.

Петак, 7. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Гости из шест
европ ских држа ва

Спа ја их рад 
за опште добро

Још један пут је Омо љи ца, а с
њом и овај град, постао део
све та у пра вом сми слу те речи.
Захва љу ју ћи, пре све га, мла -
дим жите љи ма тог села, поно -
во су се, четвр ти пут, на јед -
ном месту нашли волон те ри,
дакле људи пле ме ни тих наме -
ра, из мно гих дело ва Евро пе.

Чла но ви омо љич ког Удру -
же ња гра ђа на „Сун цо крет”,
већ иску сни дома ћи ни, ништа
нису пре пу шта ли слу ча ју, па
су бла го вре ме но темељ но при -
пре ми ли камп и сву дру гу пра -
те ћу и нео п ход ну инфра струк -
ту ру за сво је дра ге госте, који
су поче ли да при сти жу у поне -
де љак, 3. јула, још од раних
јутар њих сати.

Укуп но је сти гло деве то ро
међу на род них волон те ра из
Дан ске, Тур ске, Чешке, Руси -
је, Швај цар ске, Шпа ни је и,
нарав но, Срби је.

Спо рт као тема
На тај начин прак тич но је
отво рен Међу на род ни волон -
тер ски камп „Sunflower 4” у
Омо љи ци. Орга ни за то ри су
овог пута као тему ода бра ли
спо рт. За ту наме ну мла ди
енту зи ја сти уре ди ли су десет
деч јих и спорт ских игра ли шта
и при пре ми ли пре зен та ци је и
так ми че ња у пре ко три де сет
раз ли чи тих спор то ва. У реа -
ли за ци ји ових зами сли све -
срд но ће им пома га ти међу на -
род ни волон те ри, а сви они
зајед но, поред упо зна ва ња и
дру же ња, насто ја ће да што је
могу ће више опле ме не живот
у Омо љи ци.

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.

– Захва љу јем сви ма на тру ду
и посве ће но сти како би међу -
на род ни волон те ри били уго -
шће ни на нај бо љи могу ћи
начин. Ина че, гости хра ну при -
пре ма ју сами, уз помоћ кува ри -
ца из шко ле, а сва ко днев но
има ју при ли ку да про ба ју раз -
ли чи та тра ди ци о нал на и спе -
ци фич на јела неке земље чији
ста нов ни ци уче ству ју у кам пу –
наве ла је Деспо то ви ће ва.

Упо знај те при до шли це!
Све ча но отва ра ње кам па одр -
жа но је у уто рак, 4. јула, на
којем су се међу на род ни и
локал ни волон те ри пред ста -
ви ли публи ци, а усле дио је
кон церт бен да „Наш начин”.

У пре по днев ним сати ма,
дома ћи ни и гости раде на уре -
ђе њу деч јих и спорт ских игра -
ли шта у Омо љи ци, као и на
рено ви ра њу и обна вља њу
спорт ске инфра струк ту ре, а
све то кроз интер ак ци ју с
локал ним ста нов ни штвом.

– Пози ва мо све људе добре
воље да се укљу че у камп и

допри не су у скла ду са сво -
јим могућ но сти ма. Међу на -
род ни волон те ри има ју жељу
да се упо зна ју с нашом кул -
ту ром, тра ди ци јом, сва ко -
днев ним живо том, те не
окле вај те да их уго сти те у
свом дому, при пре ми те за
њих неку дома ћу хра ну,
орга ни зу је те им неки дога -
ђај, нешто што ће зау век
пам ти ти када се сете нашег
места и Срби је – пору чи ла је
мла да Омољ чан ка.

Удру же ње гра ђа на „Сун цо -
крет” овај камп орга ни зу је у
сарад њи с „Мла дим истра жи -
ва чи ма Срби је”, а суфи нан си -
ра ње је обез бе ди ло Мини стар -
ство омла ди не и спо р та кроз
про грам „Мла ди су закон”.

Поред њих, подр шку су пру -
жи ли и ОШ „Доси теј Обра до -
вић”, Дом кул ту ре, Месна
зајед ни ца, Тури стич ка орга -
ни за ци ја Пан че ва, Спорт ско-
-рекре а тив ни цен тар „АмБар”
из Омо љи це, фир ма „Агро -
стар”, као и пре ко два де сет

СЕЛО

ПОЧЕО МЕЂУ НА РОД НИ КАМП „SUNFLOWER 4” У ОМО ЉИ ЦИ

КАДА СЕ ВОЛОН ТЕ РИ 
СВИХ ЗЕМА ЉА УЈЕ ДИ НЕ...

ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ” 

НА НАГРАД НОЈ ЕКС КУР ЗИ ЈИ

Омољ ча ни оби ла зи ли 
вој во ђан ске лепо те

ЈЕД НА „ПРВА ХАР МО НИ КА ВОЈ ВО ДИ НЕ” ОТИ ШЛА У НОВО СЕЛО

Злат ни Лео нид Арде љан

Одред изви ђа ча „Надел” и Савез
изви ђа ча Срби је пред сто је ћег
викен да орга ни зо ва ће педе сет
дру ги Држав ни изви ђач ки
више бој, а први на тери то ри ји
Пан че ва, тач ни је у Стар че ву.

Тре ба иста ћи да су ова ква
так ми чар ска оку пља ња ска у та
досад при ре ђи ва ли искљу чи во
гра до ви или општи не, па то
што је ова ко „мало” место доби -

ло такву при ви ле ги ју запра во
тре ба схва ти ти првен стве но као
при зна ње за успе шан мину ли
рад Одре да изви ђа ча „Надел”.
Они су то пове ре ње сте кли не
само зато што ани ми ра ју вели -
ки број мла дих из свог места и
око ли не у одно су пре ма при ро -
ди већ и због свих доса да шњих
иску ста ва у орга ни за ци ји разних
мани фе ста ци ја.

Отва ра ње Држав ног више -
бо ја зака за но је за четвр так, 6.
јул, од 20 сати, на стар че вач -
ком ста ди о ну, када ће прак -
тич но бити дат знак за поче -
так акци је. У наред на два дана
изви ђа чи из целе земље пре -
ла зи ће пажљи во при пре мље не
ста зе са зада ци ма из разних
изви ђач ких обла сти. Уче сни -
ци ће се так ми чи ти у две ста -

ро сне кате го ри је (11–15 и 15 –
19 годи на), уну тар којих ће
бити поде ље ни на изви ђа че и
пла нин ке.

Орга ни за то ри су за госте
обез бе ди ли сме штај и три обр -
о ка днев но, а про гла ше ње
побед ни ка и зва нич ни завр -
ше так мани фе ста ци је пла ни -
ран је за неде љу, 9. јул, од
12.30.

ПРЕД СТО ЈЕ ЋЕГ ВИКЕН ДА У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ОИ „НАДЕЛ”

Држав ни изви ђач ки више бој у Стар че ву

спорт ских клу бо ва и удру же -
ња из места и око ли не.

Сија сет так ми че ња
Већ наред ног дана, 5. јула, поче -
ле су и „Омо љич ке спорт ске
игре”, које под ра зу ме ва ју про -
мо ви са ње три де се так раз ли чи -
тих дисци пли на у десет дана.

Сва ко днев но ће бити орга ни -
зо ва не и деч је игре, одно сно
ради о ни це на који ма ће се
међу на род ни волон те ри дру жи -
ти с омо љич ким мали ша ни ма.

Након више при ка за разних
спор то ва првих дана, у петак, 7.
јула, поред тур ни ра у кошар ци,
биће одр жан и тур нир у јам бу,
као и јав ни часо ви бок са и
пила те са. У субо ту и неде љу, 8.
и 9. јула, на про гра му је тур нир
у малом фуд ба лу, а у та два
дана још и зум ба, маче ва ње и
тур нир у шаху, као и над ме та -
ње у пеца њу на Поња ви ци за
децу до 18 годи на.

Сле де и тур ни ри у сто ном
тени су, доми на ма, кли ке ри ма,
као и мно го тога зани мљи вог
до кра ја ига ра – 15. јула.

Расположење са отварања



Пред ста ве
Субо та, 8. јул, 20.30, дво ри ште Народ ног музе ја, пред ста ва
„Весе ле седам де се те” Драм ске сек ци је Клу ба за одра сла и
ста ра лица.

Изло жбе
Уто рак, 11. јул, 20 сати, Гале ри ја савре ме не умет но сти,
изло жба радо ва са 48. Ликов не коло ни је „Дели блат ски
песак” у орга ни за ци ји Кул тур но-про свет не зајед ни це.

КУЛТУРА
Петак, 7. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ПОЧЕ ЛА ЛЕТ ЊА ШКО ЛА КАРИ КА ТУ РЕ

РАД С ДЕЦОМ – БЛА ГО СЛОВ И ПРИ ВИ ЛЕ ГИ ЈА
Шко ла кари ка ту ре у
Пан че ву јед на је од
три у целој Срби ји

Дру га Лет ња шко ла кари ка ту -
ре, а већ четвр ти пакет ради о -
ни ца на који ма позна ти илу -
стра тор и кари ка ту ри ста
Нико ла Дра гаш учи мла де
тален то ва не Пан чев це да
црта ју и кре а тив но раз ми шља -
ју, поче ла је у субо ту, 1. јула, у
кру гу у Град ском пар ку.

Више од три де сет мали ша -
на жељ них нових сазна ња и
вешти на испу ни ло је „срце”
Град ског пар ка, које ће бити
место сусре та кре а тив но сти и
добре енер ги је и наред них
месец дана. 

– Деца ће овог пута црта ти
на отво ре ном. Циљ је да се
при ла го ђа ва ју и неким
нестан дард ним ситу а ци ја ма, а
теме ће бити у скла ду са отво -
ре ним про сто ром. На првој
ради о ни ци има ли су кре а тив -
ну вежбу раз ми шља ња с моти -
ви ма при ро де, а ради ће мо
нешто и у вези са сао бра ћа јем
– рекао је Дра гаш.

Већи на пола зни ка ово го ди -

Три на ест раз ло га 
зашто

МОЈ избор МОЈ

Мари ја Сто ил ков ски, 

дипл. еко но ми ста

СЕРИ ЈА: Тре нут но гле дам
сери ју „13 Reasons Why”,
која гово ри о седам на е сто -
го ди шњој девој ци која је
извр ши ла само у би ство. Пре
тог чина оста ви ла је три на -
ест касе та одре ђе ној осо би
која мора да про на ђе начин
да их пусти јер су сни ма не
на заста ре лој тех но ло ги ји.
На овим сним ци ма она обја -
шња ва који су је људи дове -
ли до тога да себи оду зме
живот. Сери ја реал но осли -
ка ва про бле ме и дожи вља је
мла дих, а посеб но како
бана ли зо ва ње про бле ма од
стра не одра слих ути че на
њихо во одра ста ње. Ово јесте
тинеј џер ска сери ја, али вео -
ма је реал на и роди те љи ма
пока зу је с каквим се теско -
ба ма суо ча ва ју тинеј џе ри.
Пред ста вља про бле ме као
што су изда је при ја те ља и
потен ци јал них парт не ра,
опи ја ње и сило ва ње.

КОН ЦЕРТ: У Новом Саду
је 5. јула одр жан кон церт
бен да „Killers”. Није у пита -
њу бри тан ски поп састав, већ
аме рич ки рок бенд који је
напо кон дошао у Срби ју на
нул ти дан „Егзит” фести ва -

ла. Они су позна ти послед -
њих десе так годи на, отка ко
су били на врхун цу сла ве с
хито ви ма „Somebody Тold
Мe” и „Mr. Brightside”.

МУЗИ КА: Албум „Тело”
гру пе „Еле мен тал” којим
обе ле жа ва ју два де сет годи на
посто ја ња. Бенд из годи не у
годи ну и из албу ма у албум
сазре ва, поста је све попу лар -
ни ји и ути цај ни ји. Небит но
је да ли живи те у Срби ји или
у Хрват ској, ода кле је и „Еле -
мен тал”, слу ша ју ћи их, схва -
та те да је сву да иста ситу а ци -
ја. Вршња ци чла но ва бен да
(три де се так) могу да дожи ве
сва ку песму, и ону о бив шој
СФРЈ, стам бе ном пита њу,
живо ту у дија спо ри, али и
љуба ви и поро ди ци нарав но.

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Сом бор цем и Нином Манић, а
гене рал но о сати ри гово рио
им је Зоран Т. Попо вић. Сви
госту ју ћи пре да ва чи пре по -
зна ли су ову иде ју као вео ма
бит ну за кул тур ни раз ви так
јед ног гра да, наро чи то зато
што је ова шко ла наме ње на
деци. 

– Рад с њима је бла го слов и
при ви ле ги ја. Тре ну ци про ве -
де ни са овом тален то ва ном
децом не могу се купи ти нов -
цем. Моја иде ја није да их
нау чим како да црта ју већ
како да раз ми шља ју као кари -
ка ту ри сти и илу стра то ри –
иста као је Дра гаш. 

Радо ви са Зим ске шко ле
кари ка ту ре били су изло же ни
у окви ру мани фе ста ци је
„Дани Вај фер та”, а у наред ном
пери о ду оче ку је их при пре ма
за изло жбу на „FreeDom Art”
фести ва лу, где ће бити пред -
ста вље ни радо ви девој чи ца јер
ће ово го ди шња мани фе ста ци -
ја про мо ви са ти жен ска пра ва. 

Дом омла ди не Пан че во је
про је кат шко ле кари ка ту ре
пре по знао као вео ма зна ча јан,
па ће наред на бити орга ни зо -
ва на већ на јесен.

шње Лет ње шко ле кари ка ту ре
уче ство ва ла је и у прет ход ним
ради о ни ца ма. Нико ла Дра гаш
сма тра да је то вео ма дра го це -
но јер се они на тај начин уса -
вр ша ва ју и надо гра ђу ју оно
што су до сада нау чи ли. 

– Мислим да ћемо за десе -
так годи на има ти гру пу мла -
дих људи који ће се оти сну ти у
неке умет нич ке воде. Јед на од
њих је вео ма тален то ва на

Нико ли на Јова но вић, али и
дру ги пола зни ци сада већ пра -
ве сјај не радо ве. Морам да
при знам да девој чи це пред ња -
че – додао је позна ти кари ка -
ту ри ста. 

Шко ла кари ка ту ре у Пан че -
ву јед на је од три у целој Срби -
ји. Прет ход не сезо не деца су
има ла при ли ку да раде са
истак ну тим умет ни ци ма –
Сла ви шом Шевр том, Мар ком

У бео град ском дру штву Сло -
ве на ца про шле неде ље отво ре -
на je изло жба фото гра фи ја
„Возом по Сло ве ни ји”, коју су
при ре ди ли ауто ри Јосип Вебер
из Пан че ва и Блаж Кав чич из
Љубља не.

Изло жба је реа ли зо ва на пово -
дом Дана држав но сти Репу бли -
ке Сло ве ни је, у орга ни за ци ји
Бео град ског дру штва Сло ве на -
ца „Сава” и Удру же ња Сло ве на -
ца „Логар ска Доли на” из Пан че -
ва, а при ка за но је шезде се так
фото гра фи ја с пру га у Сло ве ни -
ји наста лих од 2010. до 2016.
годи не.

Отва ра њу су при су ство ва ли
амба са дор Репу бли ке Сло ве ни -
је Вла ди мир Гаспа рич, пред -
став ник Вла де Репу бли ке Сло -
ве ни је Мар јан Цукр ов, дирек -
тор Меди ја цен тра „Желе зни ца
Срби је” Ненад Ста ни са вље вић,
пред сед ник Дру штва „Сава” и
Наци о нал ног саве та сло ве нач -
ке наци о нал не мањи не Саша
Вер бич, пред став ни ци срп ских
желе зни ца, те гости из Сло ве -
ни је и неко ли ко сло ве нач ких
дру шта ва из Срби је.

– Изло жба „Возом по Сло ве -
ни ји” на леп начин при ка зу је
зани мљи ве кра је ве Сло ве ни је,
наро чи то оне кроз које није
могу ће про ћи дру мом. Пре -
див ни моти ви с бохињ ске пру -
ге, пру га које иду доли ном
Саве, Дра ве и Сави ње, као и
пру ге ка Јадран ском мору,
про сто маме тури сте и све
заљу бље ни ке путо ва ња желе -

зни цом. Кан це ла ри ја за дија -
спо ру подр жа ла је орга ни за -
ци ју ове изло жбе јер се и на тај
начин људи ма у Срби ји могу
при ка за ти пре де ли и места за
које мно ги још не зна ју. Раду је
ме да је до сада изло жбу виде -
ло неко ли ко хиља да људи у
Пан че ву и Вршцу и да је инте -
ре со ва ње за њу при сут но и у

оста лим гра до ви ма где посто је
сло ве нач ка дру штва – рекао је
Мар јан Цукр ов, пред став ник
Вла де Репу бли ке Сло ве ни је.

Пред сед ник Наци о нал ног
саве та сло ве нач ке наци о нал не
мањи не и пред сед ник Дру -
штва Сло ве на ца „Сава” у Бео -
гра ду Саша Вер бич иста као je
да је иде ја да се реа ли зу је ова
изло жба при хва ће на с вели -
ким задо вољ ством јер доста
чла но ва и даље кори сти желе -
знич ки тран спорт када путу је
у Сло ве ни ју. 

– Мно ги наши пре ци дошли
су на ове про сто ре упра во
возом, сто га желе зни ца за нас
има посе бан зна чај и има мо

посе бан пије тет. Сло ве ни ја
спа да међу леп ше земље
Европ ске уни је и не чуди пода -
так да се тамо и даље вели ки
број људи пре во зи возо ви ма,
наро чи то омла ди на и запо сле -
ни. Желе зни ца не пове зу је
само држа ве, гра до ве и пре де -
ле већ и оно нај ва жни је – људе
– казао је Саша Вер бич.

Један од ауто ра изло жбе
Јосип Вебер, нови нар Меди ја
цен тра „Желе зни ца Срби је” а.
д, јесте и пред сед ник Удру же -
ња Сло ве на ца „Логар ска Доли -
на” из Пан че ва.

– Путо ва ње сло ве нач ким
пру га ма оду век је за мене било
нешто изу зет но. Моја прва
путо ва ња за Сло ве ни ју била су
почет ком седам де се тих годи на
про шлог века и увек сам желео
да путу јем само возом. Сва ко
путо ва ње за мене је било нови
иза зов и неиз мер но оду ше вље -
ње. Изло же не фото гра фи је
при ка зу ју, поред лепих пре де -
ла, и неке нео бич не ситу а ци је,
што изло жби даје посеб ну

драж. Дра го ми је што је сво је
фото гра фи је изло жио и мој
при ја тељ из Сло ве ни је Блаж
Кав чич, ина че пред сед ник Дру -
штва љуби те ља желе зни це
„Желе зна цеста” из Љубља не.
Овом при ли ком захва љу јем
умет ни ци Мари ји Вау ди из
Бео гра да, која је помо гла у реа -
ли за ци ји изло жбе, као и Дру -
штву Сло ве на ца „Сава” из Бео -
гра да и „Желе зни ца ма Срби је”
а. д. на несе бич ној подр шци –
изја вио је Јосип Вебер.

На јесен ће и лепо те срп ске
желе зни це бити пред ста вље не
у Сло ве ни ји, а посеб но Музеј -
ско-тури стич ки ком плекс
„Шар ган ска осми ца”.

– Ова кве изло жбе има ју
посе бан зна чај за попу ла ри за -
ци ју желе зни це и сто га ћемо се
тру ди ти да и убу ду ће пома же -
мо слич не про јек те – навео је
Ненад Ста ни са вље вић, дирек -
тор Меди ја цен тра „Желе зни ца
Срби је” а. д.

Реа ли за ци ју изло жбе помо -
гли су Кан це ла ри ја за сло ве -
нач ку дија спо ру из Љубља не и
Наци о нал ни савет сло ве нач ке
наци о нал не мањи не у Срби ји,
док је медиј ски покро ви тељ
био Меди ја цен тар „Желе зни -
ца Срби је” а. д. Изло жба ће
бити отво ре на до сеп тем бра, а
након Пан че ва и Вршца, где је
изло жбу до сада виде ло више
хиља да посе ти ла ца, у пла ну је
да буде при ка за на и у Новом
Саду, Субо ти ци, Руми, Зре ња -
ни ну, Нишу и Под го ри ци.

Изло жба сли ка мањих фор -
ма та пан че вач ког умет ни ка
Вој ка на Мора ра и јапан ског
сли ка ра Кацу мија Цуџи ја
отво ре на је у уто рак, 4. јула,
у Народ ном музе ју.

– Глав на тема мојих радо -
ва су анђе ли. Дубо ко веру јем
да у сва ком од нас посто ји
нешто анђе о ско и то нешто
поку ша вам да нађем и при -
ка жем, док коле га Кацу ми
Цуџи ства ра урба ну наи ву.
Њего ве теме су мач ке, музи -
ча ри, клов но ви, лете ће
рибе... У сва ком слу ча ју, нај -
по зи тив ни је ства ри које нас

окру жу ју. У тој пози ти ви
смо се и про на шли – рекао
је Вој кан Морар. 
У окви ру изло жбе, у сре ду,
5. јула, упри ли че не су и
ликов не ради о ни це за децу
и одра сле на тему „Поздрав
Јапа ну”, на који ма су умет -
ни ци, по угле ду на ради о ни -
це одр жа не у Токи ју, поку -
ша ли да Пан чев це упо зна ју
са земљом изла зе ћег сун ца.

До сада су зајед но изла га -
ли у Кова чи ци, Токи ју и
Јока ха ми, а за ову годи ну
пла ни ра на је још јед на изло -
жба у јапан ској пре сто ни ци. 

ИЗЛО ЖБА ВОЈ КА НА МОРА РА 
И КАЦУ МИЈА ЦУЏИ ЈА

Умет ност од Пан че ва
до Токи ја

ФОТО ГРА ФИ ЈЕ ЈОСИ ПА ВЕБЕ РА И БЛА ЖА КАВ ЧИ ЧА

Mотиви са сло ве нач ких пру га

Прва само стал на изло жба
сли ка, црте жа и доку мен тар -
ног мате ри ја ла срп ског ака -
дем ског сли ка ра Божу ра Ива -
но ви ћа (1936–2005), отво ре на
је 3. јула у фоа јеу Кул тур ног
цен тра и све ча ној сали Народ -
ног музе ја Пан че во. 

Божур Ива но вић је ско ро
цео свој рад ни век ства рао у
Пан че ву, али спле том разних
окол но сти ника да није имао
при ли ку да само стал но изла -
же у свом гра ду. На десе то го -
ди шњи цу од њего ве смр ти, у
окви ру пави љо на Репу бли ке
Срби је на Свет ској изло жби у
Мила ну („Wоrld Еxpo 2015”),
упри ли че на је изло жба њего -
вих сли ка под нази вом
„Амба ри”. 

– Цео живот сам пра тио
њего во ства ра ла штво. Имао је
неко ли ко инте ре сант них фаза
– од апстрак ци је па до неких
темат ских моти ва као што су
били амба ри, које је видео на
свој начин. Мењао је тех ни ке и
екс пе ри мен ти сао, радио
тушем и на кра ју је дошао у
неку мир ни ју фазу. Већ после
деве де се тих годи на ства рао је
пасте лом и ушао у реа ли зам.
Ова изло жба је ретро спек ти ва
која обу хва та цео ства ра лач ки
опус – од самих поче та ка, сту -
дент ских дана, па до кра ја. Чак
су ту и неке њего ве сце но гра -
фи је из пери о да када је радио
као сце но граф у про фе си о нал -
ном позо ри шту „Јован Сте ри ја
Попо вић” у Вршцу. Нашли смо

и лепу селек ци ју фото гра фи ја
које су биле награ ђи ва не па
смо и њих успе ли да изло жи мо
– рекао је Божу ров син Сте фан
Ива но вић. 

Након изло жбе у Мила ну,
Сте фан је у сарад њи са архи -
тек том др Милом Нико лић
почео да пра ви фун дус умет -
нич ких радо ва свог оца. Изло -
жба у Пан че ву резул тат је иде је
да се при ка же ретро спек ти ва
њего вих радо ва од сту дент ских
дана па до кра ја ства ра ла штва. 

– Ретро спек ти ве и слу же томе
да се при ка же нечи ји допри нос
умет но сти у цели ни. До сада
нисмо има ли при ли ку да про у -
ча ва мо њего во дело и тек поме -
ну том изло жбом „Амба ри” пру -
жи ла нам се могућ ност да схва -

ти мо њего ву пое ти ку. С обзи ром
на дис пер зи ју њего вог ства ра ла -
штва по поро дич ним колек ци -
ја ма, нисмо могли ни да пој ми -
мо шта је радио нити да сагле -
да мо то у цели ни. Ово је врло
зна ча јан корак и у истра жи вач -
ком сми слу. Тек сада може мо и
да кри ти ку је мо и да вред ну је мо
на пра ви начин њего во ства ра -
ла штво – обја сни ла је Мила
Нико лић. 

Наши сугра ђа ни моћи ће да
погле да ју обе постав ке до 28.
јула. 

ДЕЛА БОЖУ РА ИВА НО ВИ ЋА

Ства ра лач ко бла го пан че вач ког умет ни ка



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, 

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 7. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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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

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

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

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

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



НА ПРО ДА ЈУ голф 2
мо тор 1,6,1988. го ди -
ште, че тво ро вра та,
бен зин, плин, алу ми -
ни јум ске фел не, бо ја
ме та лик си ва, це на
900 евра. 063/764-41-
17. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ шко ду
фа би ју 1,4, 2001,
бен зин-гас .  063/772-
60-03. (СМС)

МЕ ЊАМ АПН 6, су -
пер до бар, за ску тер
да је до бар, све са
па пи ри ма. 063/173-
11-90. (СМС)

ПУН ТО 1,2, 1999. го -
ди ште, рег. го ди ну
да на, екс тра ста ње.
065/987-27-24.
(СМС)

ХИТ НО про да јем си -
тр о ен Ц 3, го ди на
про из вод ње 2004. Ви -
ше ин фор ма ци ја на
064/922-56-00.
(243190)

ШКО ДА 1.9 ди зел,
1998. го ди ште, до бра,
про блем бош пум па,
има дру га, 390 евра.
064/110-70-71.
(243581)

РЕ НО се ник, 2002,
1.9 ди зел, 173.000 км,
ме та лик зе лен, на
име куп ца, у од лич -
ном ста њу, 1.600
евра. Тел. 063/372-
189. (243580)

ФИ ЈАТ пун то 1.2,
2004, бен зин/гас , од -
ли чан, га ра жи ран,
це на по до го во ру.
065/346-20-20.
(243642)

ЛА ГУ НА 1.9, 2004,
бла го ха ва ри са на,
1.200. 063/369-350.
(243834)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло
1.4 ТДИ, 2000. го ди -
ште, сер ви си ран,
063/472-433, ре ги -
стро ван до ма ја 2018.
(243681)

ОПЕЛ кор са 1.3 ди -
зел, 2004. год иште,
кли ма, на име куп ца.
063/837-71-79.
(243670)

ХИТ НО су зу ки иг нис
1.3 DDIS, 2004. го ди -
ште, 103.000 км, вла -
сник. 062/369-369.
(243653)

СУ ЗУ КИ свифт 1.0,
2001. го ди ште, у фул
опре ми, пре шао
74.000 км, у од лич -
ном ста њу. 069/322-
69-29. 

ПА САТ Б 2, 1.6  бен -
зин, мо же и за де ло -
ве, у во зном ста њу,
230 евра. 063/717-12-
33. (243729)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то -
ма тик и АПН ис прав -
не-не ис прав не.
064/171-22-13.
(243709)

ШКО ДА фа би ја 1.9
СДИ, 2006. го ди ште,
ду го ре ги стро ван,
1.750 евра. 
064/668-85-53.
(243690)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све
ти по ве во зи ла, сер ви -
си ра мо и пу ни мо га -
сом, пу ње ње ди ги тал -
ном ма ши ном са за -
меном уља и УВ бо -
јом, 2.500 ди на ра.
„Фри го тех ник”, 
361-361, 
064/122-68-05.
(243832)

ОПЕЛ кор са 2002.
год ште, ре ги стро ван
до 2018. го ди ште,
вла сник. 
062/194-26-91.
(243781)

КОР СА Ц 2002. у од -
лич ном ста њу, без
ула га ња, кли ма, 3 В/5
Б. 063/117-12-14.
(243857)

ЛАН ЧИ ЈА Y, 2001. го -
ди ште, 1.150 евра.
062/803-71-88.
(243829)

СКУТ ЕР елек трич ни,
50 м, ита ли јан ски
нов, као ве спа.
064/354-69-76.
(243850)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2008,
пе то ра вра та, ате сти -
ран плин. 064/130-
36-02. (243847)

СТИ ЛО 1.9 ди зел,
2004. пе то ра вра та,
сва опре ма вла сник.
064/130-36-02.
(243897)

РЕ НО кан гу 1.2, 16 В,
2001. го ди ште, ре ги -
стро ван, 1.200 евра.
063/858-47-55.
(243902)

ПРО ДА ЈЕМ ре но 4
ГТЛ, 250 евра.
064/438-66-06.
(243925)

РЕ НО клио 3, 2007,
са че ти ри зим ске гу -
ме, ре ги строва н.
061/353-00-77.
(243938)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, 90
до 800 евра. 063/892-
08-25, 064/230-52-21.
(243624)

СТАЛ НИ от куп свих
вр ста во зи ла, ка та ли -
за то ра, про да ја де ло -
ва. 066/409-991,
069/203-00-44.
(242055)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле, ста ње не бит но, до
2.000 евр а. 063/16т5-
83-75. (243932)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, од
70 до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(243932)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Со да ри, Ули ца Дрин -
ска. Тел. 064/167-04-
75. (243586)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм, 16 мм и све вр сте
ви део ка се та ква ли -
тет но пре сни ма вам
на ДВД. 343-563,
063/288-278.
(243568)

ВЕШ-МА ШИ НА, фри -
жи дер, уград ни фри -
жи дер и по лов ни де -
ло ви од веш-ма ши на.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(243663)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
мо ни то ра, ди ги тал них
ри си ве ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463. 

ПРО ДА ЈЕМ со ни ПС
2, два џој сти ка, тор -
ба, игри це. 065/975-
00-20. (243824)

ПРО ДА ЈЕМ два ја ре -
та и две ко зе, по вољ -
но. 065/828-04-17.
(СМС)

ПРЕ О СТА ЛО огрев но
др во. 061/646-77-13.
(243278)

КАЈ СИ ЈА, бре сква за
ра ки ју, пек мез
продајем, до во зим.
Тел. 064/232-64-33.
(243146)

ПРО ДА ЈЕМ два ПВЦ
про зо ра, ди мех зи је
116 х 126 и 112 х
126, ду пло ста кло +
ко мар ник. 060/874-
75-99. (243523)

ПРО ДА ЈЕМ др ве на
ду пла те ра сна вра та
120 х 218 и др ве ни
про зор 120 х 126, ду -
пло ста кло, из у зет но
очу ва ни. 060/874-75-
99. (243523)

ПРО ДА ЈЕМ пла стич -
ну бу рад од 200 ли та -
ра и су ве хра сто ве
да ске. Тел. 063/355-
932. (243531)

НА ПРО ДА ЈУ ли вад -
ско се но, сто ди на ра
ба ла. 062/240-643.
(243543)

БО ЦЕ за ва ре ње ком -
плет, ко си ли ца 4.5
про фе си о нал, бен зин,
хон да, прска ли ца за
во ће то мос, мо но фа -
зни мо тор се вер, нов,
ве ли ка бру си ли ца.
013/348-453.
(243563)

КА ЗАН за маст и ко зе
са ја ри ћи ма на про -
да ју. Тел. 312-443.
(243625)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за одва ја ње ко шти ца
из во ћа. 064/201-72-
16. (243679)

ПРО ДА ЈЕМ кре вет
са мац, очу ван.
064/661-88-01.
(243573)

ПА ВИ ЉОН, тен да,
ко си ли ца, три ме ри,
ТВ, кре вет, ду шек,
кан тар, ко ли ца, алат.
064/635-77-42.
(243645)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКИ
ре зер во ар за го ри во,
700 л и резер во ар за
кип уре ђај. 062/431-
227. (243578)

КОМ ПРЕ СОР пра -
вљен, дво клип ни, 100
ли та ра, прох  ром ска
поли ца, пе то дел на ве -
ли ка. 064/110-70-71.
(243511)

ПРО ДА ЈЕМ то мос
бен зин ску пум пу, 2
кв, кру њач/пре кру па -
ру. 064/164-77-66.
(243568)

ПО ЛОВ НА ци гла, ве -
ли ки фор мат и по лов -
на гра ђа. Зве здан.
063/224-435. (24372)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де,
ка у че, за мр зи вач сан -
ду чар, мој ца фо те ље,
гар ни ту ре, ре га ле,
мост+ре гал, сто +
сто ли це, спа ва ћа со -
ба ком плет, ел. шпо -
рет, ТА пе ћи, те пи си,
аме рич ки пла ка ри
ра зно. 063/107-78-66.
(243588)

ДВА ДЕ СЕТ ква дра та
при род не пло че за
фа са ду, 15 евра ква -
драт. Тел. 311-126.
(243572)

ТА пећ, мој ца фо те -
ље, ком пју тер ски сто -
ло ви, сто ли ћи, ку хи -
ња, ход ник. 062/361-
676. (243595)

ПРО ДА ЈЕМ ку хињ ски
сто са сто ли ца ма и
без, шпо рет ми ни.
064/150-20-78.
(243599)
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УСТУ ПАМ гроб но ме сто,
Ста ро пра во слав ном
гро бље. До го вор.
064/386-92-86.
(2436099

ПРО ДА ЈЕМ око 100
бе тон ских бло ко ва за
зи да ње. Тел. 069/368-
98-40. (243636)

КА ЗАН за ра ки ју, ло -
жи шта, та бар ке, дна,
ме ша чи, лу ле. 331-
586, 063/805-74-60.
(243666)

ПРО ДА ЈЕМ: шлај фе -
ри цу за пар кет, шлај -
фе ри цу за те ра цо, ди -
за ли цу гра ђе вин ску.
064/026-05-25.
(243665)

ДЕЧ ЈИ  кре вет са ду -
ше ком, са чу ван. Син -
ђе ли ће ва 40/1.
062/166-57-34.
(243698)

ПРО ДА ЈЕМ на ме штај
са по кућ ством, због
се лид бе. 064175-86-
96, зва ти до 17.
(243711)

ТА ПЕЋ 3,5 кв, ком -
би но ва ни фри жи дер,
веш-ма ши не, уга о на
гарт ни ту ра, ка уч, ор -
ман, дво сед, тро сед,
фран цу ски ле жај, ма -
њи сто са сто ли ца ма.
Тел. 063/861-82-66.
(243468)

КО КЕ но си ље, ста ре
ме сец да на, вак ци ни -
са не, ра се те тра СЛ.
063/315-381.
(243702)

ПО ВОЉ НО про дајем
ма у зер спе ци јал, че -
тво ро ко нац, у ис прав -
ном ста њу. Тел.
064/228-52-42.
(243752

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа, по вољ -
но. 063/898-00-82.
(243748)

ТО ПО ЛО ВА да ска 3.5
м³, су ва, про да јем.
064/822-96-13.
(243746)

МЕ СНА ТА пра сад,
стал на про да ја, мо -
гућ ност кла ња, пе че -
ња и ре зер ви са ња.
Тел. 063/311-277.
(243757)

НА ПРО ДА ЈУ за мр зи -
вач бе ко сан ду чар
300 л.  064/208-86-
75. (243778)

УЛА ЗНА вра та ста на
и соб на пу на вра та.
013/321-841.
(243791)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
бој лер, ви тир ну, но ви
ка уч, ау то форд си је -
ра. 064/154-25-82.
(243933)

ПРА СИ ЋИ, 18 – 25 кг,
де бе ла сви ња, ба ли -
ра на де те ли на. Ми ћа,
Но во се љан ски пут
175-б. Пан че во.
064/303-28-68.
(243796)

ЈЕД НО КРИЛ НА и
дво крил на соб на вра -
та са ста клом.
Л013/321-841.
(243792)

КО ТАО 35 кв, на чвр -
сто го ри во, 200 евра.
062/803-71-88.
(243849)

НА ВИ ГА ЦИ ЈА, књи ге,
ро ма ни, ма ли бој лер,
сат оме га лон жин.
064/354-69-76.
(243850)

ХИТ НО про да јем зи -
да ну гроб ни цу са спо -
ме ни ком, пло чом на
Ста ром гро бљу.
064/317-07-00.
(243866)

ПРО ДА ЈЕМ ци глу ма -
ли фор мат, гра ђу по -
лов ну, би бер цреп.
064/122-69-78.
(243825)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за про из вод њу па пир -
них џа ко ва. Обу ка и
куп ци обез бе ђе ни.
064/424-95-10.
(243921)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске е ле -
мен те, ку хи ња 10.000
ди на ра. 371-568,
063/773-45-97.
(243911)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа.
064/366-57-87, 335-
930. (243930)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи -
вач, плус фри жи дер
вер ти кал ни. 064/403-
51-32. (243924)

ПРЕ СА welger, кра ву
са те ле том, 7 му шких
те ла ди, зва ти по сле
20 са ти. 
064/675-46-91. 

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну, фри жи дер,
ком би на ци ју, ми ни
шпо рет. 013/346-790,
064/129-73-60.
(243939)

ЧИ СТИ МО шут, та -
сва не, по дру ме, ра ди -
мо све по сло ве.
061/321-77-93. 

КУ ПУ ЈЕМ веш-ма ши -
не, ста ро гво жђе,
фри жи дре, за мр зи ва -
че. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(243213)

КУ ПУ ЈЕМ са то ве, пен -
ка ла, ра зни алат, ста -
ре па ре. 064/867-48-
11. (243644)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, ку хи ње, гар -
ни ту ре, ТА пе ћи,
оста ло по кућ ство.
062/148-49-94.
(243748)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре са то -
ве, но вац, пен ка ла,
упа ља че, фо то-апа ра -
те, играч ке, стри по ве,
вој не ства ри, pez фи -
гу ри це, сре бро.
064/187-56-80.
(243750)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре, за -
мр зи ва че, шпо ре те,
бој ле ре за ре ци кла жу.
Злат ко. 061/144-82-
80, 063/196-54-56.
(243881)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
срин ски на ме штај,
са то ве, сли ке, ста ри
но вац, пен ка ла, ста ру
би жу те ри ју, фи гу ре и
дру го. 335-930,
063/705-18-18.
(243930)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
обо је не  ме та ле, веш-
ма ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре, аку му ла -
то ре, алу ми ни јум.
061/206-26-24.
(243937)

КУ ПУ ЈЕМ алу ми ни -
јум, гво жђе, аку му ла -
то ре, оло во, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че, те -
ле ви зо ре и оста ло.
061/322-04-94.
(243937)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
обо је не ме та ле, веш-
ма ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре и оста ли
от пад. 064/484-13-76.
(243937)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не,
не ис прав не ТА пе ћи.
064/366-57-87, 355-
974. (243930)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба -
кар, ме синг, алу ми ни -
јум, аку му ла то ре,
веш-ма ши не, за мр зи -
ва че, фри жи дре, те -
ле ви зо ре. 061/321-
77-93. (243937)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу са по моћ ним
објек ти ма у Стар че ву.
Тел. 066/903-27-11.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ део са -
лон ске ку ће, цен тар,
ком плет но сре ђен, 87
м2, 57.000 евра. Тел.
060/034-31-11.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ста -
ра Ми са. 069/223-24-
25. (243544)

ПРО ДА ЈЕМ за се бан
део ку ће код Гим на -
зи је, 80 м2 + те ра са +
пот кро вље ко ме је до -
зво ље на град ња,
30.000 евра, зва ти по -
сле 15 са ти. 060/067-
11-44. (242278)

ВИ КЕН ДИ ЦА на Ми -
љу на Ду на ву, 40 м2,
стру ја, ве о ма по вољ -
но. 065/361-13-13.
(243601)

КУ ЋА на про да ју код
цр кве Гор њи град.
064/133-32-02.
(243013)

ПРО ДА ЈЕМ за вр ше ну
ви кен ди цу на Де во -
јач ком бу на ру.
063/771-68-69.
(242297)

КУ ЋА за ру ше ње код
Зе ле не пи ја це, на 1.2
ара пла ца. 063/814-
56-25. (222410)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Зла ти бо ру, мо же за -
ме на стан-ку ћа у
Пан че ву.
069/(242726)

ПРО ДА ЈА ку ће на 5
ари пла ца, бли зи на
На род не ба ште, „Ави -
ва”, ба зе на, „бе о во -
за”. 061/208-14-08,
063/864-09-85.,
(243155)

КУ ЋА ком плет но сре -
ђе на са два ста на, ЕГ,
плац, 1/1. 061/224-
47-97. (243167)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 120
м2, га ра жа 50 м2,
плац 12 ари, ме њам
за стан, Та ми шка 3,
Ја бу ка.  063/890-70-
01. (243496)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
До ло ву, 29 ари пла ца.
371-274, 064/176-88-
52. (243564)

КУ ЋА на про да ју,
Све тог Са ве 82, 4 ари
пла ца, 40.000 евра.
063/315-520.
(243566)

БА ШТА, 17 ари, Ку -
де ља рац, уз „Тех но -
мар кет”, стру ја, во да,
ка на ли за ци ја.
013/402-782,
063/729-72-86.
(243591)

ПРО ДА ЈЕМ плац 6
ари, 10 ари и 4 ара,
код ста рог „бу вља ка”,
Ба ва ни штан ски пут
18. Мо гу ћа пре пар це -
ли за ци ја. 064/367-98-
84. (243655)

КУ ЋА, Сте ри ји на, три
ста ме не је ди ни це,
плац 4,99 ари, бли зи -
на „Ави ва”. 064/110-
70-71. (243581)

ПРО ДА ЈЕМ 6 ари
пла ца на Ста ром Та -
ми шу, под во ћем.
061/162-50-25.
(243589)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Ста ром Та ми шу, на
пла цу од 6 ари.
013/263-80-51. (249)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
пут, ви кен ди ца 25 м,
по моћ не прос то ри је
64 м2, све ле гал и зо ва -
но на 14 ари воћ ња ка
и баште, 15.000 евра.
063/771-42-24.
(2435829

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Омо љи ци са ба штом
од 6 ари. 013/618-
652, 064/168-84-32.
(243596)

ПРО ДА ЈЕМ плац у
Пан че ву, 14,37 ари,
гра ђе вин ска зо на.
063/245-225.
(243597)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 120
м2, га ра жа 50 м2,
плац 12 ари, ме њам
за стан, Та ми шка 43,
Ја бу ка.  063/890-70-
01. (243496)

ДО ЛО ВО, ку ћа на
про да ју. 066/334-085
(243608)

ХИТ НО про да јем, мо -
же за ме на, два ста на,
ку ћа Вој ло ви ца, Ку -
де ља рац. 064/386-92-
86. (243609)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 80
м2, Пан че во, ши ри
цен тар, 29.000, сва -
ко ја ки до го вор.
064/902-28-80.
(243630)

ПРО ДА ЈЕМ ви кенд
ку ћу, Шар пла нин ска
113-д, ку ћа 35 м2, по -
моћ ни објек ти 80 м2,
ба шта, воћ њак, 33
ара, све но во, ле га ли -
зо ва но, вре ди по ле да -
ти. 064/194-03-87.
(243641)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
Ива но ву. 062/415-
359. (242311)

МАК СИ МАЛ НО сни -
же на це на. Стре ли -
ште, 70 + 45 м2, 11
ари плац, до го вор.
066/351-808.
(243648)

КУ ЋА, До си те је ва 8-а,
2 ара, укњи же но.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(243666)

КУ ЋА, га ра жа, воћ -
њак, ба шта 20 ари,
Пе ли стер ска 18-е.
064/866-22-98.
(243683)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у
Вој ло ви ци. 013/232-
21-30, 063/162-50-00.
(243701)

КУ ЋА, но ва, бли зу
„Зе ле ни ла”, 5 ари
пла ца, 1/1, без по -
сред ни ка. 061/661-
59-10. (243736)

КОД ТУР СКЕ гла ве,
ку ћа пре пра вље на у
два ло ка ла, дво ри шни
ста н, 2 ара, 55.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(243707)

СА МОШ, ку ће од
7.000 – 12.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(243707)

МАР ГИ ТА, по че так,
100 м2, 1.5 ар, без
ула га ња, 70.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(243715)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 60 м2,
1.5 ар, 15.000, до го -
вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74. (243715)

ПРО ДА ЈЕМ два лан ца
зе мље у Ка ча ре ву.
Тел. 601-281.
(243759)

ПЛАЦ 5,5 ари, гра ђе -
вин ско, 6.300 евра,
вла сник, про да јем.
Пан че во, Вла син ска.
(243744)

МОН ТА ЖНА ку ћа, 68
м2, на 30 ари пла ца
код Ро ди ћа, мо гу ћа
за ме на за стан, уз до -
пла ту. 065/610-32-72.
(243743)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
Пан че ву, М. Ју го ви ћа,
350 м2. Тел. 064/182-
17-16.

ТЕ СЛА, код ми ни
Мак си ја, рет ко у по -
ну ди, плац 1.5 ар. 
По вољ но, 
вла сник. 
061/324-40-85.
(243755)

СТАН, бу вљак,
13.000, 70, 32.000;
Ка ча ре во, То по ла од
25.000. „Јан ко вић”,
348-025. 
(243833)

ПЛАЦ, ста ра Ми са,
Ба ниј ска, 11.3 ари,
22.000, „Пер фект”,
064/348-05-68.
(243840)
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КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип,
88 м2, тро соб на, ре -
но ви ра на, 4,85 ари,
37.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(243840)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем -
на 139 м2 + ло кал 30
м2 на 7.29 ари, 32.000
евра, (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-
68.  (243840)

МИ СА, спрат на ку ћа
260 м2, на 4.5 ара,
42.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-
68.  (243840)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 180 м2,
три стам бе не це ли не
на 2,25 ари, 59.000.
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68.
(243840)

ПРО ДА ЈЕМ плац 31
ар, Но во се љан ски
пут. 064/131-42-02.
(243846)

ОМО ЉИ ЦА, плац
11,5 ари са за по че -
тим објек том, вла -
сник. 064/260-05-34.
(243776)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у
Вој ло ви ци, 44 ара,
до зво ље на град ња.
064/256-35-40.
(243782)

ХИТ НО, ку ћа, До ло -
во, 15 ари, по сле 16
са ти. 061/134-37-08.
(243788)

ПЛАЦ про да јем, Ми -
са, до зво ље на град -
ња. 064/866-23-36.
(243792)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две од -
лич не стам бе не је ди -
ни це, 7 ари, 26.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(243793)

КА ЧА РЕ ВО, од ли чан
улич ни део, око 70
м2, ба шта, 13.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(243378)

ГОР ЊИ ГРАД, 100 м2,
3,4 ара, ЕГ, 40.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(243378)

КУ ЋА, усе љи ва, вла -
сник, ле га ли зо  ва но,
120 м2 9+6 18 м2, 5
ари плац. 063/307-
674. (243795)

КУ ЋА 50 м2, на 9 ари
пла ца са гра ђе вин -
ском до зво лом, Пе -
лис тер ска, Но во се -
љан ски пут, хит но.
065/410-97-34.
(243796)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Де во -
јач ки бу нар, асфалт,
услов на, усе љи ва,
стру ја, ку па ти ло, по -
вољ но. 063/832-50-
97. (243808)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, Мак си ма Гор -
ког. 063/301-360.
(243812)

ЈА БУЧ КИ пут, но ва ку -
ћа 86 м2, плац 4 ара,
укњи же на. 065/258-
87-77. (283860)

ПО ВОЉ НО про да јем
зе мљу на Ка ра у ли.
Тел. 062/198-13-88.
(243861)

ПРО ДА ЈЕМ ла нац зе -
мље на но вом пу ту
Ка ча ре во-Пан че во,
бли зу се ла. 
064/333-20-46.
(243894)

КУ ЋА, Те сла, на екс -
тра ло ка ци ји, за при -
ват ни би знис и ста но -
ва ње. 063/329-464,
066/001-050.
(243908)

КУ ЋА 70 м2, 3 ара,
ста ра Ми са, 19.000
евра. 061/664-39-26.
(243907)

ДЕО ку ће, 40 м2, 2
ара пла ца, по се бан
улаз, 9.000 евра, ста -
ра Ми са. 061/664-39-
26. (243907)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
гра ђе вин ска зо на,
укњи же ни, Пе ли стер -
ска и Кај мак ча лан -
ска. 063/894-88-11.
(243928)

НО ВА ку ћа у на се љу
Стре ли ште, 155 м2,
обје кат укро вљен,
при кљу че на стру ја,
во да и ка на ли за ци ја,
са гра ђе на са грађ.
до зво лом на пла цу од
4,13 ари, укњи же на,
вла сник, 1/1, од ли чан
про је кат, мо же и за -
вр ше так кључ у ру ке.
За сва ку пре по ру ку.
063/637-673.
(243923)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
То по ли, по вољ но.
069/186-54-05.
(243927)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ја буч ком пу ту, 17,5
ари, по вољ но.
069/186-54-05.
(243936)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Те сли, по зва ти по сле
16 са ти. Тел.
064/280-22-80.
(243934)

НО ВА ку ћа, 200 м2,
ку ћа 70 м2, плац. 341-
789, 063/195-07-75.
(243684)

КОД аме рич ке
продaјем дво со бан
стан, 54 м2, II, 36.000.
062/361-676.
(243120)

НОВ, укњи жен стан,
цен тар, 120 м2, пар -
кинг ме сто, ЕГ, 590
евра. 069/617-059.
(243540)

ДВО СО БАН, укњи -
жен, блин ди ра на вра -
та, очу ван по друм,
те ра са, пар кинг, Па -
дин ска ске ла, 29.000
евра, хит но. 060/315-
58-25. (243542)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, бли зу ОШ и
Сто ма то ло шког фа -
кул те та, 38 м2, 11,
као нов. 064/409- 65-
89. (243547)

ХИТ НО, стан 130 м2 и
две га ра же, мо же и
за ме на, уз до пла ту.
062/185-86-74,
063/198-18-51. (243)

ДВО И ПО СО БАН
стан, 58 м2, ета жно
гре ја ње, сре ђен, по -
вољ но про да јем.
060/333-56-41.
(243331)

ДВО И ПО СО БАН, 58
м2, ЦГ, те ле фон, кли -
ма, IV спрат, Ко теж
1. Тел. 063/803-14-
86. (243583)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ста ром Та ми шу са
спра том, усе љи во.
061/162-50-25.
(243589)

ПРО ДА ЈЕМ стан 52
м2, Ко теж 2, вре ди
по гле да ти. 
062/445-614. (2435)

ПРО ДА ЈЕМ ве ћи јед -
но со бан стан на Ми -
си, 34 м2. 
060/034-20-04. (243)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 68
м2, стро ги цен тар гра -
да, без по сред ни ка.
064/511-25-10. (243)

ПРО ДА ЈЕМ стан,
при зе мље, нов, 57 м2,
Мар ги та или ме њам
за ма њу ку ћу у се лу,
уз до пла ту за стан.
063/210-998. 

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
60 м2, II, ЦГ, од ли чан,
32.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(243708)

КО ТЕЖ 2, тро со бан,
лифт, 64 м2, IV, уре -
дан, 41.000, до го вор.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(243708)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по -
со бан, 62 м2, V, ре но -
ви ран, лифт, 35.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(243708)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 57 м2,
II, ТА, од ли чан,
27.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(243708)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
40 м2, ВП, ЕГ, 21.500.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(243708)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
дво со бан, 55 м2, но -
ви ја град ња, I спрат,
33.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(243715)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 32 м2 + те ра -
са, V, лифт, ЦГ,
20.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(243715)

СО ДА РА, вој не згра -
де, дво и по со бан, ПР,
сре ђен, 33.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(243715)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, III, TA, ре -
но ви ран, усе љив,
26.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(243715)

ТЕ СЛА, дво со бан, 55
м2, V, лифт, ЦГ, ре но -
ви ран, 32.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(243715)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
јед но и по со бан, 42 м2,
ПР, ЦГ, 23.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(243715)

СТРО ГИ цен тар, дво -
со бан, 62 м2, пр ви,
ТА, тер фа са, 48.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(243715)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, 74 м2, I спрат,
ЦГ, Со да ра, вла сник.
064/616-47-67. 

ЈЕД НО СО БАН, 34 м2,
Стр ел и ште, 21.5000;
цен тар, 15.000; Те сла
17.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064223-99-20.
(243688)

ДВО СО БАН, 55 м2,
Стре ли ште, 26.000;
Ко теж, 28.000; Те сла,
30.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064223-99-20.
(243688)

ТЕ СЛА, „Дис”, јед но -
и по со бан, 46 м2, те -
ра са, усе љив, 26.000,
до го вор. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064223-99-20.
(243688)

КО ТЕЖ 2, тро со бан,
71 м2, I, 45.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(243707)

КО ТЕЖ 2, че тво ро со -
бан, 83 м2, 49.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(243707)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, ТА, II спрат,
Стре ли ште. 069/304-
78-85, 063/344-751,
304-788. (243716)

СТАН 56 м2, но ва
град ња, ви со ко при -
зе мље, Ма јке Ју го ви -
ћа 13, 680 евра/ква -
драт, мо гућ до го вор.
064/859-13-01.
(243717)

НО ВО ГРАД ЊА, Све -
то за ра Ми ле тић а, 45
м2, од ли чан рас по -
ред, дво со бан.
40.000. 060/445-71-
85. (243725)

ЦЕН ТАР, 45 м2 + те -
ра са, пре ко пу та Та -
ми шког ке ја, жу та ци -
гла, дру ги спрат, цен -
трал но гре ја ње, лифт,
кли ма, вла сник, рет ко
у по ну ди. Алек сан -
дар. 064/122-66-28.
(243718)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ,
VI, ни је зад њи, лифт,
без ула га ња, 32.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(243726)

СО ДА РА, 75 м2, ЦГ,
II, лифт, пр ви вла -
сник, 44.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (243726)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ,
VII, два лиф та, без
ула га ња, 26.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(243726)

ГРА ТИС две те ра се,
62 м2, тро со бан, цен -
тар, 51.000. 060/566-
44-67. (243768)

ДВО СО БАН стан, Со -
дра, 52 м2, без гре ја -
ња, све под ПВЦ сто -
ла ри јом, но во ку па ти -
ло. 066/353-139. 

ПРО ДА ЈЕМ стан у
цен тру у за вр шној
фа зи, од 49 м2.
060/634-01-26.
(243739)

СТАР ЧЕ ВО, 200 м2,
но ва, две га ра же,
усе љи ва, укњи же на,
48.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(243726)

ЦЕН ТАР, 80 м2, 3 ара,
до бра ло ка ци ја, код
Ста рог Суп-а, 75.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(243726)

ХИТ НО, Стре ли ште,
очу ван, дво со бан, 52
м2, IV, 22.000.  (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (24325)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, ре -
но ви ран, дво со бан,
54 м2, ВП, ЕГ, те ра се,
34.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(24325)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га ра -
жа, ба шта укњи жен,
17.500. 061/147-82-
23. (243762)

ТЕ СЛА, код ми ни
Мак си ја, атрак ти ван
дво е та жни, 115 м2, I,
ЦГ, но ви ји, вла сник.
061/324-40-85.
(243755)

ЗА НА ШЕ пен зи о не -
ре, фи нан сиј ска по -
моћ, бри га и не га, све
у окви ру до жи вот ног
из др жа ва ња.  „Ел -
пис”, асо ци ја ци ја за
по моћ ста ри јим ли -
ци ма. 061/324-40-85.
(243757)

ЦЕН ТАР, нов дво со -
бан, I, 43.000; олов ка
згра да, 100 м2,
75.000; ду плекс, 136
м2, 90.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(243761)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
III, 31.000; при зе мље,
дво со бан, 28.000.
(396),  „Лајф”,
061/662-91-48.
(243761)

ПО ВОЉ НО, Стре ли -
ште, од ли чан тро и по -
со бан, IV, ЦГ, 44.000.
(396),  „Лајф”,
061/662-91-48.
(243761)

СО ДА РА, 83 м2, III,
ЦГ, 41.000; вој не дво -
и по со бан, V, 40.500.
(396),  „Лајф”,
061/662-91-48.
(243761)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, 38 м2, II,
ТА, 23.500; Ж. Зре ња -
ни на, дво и по со бан, I,
до го вор. (396),
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(243761)

ТЕ СЛА, од ли чан, тро -
со бан, II, ду плекс, ЦГ,
46.000; Ми са, дво со -
бан, III, 27.000. (396),
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(243761)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, I,
TA, уре дан, 24.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(243793)

КНИ ЋА НИ НО ВА, но -
ви ји дво со бан, 61 м2,
III, плин, 31.000. (49),
„Му станг”, 
062/226-901.
(243793)

ЦЕН ТАР, тро со бан,
52 м2, I, TA, 25.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(243793)

ТЕ СЛА, дво со бан, 52
м2, VI, ЦГ, 30.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(243793)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53
м2, ТА, III, сре ђен,
32.000. (49), „Му -
станг”, 
069/226-66-58.
(243793)

КО ТЕЖ 1, Ра до ва
згра да, дво со бан,
сре ђен, 58 м2, II,
36.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (243793)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, VI, ЦГ,
уре дан, 25.000. (49),
„Му станг”, 
069/226-66-58.
(243793)

ЦЕН ТАР, ВПР, II, 54
м2, ТА, ЦГ, 34.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(233838)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
IV, 50 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(233838)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Стре ли шту, тро со бан.
063/351-766, 
060/643-60-30.
(243944)
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АК ЦИ ЈА, дво и по со -
бан дво терасни, Ко -
теж 1, мон та жна га -
ра жа, по вољ но.
063/321-765. (4720)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, III, 35 м2, ЦГ,
са ства ри ма, 23.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(233838)

МАР ГИ ТА, гар со ње -
ра, Кут ко, 35 м2, III,
гас, 19.000. (320),
„Пре ми ер”, 063/800-
44-30. (233838)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, III, 42 м2, ЦГ,
24.000. (320), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-
30. (233838)

ЈЕД НО СО БАН стан,
но ва Ми са, нов, 30
м2, 19.000,  до го вор,
вла сник. 063/304-
222. (243839)

ЦЕН ТАР, I спрат, ЕГ,
90 м2, про да јем, до -
го вор. 065/849-09-38,
061/533-27-40.
(243827)

СО ДА РА, 60 м2, тре -
ћи спрат, лифт, ре но -
ви ран, укњи жен, вла -
сник. 060/724-17-25.
(243837()

ЦЕН ТАР, 2.0, II, 34,
50.000; Ко теж 2, 2.0,
54, 26.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(243833)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 1.0, 35,
сре ђен, 23.000; дво и -
по со бан, 54 м2,
29.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(243833)

ГОР ЊИ ГРАД, но ви ја
згра да, пре леп че тво -
ро со бан, 85 м2, III,
ЦГ, дво стран, га ра жа,
61.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (243)

СО ДА РА, вој не згра -
де, дво и по со бан, 61
м2, ВП, ЦГ, без ула га -
ња, 33.00. (336),
„Олимп”, 
351-061, 
063/494-898.
(243830)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, од ли -
чан дво со бан, 57 м2,
VI, ЦГ, усе љив,
31.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(243830)

КО ТЕЖ 2, ндво со бан,
63 м2, III, ЦГ, 32.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. 

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра,
22 м2, IV, лифт, ЦГ,
усе љи ва, 16.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(243830)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
IV, ЦГ, 16.000. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(243779)

КО ТЕЖ 1, бли же цен -
тру, ма њи дво со бан,
40 м2, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(243779)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188),  „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(243779)

ТРО СО БАН, 83 м2,
две одво је не спа ва ће
со бе, сре ђен. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (243779)

КО ТЕЖ 2, дво со -
бан,62 м2, III, 34.000.
(188),  „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(243779)

СО ДА РА, дво со бан,
сре ђен, IV, ТА,
26.500. (188),  „Una-
Dalli”, 
064/255-87-50.
(243779) 

ТЕ СЛА, тро со бан, 65
м2, I, дво ри ште, 60
м2, та ван ски про стор,
42.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (243840)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, II, ТА,
27.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (243840)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, IV, ТА, ре -
но ви ран, 21.000.
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68. (243)

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, 58 м2, 35.000,
гар со ње ра, 24 м2,
18.000.  (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-
68.  (243840)

МАР ГИ ТА, дво и по со -
бан, 58 м2, I, TA, ре -
но ви ран, 34.000.
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68 (2438)

ЦЕН ТАР, дво ри шни,
26 м2, код пи ја це,
13.000 евра. (097)
„Пер фект”, 064/348-
05-68 (243840)

КО ТЕЖ, дво со бан,
дво стран, 59 м2 + те -
ра са + оста ва, пр ви
спрат, 35.000. (097)
„Пер фект”, 064/348-
05-68 (243840)

ТЕ СЛА, 53 м2, III, TA,
ре но ви ран, 30.000,
гар со ње ра, 23 м2,
16.000.  (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68
(243840)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и по -
со бан, 82 м2, 46.000;
дво со бан, 66 м2,
30.000 евра. (097)
„Пер фект”, 064/348-
05-68  (243840)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
тро и по со бан, 56 м2 +
те ра са, 29.5000. (097)
„Пер фект”, 064/348-
05-68  (243840)

СТРО ГИ цен тар, дво -
со бан, 55 м2 + те ра -
са, 36.000 евра. (097)
„Пер фект”, 064/348-
05-68  (243840)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан у цен тру, 52 м2,
III спрат, ЦГ.
063/546-653.
(243680)

СТАН, Те сла, ре но ви -
ран, 40 м2, бли зу
„Ави ва”, по ште, пи ја -
це. 063/182-05-00.
(243859)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње -
ру Ко теж 1, у од лич -
ном ста њу, 24 м2.
063/413-573.
(243864)

ГАР СО ЊЕ РА, 24 м2,
укњи же на, вла сник,
про да је се. 060/370-
20-73. (243871)

СТРЕ ЛИ ШТЕ,. 103 м2,
V, до го вор,, 57 м2, VI,
31.000; 39 м2, ВПР,
до го вор; 53 м2, V,
28.500, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (243867)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
цен тру, 55 м2, Со ла -
ра. 064/856-63-44.
(243875)

КО ТЕЖ 1, јед но со -
бан, 34 м2, V, ЦГ,
22.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(243886)

ДВО РИ ШНИ јед но со -
бан стан са ба штом
про да јем, 12.500.
062/885-43-20.
(243889)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње -
ру 36 м2, у цен тру
гра да, Штро сма је ро -
ва ули ца. 060/025-52-
05. (243895)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ве ћи
дво со бан, 30.000;
дво со бан, 52 м2,
17.000, хит но. „Ве сна
2”, 066/937-00-13.
(243876)

ТЕ СЛА, стан, 40 м2, I
спрат, хит но, по вољ -
но. „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(243876)

СТАН у цен тру, 58 м2,
ду плекс, вла сник,
33.500 евра. 065/682-
59-86. (243910)

СРЕ ЂЕН дво со бан и
тро со бан, ЕГ, II, код
Сто ма то ло шког, вла -
сник. 065/614-04-01.
(243931)

ТЕ СЛА, че тво ро со -
бан, 71 м2, I спрат,
ТА, хит но, 40.000
евра. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83.
(4720)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53
м2, I, ЦГ, ве ли ка те ра -
са, по друм. 062/112-
33-70. (243940)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2,
нов, укњи жен, при зе -
мље, ПВЦ, кли ма,
хит но. 062/269-566.
(243941)

ЕКС ТРА по ну да,
Стре ли ште, нов,
укњи жен, 54 м2, дво -
со бан, 600 евра/ква -
драт, кли ма, ПВЦ,
пар кинг, хит но.
062/269-566.
(243941)

ЕКС ТРА, Стре ли ште,
нов, 44 м2, пот кро -
вље, укњи жен, 20.000
евра, ПВЦ, кли ма,
хит но. 062/269-566.
(243941)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве
на свим ло ка ци ја ма,
бр за ис пла та. (320),
„Пре ми ер”, 063/800-
44-30. (233838)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће са вих струк ту ра,
бр за и си гур на ис пла -
та. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(243840)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
по лу на ме штен стан
52 м2, стро ги 
цен тар, лукс.
063/302-806 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
у цен тру. 064/128-38-
95. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан на
Стре ли шту, пр ви
спрат, ЦГ, Цви ји ће ва
ули ца. 065/315-15-55.
(243527)

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на -
ме ште ну со бу, упо -
тре ба, ку хи ње, ку па -
ти ла. 321-408.
(243556)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
пра зан стан, Ко теж 1,
ЦГ. Тел. 064/398-38-
81. (243552)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен -
тру, Ж. Фо га ра ша.
063/898-68-77.
(243550)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
на ду жи пе ри од, де -
по зит оба ве зан.
063/617-421. (24355)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за
рад ни ке и сам це.
064/305-73-01.
(243611)

КО ТЕЖ 2, сре ђе на
по лу на ме ште на гар -
со ње ра. 064/536-91-
89, 062/577-553.
(243612)

МА ЊИ на ме штен
стан, ЦГ, са ми ци, 100
евра, гре ја ње, бес -
плат но. 378-093.
(243603)

ГАР СО ЊЕ РА, на ме -
ште на, Ко теж 2, 90
евра + де по зит.
063/865-66-54.
(243616)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво -
со бан ком фо ран
стан, Со да ра, од 10.
ју ла. 063/802-26-71.
(243618)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ јед -
но со бан по лу на ме -
штен стан. 064/983-
16-20. (243620)

ДВО И ПО СО БАН, по -
лу на ме штен стан, ЦГ,
те ле фон, кли ма, Ко -
теж 1, IV спрат. Тел.
063/803-14-86.
(243583)

ДВО СО БАН, по лу на -
ме штен + јед но и по -
со бан по лу на ме штен,
у згра ди. Стр ле и ште.
013/362-406,
064/218-83-45,
013/362-436.
(243585)

МИ СА, дво со бан, јед -
но со бан стан са гре -
ја њем, на ме штен,
пра зан. 063/154-94-
11, 063/171-96-16. 

ИЗ ДА ЈЕМ стан  у ку -
ћу, Вој во ђан ска 97.
064/359-54-42.
(243662)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан. 065/250-89-97.
(243753)
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ИЗ ДА ЈЕМ стан, на ме -
штен, Ко теж, пред -
ност же не. 
066/056-073.
(243906)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у ку -
ћи, до две осо бе, ЦГ,
Стре ли ште, бли зу „бе -
о во за”. 
064/399-27-16,
062/856-91-34.
(243847)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
на Те сли, по лу на ме -
ште на. 
Тел. 064/237-54-35.
(243775)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво и по со бан стан у
ши рем цен тру.
060/582-11-11.
(243785)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан, 64 м2,
у стро гом цен тру.
Тел. 061/621-32-18.
(2143783)

СТАН, че тво ро со бан,
но ви ји, ку ћа, Ко теж,
гре ја ње плин, мо же
кан це ла ри је.
061/225-16-43.
(243816)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен -
тру, ЦГ. Тел. 061/657-
70-27. (243809)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан у цен -
тру гра да. Тел.
062/823-55-67.
(243862)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан, ТА,
згра да, I спрат, Те сла,
на ду же. 062/149-16-
36. (243687)

ИЗ ДА ЈЕМ стан сред -
њо школ ци ма и сту -
ден ти ма. 064/988-99-
10, 061/189-00-93.
(243684)

ИЗ ДЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Те сли.
061/804-97-23. 

ВЕ ЋИ јед но со бан
стан, Стре ли ште, на -
ме штен, по го дан за
стна о ва ње два сту -
ден та (Сто ма то ло шки
фа кул тет), пред ност
не пу ша чи. 
063/812-42-09.
(243712)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Те сли и га ра -
жу на Со да ри. Тел.
063/872-16-40.
(243720)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ
на ме ште но: јед но со -
бан + јед но и по со бан,
но во град ња, ку ћа,
дво ри ште, 
15.000 евра. 
064/122-48-07.
(243764)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
ку ћу за ста но ва ње.
Стар че во. 
063/191-73-60,
063/830-14-55.
(243854)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 40 м2,
нов, по вољ но, те ле -
фон, ин тер нет, ЦГ,
кли ма. 064/582-22-
85. (243858)

ИЗ ДА ЈЕ се со ба сам -
ци ма у цен тру.
064/152-59-91,
061/113-05-20.
(243870)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у Са мач -
ком, сам цу или са ми -
ци. 060/519-11-14.
(243863)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан. 062/967-26-80,
Ва са. (243675)

ПРА ЗАН дво со бан
стан, 40 м2, у Ули ци
Ма ри је и Ла за ра Дра -
ги ће вић. 064/042-48-
36. (243879)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Те сли. Тел.
013/234-76-64,
060/553-05-22.
(243882)

ИЗ ДА ЈЕ се стан 30 м2,
мо же и за ло кал. 430-
431, 062/886-56-02. 

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и о со -
бан стан, пра зан, цен -
тар, за се бан улаз, по -
вољ но. 061/131-79-
04. (243892)

ПО ВОЉ НО из да јем
стан за ђа ке, сам це и
са ми це, Тел. 354-952,
064/393-56-09.
243846)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ћу со бу
са ку хи њом и тр пе за -
ри јом, на ме ште на.
064/130-36-02.
(243897)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ћу со бу
са ку хи њом и тр пе за -
ри јом, на ме ште на.
064/130-36-02.
(243897)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво -
со бан кокмплет но на -
ме штен, стан, Ко теж
2. 011/397-23-86,
064/382-61-63.
(243893)
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ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, Со да -
ра, 100 евра + де по -
зит. 064/252-47-00.
(243922)

САМ ЦУ из да јем  на -
ме ште ну гар со ње ру,
цен тар, ТА, 90 евра +
де по зит. 064/186-50-
87. (243909)

ИЗ ДА ЈЕМ  жен ској
осо би ком плет но на -
ме штен, јед но со бан
стан, Стре ли ште, код
шко ле. 069/334-17-
03. (243916)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, ду -
плекс,  мо же стам бе -
но, ши ри це на тар,
вла сник. 
065/222-29-64.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕ се сплав
„Сун це” на 
Та ми шком ке ју. Тел.
064/668-97-77.
(СМС)

СТРО ГИ цен тар, од -
лич не мо гућ но сти,
100 и 50 м2, у при зе -
мљу. 
064/174-54-17. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21
м2, бли зи на пи ја це,
Ла ва Тол сто ја. 333-
058. (243225)

ФРИ ЗЕР СКИ са лон,
опре мљен,у цен тру
Бре стов ца из да јем
или на про це нат.
Тел.064/700-37-38.
(242842)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 45
м2, у цен тру Пан че ва.
060/333-52-60.
(243628)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 52 м2, Змај
Јо ви на 2, ло кал 2.
060/562-62-96.
(243607)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за дзсн ло кал од 39
м2, у цен тру Стр ел и -
шта. Тел. 064/267-71-
74. (243773)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Ау то бу ске ста ни це.
063/725-71-70.
(243784)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 20
м2, Ла ва Тол сто ја 5.
063/194-81-95.
(243811)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 90 м2, Ми са,
тро фа зна, че ти ри
про сто ри је, три ула -
зас. 064/082-33-07.
(243880)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у Зе ле ну пи ја -
цу. 060/351-03-56.
(243822)

ПО ВОЉ НО из да јем
ло кал у цен тру.
064/267-72-17.
(243820)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал опре -
мљен за фри зе ре.
064/329-37-84.
(243699)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и
Е ка те го ри је, са ис ку -
ством. 069/301-17-00.
(СМС)

ПО ТРЕ БАН ко но -
бар/иц а са ис ку -
ством, за рад у ре сто -
ра ну „Ка фа на са раз -
ло гом”. 064/060-50-
50. (СМС)

ПО ТРЕБ НИ во за чи –
фи зич ки рад ни ци са
Б или Ц ка те го ри јом
за ди стри бу ци ју пи ћа
на те ри то ри ји ју жног
Ба на та. 
062/446-285.
(242877)

ПО ТРЕБ НА же на за
чу ва ње ста рих ли ца у
Не мач кој, ма ло по -
зна ва ње не мач ког је -
зи ка. Тел. 062/571-
007. (242777)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца за стал ни рад ни
од нос ка феу Picasso
Пан че во. 065/504-91-
07, 065/504-91-09.
(243368)

ФИР МИ „DARMIL”
по треб ни ши ва чи за
рад на ин ду стриј ским
ма ши на ма. 063/218-
795, Дар ко. 

ПО ТРЕБ НИ про дав ци
за рад на те ре ну.
062/825-27-25. (243)
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ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це за
рад на ро шти љу, ло -
кал у цен тру.
063/834-88-10.
(243102)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це за
рад на ро шти љу, ло -
кал у Бра ће Јо ва но -

вић. 063/897-55-04.
(243102)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на
де вој ка за рад у Слот
клу бу Kentucky у Ње -
го ше вој.  064/474-74-
47. (243512)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ
по тре бан рад ник са
ис ку ством. Мо ше Пи -
ја де 86. 063/865-27-
76. (243559)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца за рад у ка фа ни.
Тел. 063/525-115.
(243600)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад на бен зин ској
пум пи у Пан че ву.
351-601. (243601)

ПО ТРЕБ НЕ кно ба ра и -
це ка феу „Па ци фи -
ко”. 060/319-05-77,
061/236-32-87.
(243592)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
са или без ис ку ства у
гра ђе вин ској ли ма ри -
ји или бра ва ри ји.
063/663-464.
(243365)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца  за рад у ка фи -
ћу. 060/362-22-21.
(243697)

СА ЛО НУ НА МЕ ШТА -
ЈА по тре бан про да -
вац/мон та жер, са ис -
ку ством. При ја ве сла -
ти: namestajnovido-
mluks@gmail.com
060/645-91-43.
(243658)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за пе че ње ме са на ро -
шти љу. По моћ ни рад -
ни ци за при пре му.
063/855-65-56, СТР
„Иде ал”. (243681)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ
по тре бан ис ку сан
рад ник за пра ње во -
зи ла и те пи ха.
063/809-34-18.
(243787)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це у
про да ји за пи це ри ју и
во зач за до ста ва.
013/377-230,
064/643-41-22.
(243315)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
у пшро и звод њи у пре -
храм бе ној ид ну стри ји
и по сло во ђа.
013/377-230,
064/259-96-62. (243)

ПО ТРЕ БАН ко но бар
или ко но ба ри ца  Би -
строу „Ко ко шка”.
064/126-83-53.
(243822)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ –
по треб не рад ни це за
рад за ро шти ље ми у
ку хи њи. Ло кал у Бра -
ће Јо ва но вић.
063/897-55-04.

ПО ТРЕ БАН до мар на
те ни ским те ре ни ма.
060/362-22-26,
061/674-02-29.
(243697)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
са ис ку ством за рад у
СТР „Pro trade”. Тел.
063/341-770.
(243723)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за Caffe pizzeriju.
065/512-13-91.
(243828)

АУ ТО-ЦЕН ТРУ „Љу -
би чић” по треб ни мај -
сто ри и уче ни ци.
063/372-231,
013/344-011.
(243735)

ПРО ДА ВА ЧИ ЦА у пе -
ка ри, пе кар, по моћ ни
на пе ћи. 064/120-09-
42. 064/120-09-42.
(243765)

ПО ТРЕ БАН рад ник до
30 го ди на ста ро сти за
рад у ура мљив ча кој
ра ди о ни ци, без ис ку -
ства, на ду жи пе ри од.
Зва ти од 10 до 19 са -
ти. 060/017-00-62,
064/210-68-94.
(243756)

ПО ТРЕ БАН му шко-
жен ски фри зер са ис -
ку ством и уче ни ца.
064/149-68-35,
061/721-15-57.
(243874)

КРЧ МА „Ша ре ни ца”,
тра жи ко но ба ри це.
064/349-93-43.
(243678)

ХИТ НО по треб на му -
шко-жен ска фри зер -
ка, за озбиљ ну са рад -
њу. Усло ви и за ра да
од лич ни. 064/255-57-
31. (243841)

ПО ТРЕБ НА ка сир ка у
про да ји у ме са ри.
063/362-427.
(243904)

ПО ТРЕБ НИ пи ца-мај -
стор, ку вар, по моћ ни
рад ник, при ја ве пре -
ко сај та. 
www.kobnobar.rs
(243917)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац”, ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци -
о но пра ње те пи ха.
Бес пла тан пре воз.
066/001-050,
063/329-464.
(243908)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
у пе ка ри. 064/403-51-
32. (243932)

ДР ЖИМ при ват не ча -
со ве срп ског је зи ка.
Љи ља на. 064033-57-
43. (СМС)

МО ЛЕР СКО-ГИП -
САР СКИ ра до ви, мај -
сто ри из Ко ва чи це.
060/066-08-60.
(СМС)

ШЉУ НАК пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим и ве ли ким ки пе -
ром. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС) 

КА МИ ОН СКИ пре воз
до два ку би ка, шљу -
нак, пе сак, 
се ја нац, шут.
062/355-154.
(242432)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац од 1 до 5 м³,
од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње.
063/771-55-44.
(242344)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се, угра ђу јем,
по пра вљам. 
063/882-25-09.

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра ђу -
јем, по пра вљам, за -
ме на гурт ни.
064/181-25-00.
(242285)

МО ЛЕР СКИ и гип сар -
ски ра до ви. Не ша,
069/444-23-76.
(243524)

ПАР КЕТ: по ста вља ње,
хо бло ва ње ста рог
пар ке та, по ли ра ње и
ла ки ра ње. Де бе ља ча.
063/822-94-82,
063/865-45-31. 

СТО ЛАР СКЕ услу ге:
ку хи ње и пла ка ри по
ме ри, по прав ке и
пре прав ке. 371-274,
064176-88-52.
(243564)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње
сто ла ри је, гипс, пен -
зи о не ри ма по пуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(234547)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа и ди ги та -
ли за ци ја ва шег ТВ-а-.
064/866-20-70.
(243565)

КЛИ МА, сер вис, до -
пу на, уград ња, нај по -
вољ ни је. 064/520-48-
80, 063/740-83-98.
(243623)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је,
чи сто, по вољ но, ква -
ли тет но. 063/304-476.
(243632)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 064/157-20-
03. 243651)

ПРЕ ВОЗ ства ри, ком -
би јем. 061/616-27-87
или пик-апом.
061/629-80-40. (242)

КО ШЕ ЊЕ тра ве ко са -
чи цом, три ме ром и
та ру пи ра ње трак то -
ром. 064/867-48-11.
(243664)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла,
за ме не вен ти ла, ба те -
ри ја, са ни та ри је, по -
прав ке. 013/331-657,
064/495-77-59.
(243656)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр -
ста гра ђе вин ских ра -
до ва. 064/866-25-76,
013/361-601.
(243731)

НЕ ГА ста рих, бо ле -
сних, ин ва лид них ли -
ца, за ка зи ва ње и
прат ња до ле ка ра.
063/868-04-51.
(243659)

ЧА СО ВИ кон вер за ци -
је не мач ког је зи ка за
рад у ино стран ству.
Тел. 062/816-33-78.

КЛИ МЕ и елек тро ин -
ста ла ци је, сер вис,
мон та жа, бр зо, ефи -
ка сно, по вољ но.
065/305-73-92.
(243691)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за
пе че ње ра ки је, 120 л,
пре воз, мон та жа.
063/315-381.
(243704)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром
сва ко др во ко је вам
сме та. 063/369-846.
(243714)

ЧА СО ВИ, осно ве
елек тро тех ни ке, про -
фе сор са иск ку ством.
062/801-97-58.
(243719)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли -
тет но, по у зда но, по -
вољ но. 063/318-780.
(243723)

РО ЛЕТ НЕ, ко мар ни -
ци, ПВЦ и АЛУ сто ла -
ри ја, сер вис и уград -
ња, за ме на гурт ни и
ста ка ла. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(243728)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКА
огра да и ге лен де ри,
алу и ПВЦ сто ла ри ја,
мон та жа, де мон та жа
и пре воз., 063/801-
84-76, 065/801-84-76.
(243732)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де,
сто ла ри ја, гипс, об ра -
де око про зо ра. Ком -
плет не адап та ци је.
063893-39-94.
(243737)

МЕ ДИ ЦИН СКЕ се -
стре, да ва ње те ра пи -
је, ку па ње и не га бо -
ле сни ка. 063/737-59-
60. (243836)

ПО ПРАВ КА, сто ла ри -
ја, бра ва ри ја, сан ти а -
ри је, мон та жа, бој ле -
ра, шпо ре та, гре ја ча.
Сло бо дан. 063/865-
80-74. (243740)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
ада тап ци је ку па ти ла,
сла ви не, вен ти ли, од -
гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 061/193-00-
09. (243745)

СПРЕ МАМ ку ће и
ста но ве ако вам тре -
ба. По зо ви те
064/278-71-20.
(243769)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац од 1 до 5 м³,
од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње.
063/771-55-44.
(242344)

ТРА ЖИМ по сао чу ва -
ра ва ше имо ви не или
бра ње во ћа и по вр ћа.
062/170-20-55.
(243853)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(243862)

ПЕ ДИ КИР, ура сли
нок ти, кур је очи, ма -
са жа, ре лакс те ра пе -
ут ска. 061/308-95-86,
013/351-907. (24381)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста -
ти сти ка, фи зи ка, ин -
фор ма ти ка, мо гућ -
ност ме сеч ног пла ћа -
ња, про фе сор. Цен -
тар. 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94 (2438)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, шу па,
од воз ства ри, раз би -
ја ње бе то на, бе то ни -
ра ње, итд. 064/122-
69-78. (243825)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко -
ро ва, оба ра ње ста ба -
ла, бе то ни ра ње, чи -
шће ње по дру ма, та -
ва на, итд. 060/035-
47-40. (243825)
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ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и 

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком

и петком 

од 8 до 13 сати



БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(241345)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном, еки па
рад ни ка, по вољ но.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117.
(241986)

РО ЛЕТ НЕ, ве не ци јан -
де ри, ко мар ни ци, тра -
ка сте за ве се, из ра да,
мон та жа, по прав ка.
063/775-96-08,
013/353-923.
(243280)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би на, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(241768)

ПО ВОЉ НО. Пре воз
ро бе, се лид бе ком би -
јем, це на по до го во ру.
064/147-14-77,
013/311-514.
(238245)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла и
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, ба те ри -
ја, вен ти ла и са ни та -
ри ја, све за во ду, 0-
24, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст, до ла -
зим од мах. 013/348-
139, 064/493-44-63,
061/631-51-41.
(243562)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је,
при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0-24
са та, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/235-
39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(243561)

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по -
став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(241769)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди на,
Ср би ја, са или без
рад ни ка. Нај по вољ ни -
је. Иван. 063/107-78-
66. (243588) 

СЕ ЛИД БЕ ро бе и
ства ри ком би јем и ка -
ми о ном, про фе си о -
нал но, еки па рад ни ка,
све ре ла ци је по Ср би -
ји, от куп на ме шта ја.
Иван. 063/107-78-
66.(243588) 

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске -
ле, ме тал не под у пи ра -
чи, ме ша ли це за бе -
тон. 064/351-11-73.
(243579)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, ре но ви ра ње:
кро во ви, кре че ње, бе -
то ни ра ње, по вољ но
ра ди мо. 063/865-80-
49. (243574)

ВР ШИМ пре воз шу та,
чи стим та ва не, по дру -
ме, ру шим ста ре
објек те. Злат ко.
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(243881)

СЕ ЛИД БЕ у свим
прав ци ма, са рад ни -
ци ма, по вољ но. Злат -
ко. 061/144-82-80,
063/196-54-56.
(243881)

БЕ ТО НИ РА ЊЕ, чи -
шће ње та ва на, по дру -
ма, из но ше ње ста рих
ства ри из обје ка та,
ку ћа, пре во зом.
061/131-86-26.
(243890)

ПАР КЕ ТАР, по ста -
вља ње, хо бло ва ње,
фу го ва ње, ла ки ра ње,
пар ке та, брод ског
ода. 060/476-81-55.
(243891)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви:
ккре че ње, ле пље ње
та пе та, фар ба ње сто -
ла ри је, ра ди ја то ра.
064/174-03-23,
065/523-07-49.
(243900)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, од воз шу та ма -
лим ки пе ром, до два
ку би ка. 065/334-23-
38. (243901)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за пе -
че ње ра ки је. Ду ле,
064/163-58-85.
(243914)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)

КА МИ ОН СКИ пре воз
до 2 м³, шљу нак, пе -
сак, се ја нац, шут.
064/648-24-50. 

КО МАР НИ ЦИ, ро лет -
не, ве не ци ја не ри, тра -
ка сте за ве се, но во и
по прав ка. 064/189-
40-91, 354-777.
(240870)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре ла -
ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, ку ти -
је, фо ли ја за за шти ту
на ме шта ја, 0-24, сва -
ког да на и не де љом.
Бес пла тан до ла зак и
про це на по сла. Пла -
ћа ње мо гу ће че ко ви -
ма и пре ко ра чу на.
Бо рис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bom-
boncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com (243588)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон -
чић” – Бо рис, ком би -
јем и ка ми о ном, Вој -
во ди на, Ср би ја, са
или без рад ни ка.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(243588)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
про фе си о нал но, еки -
па рад ни ка, све ре ла -
ци је по Ср би ји, от куп
на ме шта ја.  
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(243588)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па -
ко ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bom-
boncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com
(243588) 

СЕ ЛИД БА – пре воз
1000 дин. Мо гућ ност
рад ни ка, по пуст на
ван град ске. 
063/174-77-69
(242381)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та жа и сер -
вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”.
013/301-300,
063/771-24-16.
(242999)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе, Пан че во-
да ље, це на до го вор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(243029)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, ри зла, од воз
шу та ма лим и ве ли -
ким ки пе ром.
064/648-24-50. 

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, ру ше ње обје ка -
та, уто вар шу та, раз -
би ја ње бе то на.
063/218-894. 

ИС КОП ба ге ри ма: те -
ме ља, по дру ма, сеп -
тич ких ја ма, ка на ла,
на си па ње те ре на.
063/218-894.

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка -
ми о на са кор пом за
рад на ви си ни, се че -
ње др ве ћа, ва ђе ње
па ње ва. 
063/218-894.

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ те -
ле хен де ра ви си на ди -
за ња до 17 м, но си во -
сти 4 то не. 
064/668-97-86. 

ИС ТО ВА РИ/УТО ВА РИ
ви љу шка ри ма на свим
те ре ни ма, до 10 то на.
063/218-894.
(4713)

РУ ШЕ ЊЕ обје ка та,
се че ње и раз би ја ње
бе то на, уто вар шу та,
пре воз ма те ри ја ла.
064/668-97-86.
(242381)

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње,
се че ње ви со ких др ве -
ћа, чи шће ње пла це ва,
ва ђе ње па ње ва.
064/668-97-86. 

KIZZA – ис то вар/уто -
вар ро бе ви љу шка ри -
ма, пре воз шљун ка,
пе ска, се јан ца, ри зле,
ру ше ње обје ка та, ис -
коп ба ге ри ма, раз би -
ја ње и се че ње бе то на,
на си па ње и на би ја ње
те ре на. 
064/648-24-47.
(242381)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

„Тех но мар кет” д. о. о. Пан че во

Рас пи су је кон курс 
за сле де ће рад но ме сто

1. ВИ ЉУ ШКА РИ СТА
– уве ре ње о оспо со бље но сти за за ни ма ње во зач ви љу -
шка ри ста
– рад но ис ку ство 5 го ди на

Уко ли ко сте за ин те ре со ва ни, ја ви те се лич но на адре су:
Ја буч ки пут 221, Пан че во

Кон такт те ле фон 069/847-90-19
О на ма са знај те ви ше на www.tehnomarket.com

GOLDEN BEAUTY SHOP-u 
potreban frizer

Prijave slati na email: 
katarina.zunic@danijela-commerce.com

OPŠTI NA KO VA ČI CA
OPŠTIN SKA UPRA VA
Ode lje nje za ur ba ni zam, stam be no-ko mu nal nu de lat -
nost, zaš ti tu ži vot ne sre di ne, sa o bra ćaj i ener ge ti ku, 
imo vin sko prav ne i in spek cij ske po slo ve

OBA VEŠ TE NJE
O POD NE TOM ZAH TE VU ZA OD LU ČI VA NJE 

O PO TRE BI PRO CE NE UTI CA JA 
NA ŽI VOT NU SRE DI NU

Oba veš ta va se jav nost da je pod net zah tev za od lu či va nje
o po tre bi pro ce ne uti ca ja na ži vot nu sre di nu Pro jek ta di -
stri bu tiv nog ga so vo da od Pe ce vi pri ti ska do 4 bar za
snab de va nje na se lje nog me sta Pa di na sa ko ri snič kim
ga so vod nim pri ključ ci ma. Pro jek to va na tra sa ga so vo -
da DGM „Pa di na” pre la zi pre ko sle de ćih ka ta star skih
par ce la: 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 Pa di na i 8641 KO Ko va či ca, na te ri to ri ji Opšti -
ne Ko va či ca, no si o ca pro jek ta Pred u ze će za tran sport,
skla diš te nje, di stri bu ci ju i tr go vi nu pri rod nog ga sa JP
„SR BI JA GAS” iz No vog Sa da, Na rod nog fron ta br. 12.

Uvid u po dat ke i do ku men ta ci ju uz zah tev no si o ca pro -
jek ta, mo že se iz vr ši ti u pro sto ri ja ma in spek ci je, SO Ko -
va či ca, Ul. M.Ti ta br.50, u pe ri o du od 07. 07. 2017. do 17.
07. 2017. go di ne, u vre me nu od 10 do 14 sa ti.

U ro ku od 10 da na od da na ob ja vlji va nja ovog oba veš te -
nja, za in te re so va na jav nost mo že do sta vi ti miš lje nje o
zah te vu za od lu či va nje o po tre bi pro ce ne uti ca ja pred -
met nog pro jek ta na  ži vot nu sre di nu ovom or ga nu.

Ovaj or gan će u ro ku od 10 da na od is te ka ro ka iz sta va
3. ovog Oba veš te nja do ne ti od lu ku o to me da li je za
pred lo že ni pro je kat po treb na pro ce na uti ca ja na ži vot nu
sre di nu, o če mu će bla go vre me no oba ve sti ti jav nost.

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
Ц=2 апа ра та, ау то е -
лек три чар, уград ња,
ау то-ра ди ја, обез бе -
ђе ње ста но ва.
063/800-01-96.
(243518)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви и фа -
са де.  062/834-66-50,
064/390-00-87.
(243667)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци је,
по прав ке, за ме не.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(243656)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто -
ла ри ја, ро лет не, ко -
мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, све за ве се, тен де,
хар мо-вра та, ро ло-за -
шти та. 063/816-20-98,
013/351-498.
(243696)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе ка ми о ном и
ком би јем већ од
1.500 ди на ра. 0-24 са -
та. Ми смо ту због
вас. 013/367-386,
064/334-85-64,
063/811-98-32, 
По по вић. 
(243713)

ЛИ МА РИ ЈА гра ђе вин -
ска, из ра да, мон та жа,
пре прав ке ста ре, кро -
во по кри вач ки ра до ви,
све вр сте ли ма, 
нај јеф ти ни је. 
064/466-42-14.
(243713)

КРО ВО ВИ, пра вље ње,
пре прав ке ста рих, хи -
дро-тер мо изо ла ци ја
кро во ва, наш или ваш
ма те ри јал, нај по вољ -
ни је. 064/466-42-14.
(243713)

ПЕР ФЕКТ: де мит фа -
са де, зи да ње, мал те -
ри са ње, кре че ње, гле -
то ва ње, ке ра ми ка,
кро во ви. 063/122-14-
39. (243856)

ЛА ЛЕ – пре во зим ки -
пе ром по вољ но: пе -
сак, шљу нак, се ја нац,
од во зим шут.
064/354-69-94,
063/754-02-72.
(243831)

КЛИ МЕ свих ти по ва и
про из во ђа ча, сер ви -
си ра мо, по пра вља мо
и угра ђу јем, с га ран -
ци јом, овла шћеи сер -
вис „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-
05. (243832)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ



ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, по пра вља мо
ква ли тет но с га ран ци -
јом. „Фри го тех ник”,
361-361, 
064/122-68-05.
(243832)

МУ ШКА РАЦ, 55 го ди -
на, ма те ри јал но обез -
бе ђен же ли да упо зна
же ну или де вој ку до
40 го ди на, ра ди дру -
же ња, из ла за ка. Зва ти
од 21 сат. 
013/352-203.
(243633)

ПО ТРЕБ НА ја ча осо -
ба ко ја би не го ва ла
по лу по крет ног ста ри -
јег чо ве ка. По жељ но
из на се ља Те сла. 251-
01-14, 065/417-93-42.
(234647)

ПЕН ЗИ О НЕР, 70 го -
ди на, тра жи же ну  без
оба ве за до 75 го ди на,
ра ди дру же ња, мо гућ
брак. 013/619-314. 

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом до зво лу за упра -
вља ње чам це бр.
1181/95, из да то од ка -
пе та ни је Пан че во, на
име Жељ ко Су ба шић. 

АПАРТ МА НИ-из да ва -
ње у Со ко ба њи и Зла -
ти бо ру, по вољ но
064/246-89-60.
(СМС)

СО КО БА ЊА, апарт -
ма ни и со бе, бли зу
цен тра. Ка блов ска,
дво ри ште, но во.
061/636-08-57,
063/768-32-68, 
Зо ри ца. 
www.soko-banja.org
(241721)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из -
да јем ма њи дво со бан
апарт ман са те ра сом,
нов и ле по опре мљен
у апарт ман ском на се -
љу, 200 ме та ра пре
из во ра Сне жник.
066/624-04-00. (242)

КРА ШИ ЋИ, апарт ма -
ни 7 – 9 евра,120 м
од мо ра. +38163-243-
859, +38232-679-098.
(243072)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
на Зла ти бо ру, ба зен,
СПА. 063/719-98-30. 

СО БЕ на мо ру, 6
евра, Бар, До бре во -
де. 003823/036-45-
24. (242720)

ПО ВОЉ НО, апарт -
ман и со бе, Ба ња
Вруј ци. 065/608-03-
66. (243621)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не
у До бр о ти, ТВ, кли ма.
Тел. +3826/988-98-
61, 065/802-56-40.
(242875)

БО КА, Ри сан, со бе са
упо тре бом ку хи ње.
По вољ но.
003823/237-16-57,
064/078-52-62,
003826/912-30-99.
(и) 

АПАРТ МА НЕ из да -
јем, Зла ти бор, 20
евра днев но. Тел.
064/142-78-27.
(243614)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, ку ћа
60 м2, 6 ари, про да -
јем/ме њам. 064/955-
51-85. (243631)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
згра ди, Ба ња Вруј ци.
Тел. 064/368-80-19.
(243848)

ИЗ ДА ЈЕМ по вољ но
апарт ма не на Цр но -
гор ском при мор ју у
Бје лој код Хер цег Но -
вог. Тел. Фик сни
00382-31-683-459,
моб. +382-69-669-
648.(243868)

ЛЕ ТО ВА ЊЕ у Шу шњу
код Ба ра, по вољ но.
Тел. +382-67-834-
996. (243777)

У ВР ЊАЧ КОЈ Ба њи
из да јем апарт ман.
Тел. 311-861,
063/812-06-89.
(243813)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
Су то мо ру од 15. ју ла.
065/449-89-75.
(243677)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не
на мо ру, До бр о та –
Ко тор. Кли ма, ТВ,
ине р нет, те ра са, ку -
хи ња, ку па ти ло.
069/301-56-54,
+382/69-889-861.
(243929)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе и
апарт ма не у Со ко ба -
њи. Ви ла Ка та.
064/665-55-60.
(243943)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs22 Петак, 7. јул 2017.

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и 

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

30. ју на 2017. пре ми ну ла је на ша дра га мај ка и ба ка

РАД МИ ЛА ПР СТО ЈЕ ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо успо ме ну на те бе.

Тво ји си но ви: ВЛА ДИ МИР и ЗО РАН, уну ка МИ ЛИ ЦА 

и сна је СЊЕ ЖА НА и ДРА ГА НА

(113/243935)

По след њи по здрав 

тет ка РАЈ КИ

од Вла ди них дру го ва: ТА СА, СР КА и МИ ША ЦАР

(109/243903)

По след њи по здрав мај ци

НЕ ДЕЉ КИ МА РА ВИЋ

од си на НИ КО ЛЕ с де цом

(93/243872)

По след њи по здрав дра гој

ба ба БЕ БИ

уну ка НЕ ДЕЉ КА с по ро ди цом

(94/243872)

По след њи по здрав 

БЕ БИ

од сна је БЕ РИТ с ћер ка ма СУ ЗА НОМ и МА РИ ЈОМ

(95/243872)

По след њи по здрав се стри

БЕ БИ

брат БО ЖИ ДАР с по ро ди цом

(96/243872)

По след њи по здрав 

ба ба БЕ БИ

од уну ка АЛЕК САН ДРА

(97/243872)

По след њи по здрав 

НЕ ДЕЉ КИ МА РА ВИЋ

од сна је ЦВЕ ТЕ с по ро ди цом

(98/243872)

По след њи по здрав ма ми, ба би и пра ба би

НЕ ДЕЉ КИ МА РА ВИЋ

од си на МИ ЛО ША, сна је МИ ЛА НЕ, 

уну ка НИ КО ЛЕ и ИВА НЕ с по ро ди ца ма
(103/243883)

По след њи по здрав дра гој тет ки и ба би

НЕ ДЕЉ КИ МА РА ВИЋ БЕ БИ

Бра та нац СТЕ ВА с по ро ди цом

(105/243887)
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2. ју ла 2017. го ди не пре ста ло је да ку ца ср це на -

ше во ље не

ВИ ДО СА ВЕ РА ШКО ВИЋ
1926–2017.

Веч но ће мо те чу ва ти од за бо ра ва у свом ср цу и

ми сли ма.

Ожа ло шће на по ро ди ца
(4/

По след њи по здрав дра гој ба ки

ВИ ДИ РА ШКО ВИЋ

По ро ди ца ВУ ЛЕ ВИЋ

(16/24359)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша

ЕТЕЛ СТА МЕН КО ВИЋ
1958–2017.

На ша во ље на пре ми ну ла је 3. ју ла, али ће жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: си но ви НИ КО ЛА и ПРЕ ДРАГ, оста ла род би на 

и при ја те љи

(24/243622)

По што ва ној

ЕТЕЛ СТА МЕН КО ВИЋ
1958–2017.

По след њи по здрав од ње ног бив шег су пру га

ДРА ГА НА СТА МЕН КО ВИ ЋА
(25/243622)

По след њи по здрав ком -

ши ја ма

СТА НИ СА ВЉЕ ВИЋ

АЛЕК САН ДРУ

и 

ЗО РА НУ

од ста на ра згра де 

у Вој во де Пе тра 

Бо јо ви ћа 26

(38/243671)

По след њи по здрав

СТА НИ СА ВЉЕ ВИЋ

АЛЕК САН ДРУ       и              ЗО РА НУ
За у век ће би ти у на шим ср ци ма.
По ро ди це ШУ ПИ ЦА, СТА НО ЈЕ ВИЋ, МИ НА, ЕМА и ДА МИР

(86/243829)

2. ју ла пре ми ну ли су на ши дра ги

СТА НИ СА ВЉЕ ВИЋ

АЛЕК САН ДАР                     ЗО РАН
1955–2017. 1953–2017.

Ожа ло шће ни: су пру га и сна ја МА РИ ЈА са ћер ка ма
КРИ СТИ НОМ и БО ЈА НОМ

(87/243829)

Дра га Ела

Хва ла ти за искре но и

ду го го ди шње при ја тељ -

ство.

Тво ји: ЉИ ЉА, ДРА ГАН,

ВЕ СНА, НЕ НАД, 

ЕДИ ТА и МИ ЛЕ

(99/243873)

По след њи по здрав дра -

гој

ЕТЕЛ

од ком ши ја 

у Кеј Ра до ја Да ки ћа 9

(102/243878)

1. ју ла 2017, по сле ду ге и те шке бо ле сти, у 56. го -

ди ни, на пу стио нас је наш дра ги

НИ КО ЛА ЛА ЗИ ЧИЋ

Ожа ло шће на по ро ди ца, род би на и при ја те љи
(92/243855)

НЕ ВА ВОЈ КА
1933–2017.

По след њи по здрав дра гој ба ки.

Хва ла ти за све што си учи ни ла за нас. Во ле ће мо те за у век.

Тво је уну ке МИ ЛЕ НА и МИР ЈА НА, зе то ви МАР КО и ПЕ РО 

и пра у нук ВА СИ ЛИ ЈЕ

(47/243705)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо све ро ђа ке и при ја те ље да је 2. ју ла

2017. пре ми ну ла на ша ма ма, ба ка и пра ба ка

НЕ ВА ВОЈ КА
1933–2017.

Са хра на је оба вље на 4. ју ла на Ка то лич ком гро бљу.

Ожа ло шће ни: син ЖАР КО, сна ја ГОР ДА НА, уну ке МИ ЛЕ НА 
и МИР ЈА НА, зе то ви МАР КО и ПЕ РО и пра у нук ВА СИ ЛИ ЈЕ

(48/243707)

По след њи по здрав на -

шој ба ки и пра ба ки

МИ ЛИ ЦИ 

НО ВА КО ВИЋ

Не до ста ја ћеш нам...

Уну ка МИ ЛИ ЦА 

и пра у нук СТРА ХИ ЊА

(66/243786)

На ша во ље на мај ка и све кр ва

МИ ЛИ ЦА НО ВА КО ВИЋ

на пу сти ла нас је 1. ју ла.

У на шим ср ци ма жи ве ће веч но.

Син РО ДО ЉУБ и сна ја ТА ТЈА НА
(67/243786)

Би ла си ми све

МИ ЛИ ЦА 

НО ВА КО ВИЋ

ба ка ЛИ НА

Твој унук ЗО РАН

(77/243804)

По след њи по здрав дра -

гој мај ци

МИ ЛИ ЦИ

НО ВА КО ВИЋ

Син МИ ЛИН КО

(78/243805)

По след њи по здрав

МИ ЛЕ ТУ 
ЈА НЕВ СКОМ

Од се стре с по ро ди цом
и по ро ди ца ЋУ ЋА

(19/243610)

МИ ЛЕ 

ЈА НЕВ СКИ

Де ко по чи вај у ми ру.

Уну ка СА ЊА 

с по ро ди цом

(73/243802)

По след њи по здрав бра ту

МИ ЛЕ ТУ 

ЈА НЕВ СКОМ

од бра та ЈО ВА НА, сна је

СТО ЈАН КЕ, бра та ни це

СТАН КЕ и ЛО РЕ НА

(74/243802)

По след њи по здрав оцу

и де ди

МИ ЛЕ ТУ 
ЈА НЕВ СКОМ

1934–2017.
За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Син ЛА ЗА 
и унук ГО РАН 

с по ро ди цом

(75/243802)

По след њи по здрав оцу,

та сту и де ди

МИ ЛЕ ТУ 

ЈА НЕВ СКОМ

Чу ва ће мо те од за бо ра ва.

Ћер ка СЛА ВИ ЦА, 

зет ДРА ГАН и уну ци

ДАР КО и МА РИ ЈА НА

(76/243803)

По след њи по здрав

МИ ЛО РА ДУ 

ЛУ КИ ЋУ

БРИ ЛЕ ТУ

од по ро ди це КА НАЧ КИ

(1/243522)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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АЛЕК САН ДАР ЂЕР ФИ
1975–2017.

Све си нас из не на дио и оти шао. За у век ћеш оста ти с
на ма. Иде мо ше ће ри.
Тво ји при ја те љи: НИ КО ЛА, НЕ МА ЊА, ОМЕР, СА МИР,

ИВАН, ВА СА и МИЛОШ
(26/243626)

По след њи по здрав

АЦИ
По чи вај у ми ру при ја те -

љу. 

Од при ја те ља с Бе ле

сте не: ЉУ БЕ, 

ЛЕ СКОВ ЦА, ВЕЉ КА,

ЂА ШЕ, ПО ПА, 

МА СНОГ, ШО НЕ ТА и

ФРАН ЧЕ СКЕ

(33/243643)

По след њи по здрав 

АЦИ

Не до ста ја ће нам твој

смех.

Од по ро ди це 

ЉУ БО БРА ТО ВИЋ

(34/243649)

По след њи по здрав дра гом бра ту и уја ку

АЛЕК САН ДРУ ЂЕР ФИ ЈУ
1975–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем но си мо те у ср -

цу и ду ши. 

Не ка те ан ђе ли чу ва ју!

Тво ја се стра ОЉА, зет БА ТА и се стри чи на

ГОР ДА НА

(45/243693)

АЛЕК САН ДАР ЂЕР ФИ

Во лео бих да је и ово јед на од мо јих и тво -

јих ша ла и да ће мо се на кра ју сме ја ти на

глас, ка ко смо са мо ти и ја уме ли, али ово -

га пу та осе ћам да ни је...

Осе ћам у ср цу и гру ди ма.

По чи вај у ми ру бра тић мој.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Твој СА ЛЕ

(52/243734)

АЛЕК САН ДАР ЂЕР ФИ
Љу ба ви, оти шао си, а мно го то га смо пла -
ни ра ли.

Бе сна сам на те бе!

То ли ко бе сна да бих те са да нај ја че сте -
гла, по љу би ла и ре кла, по ко зна ко ји пут,
да те во лим нај ви ше на све ту.

Опро сти што те ви ше не мо гу чу ва ти, али
са да ће на те бе па зи ти ан ђе ли по пут те бе
и би ћу мир на, а ја ћу те веч но но си ти у ср -
цу, јер си био и оста ћеш мој чо век.

Тво ја БИ КИ ЦА

(53/243734)

По след њи по здрав

АЛЕК САН ДРУ

ЂЕР ФИ ЈУ

ТИ ХА и ХА ДИ

(63/243770)

АЛЕК САН ДАР

ЂЕР ФИ

Пра ви при ја тељ се ни -

ка да не пре бо ли. 

Дра ги мој Ацо оста вио си

ве ли ку пра зни ну у ме ни,

али и див на се ћа ња. 

По чи вај у ми ру.

Твој СЕК СИ и КА ЋА

(71/243799)

АЛЕК САН ДАР

ЂЕР ФИ
Не ће мо те ни кад за о бо -

ра ви ти.

Ти си нај бо љи чо век на

све ту.

По след њи по здрав од

тво јих ше ће ра: 

МАГ ДА ЛЕ НА, ЉИ ЉА,

НЕ НАД и СИ ДА

(72/243800)

По след њи по здрав бра ту

АЦИ

од тет ка МИ ЦЕ, ТО РЕ и

СИМ КЕ ТА с по ро ди цом

(110/243905)

С по што ва њем се опра -

шта мо од на шег дра гог

ком ши је

АЛЕК САН ДРА
ЂЕР ФИ ЈА

Искре но са у че шће по -
ро ди ци.

Ста на ри  згра де 
у Сте ва на 

Шу пљик ца 151

(115/243942)

Дра гом нам

КУ МУ

по след њи по здрав од по ро ди це ПА У НО ВИЋ

(89/243843)

Дра гом

ДЕ ЈА НУ ДА МЈА НО ВУ ФИЛ КИ
по след њи по здрав и хва ла за про ве де не за јед нич ке да не.
По чи вај у ми ру при ја те љу.

НЕ ЛЕ са сво ји ма

(90/243843)

По след њи по здрав

ДЕ ЈА НУ ДА МЈА НО ВУ
1960–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма. По чи вај у ми ру та та.
Тво ји: ВЛА ДА, СТЕ ВА, ЈЕ ЛЕ НА и МИ ЛИ ЦА

(100/243877)

ДЕ ЈАН ДА МЈА НОВ
1960–2017.

По след њи по здрав та ји од ње го ве МА КЕ

(101/243877)

По след њи по здрав си ну и бра ту

ДЕ ЈА НУ ДА МЈА НО ВУ

од мај ке МИ РЕ и се стре ЕМИ ЛИ ЈЕ с по ро ди цом

(104/243888)

По след њи по здрав дру гу

ДЕ ЈА НУ ДА МЈА НО ВУ

од СА ВЕ, НИ КО ЛЕ и ЧО КИ ЈА

(112/243918)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ДЕ КИ ЈУ
од по ро ди це ЗДИ ХАН

(116/243946)

30. ју на је пре ста ло да ку ца ср це ве ли ког

чо ве ка

ЉУ БЕ СУ ВА ЧА РА
1938–2017.

Веч но ћеш би ти у на шим ср ци ма као во -

љен и до бар чо век и ве ли ки бо рац у тре -

ну ци ма опа ке бо ле сти.

Мно го смо те во ле ли.

Ћер ка СЛА ВИ ЦА, зет ЈАН КО, 

унук ГО РАН и сна ја МА РИ НА

(59/243776)

По след њи по здрав дра гом Пам пи

ЉУ БИ СУ ВА ЧА РУ

од уну ке ТА ЊЕ и СР ЂА НА, 

пра у ну ке ЛЕН КЕ и ПЕ ТРЕ

(60/243756)

ЉУ БА СУ ВА ЧАР
Во ље ни наш, ни си оти шао, у се би но си мо тво ју ве дри ну, до бр о ту,
је дин стве ну  и јед но став ну му др ост.

Хва ла ти за сва ки дан ко ји смо ра до сно по де ли ли, и сву љу бав ко ју си
нам по да рио. Због те бе и свих тво јих да ро ва на ма, бо љи смо љу ди.

Хва ла и во ле те тво ја кћи ВЕ РА, уну ци БО ШКО и ЂОР ЂЕ 
и зет МИ РО СЛАВ

(82/243815)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

СИ НИ ШИ 

МА РИН КО ВИ ЋУ

СА ШИ

1967–2016.

Во ле ли смо га мно го,

али Бог  га је во лео ви -

ше.

Не у те шна мај ка 

ЈЕ ЛИ ЦА, 

син АЛЕК САН ДАР, 

кум СВЕ ТА 

с по ро ди цом и де да 

БА ТА с по ро ди цом

(54/243732)

11. ју ла на вр ша ва се шест го ди на от ка ко

ни је с на ма наш во ље ни

ДУ ШАН РА ШЕ ТА
Кад ср це и ду ша бо ле вре ме ни је лек већ
ти ха пат ња и ра на.

У се ћа њу оста је тво ја до бр о та, не жност,
пле ме ни тост и ве ли ка љу бав ко ју си нам
да ри вао.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ДРА ГИ ЦА, 
ћер ка МА ЈА, син МАР КО, зет ДРА ГАН,

сна ја ИВА НА и уну чад ИСИ ДО РА, 
ЕМИ ЛИ ЈА, ДА НИ ЛО, ЛА ЗАР и ДУ ШАН

(61/243767)

ДУ ШАН 

РА ШЕ ТА

Вре ме ко је про ла зи не

мо же из бри са ти на шу

ту гу.

У ср цу те но се тво ји:

НИ НА, ДЕН ЧИ ЋИ

и СА ВА НО ВИ ЋИ

(62/243676)

Про шло је осам го ди на

от ка да с на ма ни је на ша

во ље на мај ка и су пру га

СЛА ВИ ЦА  
АН ЂЕ ЛО ВИЋ

По мен ће се одр жа ти 7.
ју ла, у 11 са ти, на гро -
бљу у Ја бу ци.

Тво ји нај ми ли ји 
БО ЈАН и ЋИ РА

(80/243810)

10. ју ла је че ти ри го ди -

не от ка ко ни је с на ма

на ша су пру га, мај ка и

ба ка

ЗЛА ТА 

МАР КОВ

Ње на при сут ност је

стал но и за у век у на -

шим ср ци ма, ми сли ма и

се ћа њи ма.

Су пруг БО ЖА, ћер ке

ЖИ ВА НА и ЗО РИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(83/243819)

Во ље ној мај ци и ба ки, 9. ју ла, у 12 са ти, да је мо

ше сто ме сеч ни по мен

ДУ ШАН КА СА ВИЋ
11. III 1936 – 11. I 2017.

Би ла си мај ка ве ли ког ср ца јер си зна ла во ле ти,

да ва ти и опра шта ти све мо је гре хе и увре де.

Ан ђе ле мој чу ва ру. 

Љу бав, по нос и се ћа ња на те бе ни кад не ће умре ти.

Твој син ДРА ГАН и унук ПЕ ЂА с мај ком
(84/2423823)

8. ју ла 2017.  го ди не да је мо ше сто ме сеч ни по мен

ЈУЛ КИ БОГ ДА НОВ
рођ. Пе тра шек

1925–2017.

С по што ва њем и љу ба вљу се ћа ће је се ћер ке

БРАН КА и ЉУП КА с по ро ди ца ма
(65/243774)

7. ју ла 2017. на вр ша ва се је да на ест ту жних го ди на ка -

ко ни је с на ма наш

КИШ ШАН ДОР
За у век у на шим ср ци ма.

Ћер ке ЕР ЖИ КА и РУ ЖИ ЦА с по ро ди цом

(81/243814)

ВУ КО МИР

ПАН ТО ВИЋ

Че тр де сет да на ту ге за

бра том.

ДРА ГО МИР 

ПАН ТО ВИЋ 

са по ро ди цом 

из Бре стов ца

(69/243793)

ЈЕ ЛЕ НА 

МИ ШИЋ

26. VII 1929 – 13. VII 2016.

Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

Тво ја ДА ЦА

с по ро ди цом

(70/243798)

2. VII 1957 – 2. VII 2017.

МИ ЛИН КО СЛЕП ЧЕ ВИЋ
из Вла ди ми ров ца

Ше зде сет го ди на у ср цу  га но се и од за бо ра ва

чу ва ју: БО СИЉ КА, МИ РА и ДРА ГИ ЦА
(85/243826)

12. ју ла на вр ши ће се го ди ну да на от ка да нас је из не на да на пу стио

ди ван су пруг, отац, све кар и де да

ЗО РАН ВА СИ ЉЕ ВИЋ
1953–2016. 

Мно го нам не до ста јеш!

По до бр о ти ће те пам ти ти, с по но сом по ми ња ти и од за бо ра ва 
чу ва ти су пру га АН ГЕ ЛИ НА, си но ви СЛО БО ДАН и АЛЕК САН ДАР 

с по ро ди цом
(88/243842)

ГО РАН ПЕ ЈИЋ
Све про ла зи, оста ју са мо ту га, бол и су зе. За то бом ће -
мо веч но ту го ва ти.

Брат МУЈ КЕ, БИ ЉА НА, ЗО РА НА, 
СЛО БО ДАН и отац ЈЕ ЛЕН КО

(108/243890)

МИ ЛЕ НА 
ЧА КО ВАН

Про шло је осам го ди на
от ка ко је пре ста ло да
ку ца ср це на ше пле ме -
ни те и во ље не ћер ке,
се стре и мај ке

Отац ЈО ВАН, мај ка 
ДУ ШАН КА, брат

СЛО БО ДАН, ћер ка 
СА ЊА и син МИ ЛОШ

(55/243775)

8. ју ла 2017. на вр ша ва ју се две го ди не от ка ко

ни је с на ма наш дра ги су пруг, отац и де да

БЛА ГО ЈЕ ДИМ КО ВИЋ
1945–2015.

С љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе.

Су пру га ТРАЈ КА, син ГО РАН и ћер ка 

ГОР ДА НА с по ро ди ца ма
(10/843573)

По што ва ној су пру зи и во ље ној мај ци

БРАН КИ ГРУ БОР
рођ. Де ле тић

1953–2017.

Тво ја смрт нас је мно го из не на ди ла и ра -
жа ло сти ла. Хва ла ти на све му, за све што
си учи ни ла за нас, ни ка да не ћеш би ти за -
бо ра вље на. Увек ћеш би ти у на шим ср ци -
ма и ми сли ма. По чи вај у ми ру, не ка ти је
ла ка зе мља.

Ожа ло шће ни: су пруг МИР КО, си но ви
МИ ЛОШ и МАР КО, брат БРА НИ МИР, 

се стре МИ ЛУН КА, БРА НИ МИР КА и БОР КА

(107/243898)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 29. ју на
2017, у 87. го ди ни, пре ми ну ла на ша дра га ба ка,
се стра, све кр ва и стри на

РУ ЖИ ЦА СТЕ ФА НО ВИЋ
пен зи о нер
1931–2017.

Са хра на је оба вље на 1. ју ла 2017, у 12 са ти, на
Пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.
Ожа ло шће ни: уну ке АЛЕК САН ДРА и ДРА ГА НА,

брат БРАН КО с по ро ди цом, сна ја ЛЕ ПО СА ВА,
бра та ни ца СИ БИН КА и оста ла род би на и при ја те љи

(20/2436)

ЖИ ВА КРЕ ЦУЉ

1931–2017.

По след њи по здрав и

веч ни мир. Не ка те ан -

ђе ли чу ва ју.

Ла ка ти зе мља.

Брат МИ ЛА и сна ја 

КЕ КА с де цом

(3/243541)

29. ју на 2017. го ди не пре ми нуо је мој отац, де да

и пра де да

ЖИ ВА КРЕ ЦУЉ
1931–2017.

Опро сти ли смо се од ње га 1. ју ла 2017. на Ста ром

пра во слав ном гро бљу.

Чу ва ју га у се ћа њу: син МИ ЋА, сна ја ОЛ ГА, 

уну ци ТА ЊА и ДУ ШКО с по ро ди цом
(39/243673)

Пре ми нуо је наш ко ле -

га и при ја тељ

др БРАН КО

СТЕ ВА НО ВИЋ
спе ци ја ли ста ме ди ци не

ра да

Оста је нам у ле пој успо -

ме ни.

ДРА ГИ ША, ЗА ГА, 

СТА ША и СТО ЈАН

(111/243912)

По след њи по здрав

тет ка РУ ЖИ ЦИ

од АН ДРЕЈ КЕ

и ДУ ШКА

(114/4720)

2. ју ла 2017. пре ми нуо је наш дра ги

ЂУ РА ЕР ДЕ ЉАН
Са хра на је одр жа на у Илан џи, 3. ју ла 2017.

Ожа ло шће ни: су пру га РУ ЖИ ЦА, си но вац СР ЂАН, 
БО СИЉ КА, као и оста ла род би на

(35/243654)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

У су бо ту, 8. ју ла 2017, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу да ва ће мо го ди шњи по мен на шој

дра гој мај ци, та шти, ба би и пра ба би

ВИ ДИ СТАН КО ВИЋ

Чу ва ће мо се ћа ње на сву љу бав, па жњу и

то пли ну ко ју си нам не се бич но пру жа ла. 

Тво је ћер ке СЛАВ КА, ЗО РИ ЦА 

и РАД МИ ЛА с по ро ди ца ма

(5/243554)

У су бо ту, 8. ју ла 2017. го ди не, у 10 са ти, на гро бљу Ко теж, да ва ће -

мо дво го ди шњи по мен

ВИ ДО СА ВИ ГРУ ЈИЋ
1953–2015–2017.

Ка ко је те шко жи ве ти без те бе и тво је љу ба ви.

По ро ди це ГРУ ЈИЋ и ВУ ЈО ВИЋ

(30/ф)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

МЕ ДАН
23 го ди не од смр ти оца и 13 го ди на од смр ти мај ке

МАК СА СТАН КА
С по но сом успо ме не на њих чу ва ју њи хо ве ћер ке 

МИР ЈА НА и ЗО РА с по ро ди ца ма

(31/243648)

СЕ ЋА ЊЕ

ТЕР ЗИЋ

ЖИ ВО РАД                  КА ТА РИ НА
11. VII 2007 – 2017. 2010–2017.

Син ЗО РАН, ЛИ ДИ ЈА и ТА МА РА
(32/243643)

9. ју ла 2017, у 11 са ти,

да је мо ше сто ме сеч ни

по мен

ЈЕ ЛИ ЦИ 

НИ КО ЛИЋ

Све што је оста ло је су

успо ме не на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(41/

ЈЕ ЛИ ЦА 

НИ КО ЛИЋ
Не за бо ра вље на сна ја.

Од по ро ди це ПЕ ТР ОВ

(42/243684)

15. ју ла 2017. на вр ша ва се го ди на да на от ка да ни је с

на ма наш дра ги

МИ ХАЈ ЛО ТО ДО РОВ
Веч но ће га пам ти ти по ро ди ца ТО ДО РОВ

(43/243692)

На вр ша ва се шест ме се -

ци от ка ко ни си с на ма

БРА НЕ 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

Вре ме про ла зи, ту га и бол

за то бом оста ју веч но.

Тво ји нај ми ли ји

(46/243700)

Про шла је ту жна го ди -

на от ка ко нас је на пу -

стио  наш во ље ни

ДУ ШАН 

ВУ КО ЈЕ ВИЋ

1960–2016.

За све што је про шло и

што ће до ћи, не до ста -

јеш...

Бес крај но не до ста јеш...

Тво је нај дра же: су пру га

ДРА ГИ ЦА и ћер ка 

ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди цом

(49/243721)

3. ју ла на вр ши ла се ту -

жна го ди на од пре ра не

смр ти мо га си на

ДУ ША НА 

ВУ КО ЈЕ ВИ ЋА

1960–2016.

Оста ће веч но во љен 

и ни кад не пре жа љен 

у ср цу сво је мај ке ЈЕ ЛЕ

(50/243711)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

СА ВА         СТЕ ВА         МИ РА 

ГРУ ЈИЋ      ВОЈ НОВ      ВОЈ НОВ

1942–1999. 1927–2003.            1930–2005.

За у век у на шем се ћа њу.

Нај ми ли ји
(56/243742)

8. ју ла на вр ша ва се че тр де сет ту жних да на от ка да ни је с

на ма на ша дра га

ЗО РИ ЦА ЉЕ ШЊАК АВРА МО ВИЋ

Ка ко да ни про ла зе бол за то бом је све ве ћи.

Не у те шни: су пруг МИ ЛАН, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА 

и син ПЕ ТАР ВУК
(58/243760)

У не де љу, 9. ју ла 2017, у 11.30, на Но вом гро бљу,

да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шем дра гом

ЗДРАВ КУ АН ДИ ЋУ
У ср цу ту га, на гро бу ти ши на, а у на шем до му ве -
ли ка пра зни на.
Не ви ди мо ти очи, не чу је мо глас, али осје ћа мо
да си ту из ме ђу нас.
По чи вај у ми ру, а ми те чу ва мо од за бо ра ва.
Су пру га БИ ЉА НА и си но ви НЕ МА ЊА и СТЕ ФАН

(64/243772)

ЗО РАН ЂОР ЂЕ ВИЋ
1967–2016.

За у век у се ћа њу.

Кум БА ЋА с по ро ди цом
(36/243668)

ЗО РАН ЂОР ЂЕ ВИЋ
1967–2016.

За у век у се ћа њу.

Су пру га АН КИ ЦА и син ЗО РАН
(37/243668)

ДРА ГИ ЦА 

ДЕ ЉА НИН 

БЕ БА

Го ди не про ла зе, а на ша

ту га не.

Во ле те тво ји: се стра

СЛА ВИ ЦА, ВУ КО МАН,

ЈУ ГО СЛАВ и МИ ЛОШ

(104/243884)

Дра ги мој оче

МИ ЛА НЕ 

ВУ ЈО ВИ ЋУ

2006–2017.

Про шло је је да на ест ту -

жних го ди на отка ко си

нас  на пу стио и оста вио

не из бри сив траг, ту гу и

успо ме не у на шим ср -

ци ма. Ни ка да те не ће мо

за бо ра ви ти.

Твој син МИ ЉАН 

и ОЛИ ВЕ РА

(79/243807)

Про шло је че тр де сет да на от ка да ни је с на ма на -

ша дра га

ЗО РИ ЦА ЉЕ ШЊАК АВРА МО ВИЋ

За у век ће је во ле ти и се ћа ти је се брат ЗВОН КО,

сна ха ЈЕ ЛЕ НА, бра тан ци ТИ ЈА НА и МИ ЉАН
(91/243851)
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Про шло је де сет го ди на

от ка да ни је с на ма наш

дра ги

СЛО БО ДАН 

ЈЕ ЛЕН КО ВИЋ

1937–2007.

Ње го ва по ро ди ца

(8/243560)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН

СТО ЈА НО ВИЋ
10. VII 2013 – 10. VII 2017.

По сто ји не што што не

уми ре, то је љу бав и се -

ћа ње на те бе.

Су пру га МИ ЛУН КА 

и син ЗО РАН 

с по ро ди цом

(13/243584)

8. ју ла на вр ша ва ју се три го ди не од смр ти мо га

бра та

СЛО БО ДАН НЕ СТО РОВ СКИ 

ЦО БА
8. VII 2014 – 2017.

AЦА и ДА ЦА
(14/223169)

СЕ ЋА ЊЕ

6. ју на на вр ша ва ју се две го ди не от кад ни -

је с на ма

МОМ ЧИ ЛО КУ ЗМА НО ВИЋ

МО ША
1936–2015.

Чу ва те од за бо ра ва тво ја по ро ди ца

(17/243606)

ЖИ ВАН

АТА НАЦ КО ВИЋ

агро ном

2008–2017.

С по што ва њем по ро ди ца

АТА НАЦ КО ВИЋ

(18/243600)

12. ју ла на вр ша ва се че -

тр на ест го ди на от ка ко

си нас из не на да на пу -

стио

ГА ШПАР 

ЛО ВАС

Чу ва мо успо ме ну на те бе.

Се стра АНА и су пру га

РО ЗА ЛИ ЈА с де цом

(22/243617)

10. ју ла је по ла го ди не

мо јој се стри

ЉИ ЉИ 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

По но сна слам што сам

те има ла, а ту жна што

сам те из гу би ла.

Тво ја се стра ВЕ РА и зет

ИВИ ЦА с по ро ди цом

(6/243557)

10. ју ла на вр ша ва се шест ме се ци от ка ко нас је

на пу сти ла на ша

ЉИ ЉА НА ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

По до бр о ти те пам ти мо, с по но сом увек спо ми -

ње мо.

Ћер ка БИ ЉА НА, су пруг НИ КО ЛА, унук 

НИ КО ЛА и зет БО БАН
(27/243672)

10. ју ла је по ла го ди не

мо јој се стри

ЉИ ЉИ 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти. 

Веч но у бо лу отац 

РА ДЕН КО и брат 

ЗЛАТ КО с по ро ди цом

(7/243558)

У сре ду, 12. ју ла 2017. го ди не да је мо по мен на -

шим си но ви ма на ка ча ре вач ком гро бљу, у 11 са ти

ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ

ИВАН                    ИГОР
1977–2012.                         1975–2015.

Пе тров дан, дан на ше ту ге.

За у век сте жи ви у на шим ср ци ма.

Отац СТЕ ВА, мај ка МИ ЛИ ЦА с по ро ди цом
(21/243615)

СЕ ЋА ЊЕ

ОЛ ГИ ЦА КАР БУ НАР
1958–1982.

Вре ме про ла зи, бол, успо ме не и се ћа ња веч но оста ју у
на шим ср ци ма.

Тет ка МИ РА с по ро ди цом
(11/243575)

ОЛ ГИ ЦА КАР БУ НАР
1958–1982.

Нај леп ше успо ме не на те бе оста ју веч но да жи ве у на ма.

Ујак БО ЖА с по ро ди цом

(12/243574)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ ВЕН КА МИ ЈА ТО ВИЋ    
1941–2008.

За у век за хвал ни: по ро ди ца МИ ЈА ТО ВИЋ
(28/243629)

4. ју ла 2017. че тр де сет да на от ка ко ни је с на ма на ша

МА РИ ЈА ВУК ЧЕ ВИЋ

Тво ји: МИ КИ и ВЕ СНА с по ро ди ца ма

(23/243619)

На шој

ДЕ САН КИ ЛА ТИ НО ВИЋ
рођ. Ма рин ко вић

је 6. ју ла 2017.  че ти ри го ди не од смр ти. 

У знак се ћа ња, за век ње ни: БРАН КА, НА ТА ША,

ТО МА и БО ЈАН
(9/243570)

Пет го ди на са се ћа њи ма на мог оца и мај ку

ЕР ДЕ ЉАН

ЈО ВИ ЦА                МА РИ ЈА

4. III 1933 – 6. VII 2012. 16. V 1939 – 19. II 2013.

Ту жно је без љу ба ви див них ро ди те ља. 

Увек у ср цу ћер ке ЗО РИ ЦЕ и зе та ДАР КА
(2/243538)

11. ју ла 2017. на вр ша ва се се дам го ди на без на шег

ВЛАЈ КА ТА СИ ЋА
Мно го је ле пих успо ме на да те  веч но пам ти мо

Тво ји нај ми ли ји

(15/243590)

9. ју ла 2017. го ди не на -

вр ша ва се де сет ту жних

го ди на без на ше во ље не

ДРА ГЕ ЛА ЛИЋ

2007–2017.

Уте хе не ма, за бо рав не

по сто ји. Ту га је бес крај на. 

Тво ји нај ми ли ји

(29/243634)

Про шло је се дам го ди на

од смр ти мог дра гог та те

СЛАВ КА 

ИВА НО ВИ ЋА

Чу ва мо успо ме не на ње -

га.

Ћер ка БИ ЉА НА 

с по ро ди цом

(40/243674)

Ше сто ме сеч ни по мен

ЉИ ЉА НА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

РА ДЕ, МИ РА, 

МА РИ ЈА и ДУ ШАН

(44/243693)

СЕ ЋА ЊЕ

АЦ КО 

СЕ КУ ЛО СКИ

2006–2017.

Док смо ми на овом све -

ту не ћеш би ти за бо ра -

вљен.

С по што ва њем тво ји

нај ми ли ји

(51/243727)

8. ју ла 2017. на вр ша ва ју се три го ди не от -

ка ко ни је с на ма наш

СЛО БО ДАН НЕ СТО РОВ СКИ

ЦО БА
1951–2014–2017.

Го ди не про ла зе, пра зни на у ср цу и жи во -

ту оста је.

Пу но нам не до ста јеш.

Тво ји: су пру га ЛИ ДИ ЈА, син РАН КО 

и ћер ка АЛЕК САН ДРА с по ро ди ца ма

(57/243749)

ЉИ ЉА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

Дра га мо ја снај ка, веч -

но ћеш жи ве ти у на шим

ср ци ма.

Твој де вер ЉУ БА, 

је тр ва ЈО ВАН КА 

и ЦА ЦА с по ро ди цом

(68/243789)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пред ва ма је бур на по слов на не -
де ља. Би ће те пре о ку пи ра ни ре -
ша ва њем по слов ног ста ту са и
ма те ри јал ног ста ња, ра де ћи без
од мо ра. Бу ди те ма ло то ле рант ни -
ји пре ма парт не ру и до зво ли те
му да ис ка же сво је ста во ве. Су -
ви ше сте агре сив ни и за бо рав ни.

Ва ге ко је се ба ве умет но шћу мо -
гу до жи ве ти зве зда не тре нут ке
ове не де ље. До бру за ра ду мо гу
оче ки ва ти и оне ко је су за по сле -
не у услу жним де лат но сти ма.
Љу бав ни жи вот вам је као вр те -
шка, али за сад успе шно ба лан -
си ра те.

Ула же те пре ви ше на по ра и ра ди -
те за тро је, али ре зул та ти ко је же -
ли те, из о ста ју. Про бај те да укљу чи -
те тим у сво је про јек те и ре а ли за -
ци ја ће би ти бр жа. Не мој те до зво -
ли ти да по ста не те пе си ми стич ни,
пред сто ји вам нов ча ни до би так.
До зво ли те стра сти да вас об у зме.

Из бе га вај те су ко бе с прет по -
ста вље ни ма, али и с ко ле га ма.
То што сте у пра ву, не ће има ти
ве ли ки зна чај, а мо же вас ко шта -
ти по ло жа ја и нов ца. Ужи вај те с
при ја те љи ма, по ро ди цом и парт -
не ром, уз до бар филм или књи гу,
и пу сти те да кри за про ђе.

Из не на ди ће вас по зив ста рог
при ја те ља и ње го ва по ну да да по -
слов но са ра ђу је те у јед ном но вом
про јек ту. То би би ло до бро ис ку -
ство, ако при хва ти те, и мо гућ ност
ду же са рад ње. Му чи ће вас бри ге
око мла ђег чла на по ро ди це. Пре -
кон тро ли ши те крв ну сли ку.

Кра јем сед ми це сти же по во љан
од го вор на ва ше пред ло ге или
по слов не аран жма не. За о ку пље -
ни соп стве ним бри га ма, ни сте
при ме ти ли по зи тив не сиг на ле
ко је вам ша љу над ре ђе ни. Дај те
се би ма ло вре ме на да ужи ва те с
парт не ром.

Тре нут на си ту а ци ја у ко јој се на ла -
зи те ве о ма је сло же на, а мо гла би и
да се по гор ша. Ако се сми ри те и раз -
ми сли те о сва ком ко ра ку, све се мо -
же ре ши ти. По треб ни су вам по моћ
и по др шка, по тра жи те их. Не ком -
пли куј те свој љу бав ни жи вот ви ше од
оног ко ли ко је већ ком пли ко ван.

Има те пу но иде ја, а ве ћи на њих
ће на и ћи на одо бра ва ње. Ако
вам се по ну ди по сао у ино стран -
ству или са рад ња са стран ци ма,
не мој те од би ја ти а да пре то га не
раз ми сли те. Парт нер се тру ди да
вам по ка же ко ли ко му је ста ло
до за јед нич ке бу дућ но сти.

Ве ли ки по слов ни успех обе ле -
жи ће ову сед ми цу, али до бро па -
зи те шта пот пи су је те. Чи тај те
сва ки ред да вам слу чај но не би
про ма кла не ка кла у зу ла ко ја вам
не ће од го ва ра ти у бу дућ но сти.
Љу бав на ва тра за па ље на про те -
клих сед ми ца пре ра ста у по жар.

Иде је про сто на ви ру. По тру ди те се
да бар по ло ви ну ре а ли зу је те. Ма ње
пре пре ке и оду го вла че ња по ка за ће
се као из у зет но по вољ ни по ваш
тре нут ни по ло жај. Ово је са мо про -
ла зна кри за. На ми ли он деч јих фо -
ра по ку ша ва те да по ка же те парт не -
ру ко ли ко вам је ста ло до ње га.

Раз о ча ра ни сте и по вре ђе ни
због ко мен та ра ко ле га и по слов -
них са рад ни ка. Вре ме је да се
осло ни те са мо на се бе и сво је зна -
ње и хра бро кре не те у осва ја ње
по слов них ви си на. Но вац ће сти ћи
с ма лим за ка шње њем. По др шка
по ро ди це и парт не ра је си гур на.

Иде ал на сед ми ца за ко нач но де -
фи ни са ње ва шег по слов ног ста ту -
са. Од ла зак или по вла че ње на
дру го рад но ме сто – из бор је на
ва ма. Ор га ни зам вам ша ље упо -
зо ре ња да је „на ре зер ви”. Про на -
ђи те ма ло сло бод ног вре ме на за
парт не ра, при ја ће вам опу шта ње.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
27. ма ја: Јо ва ну – Гор да на На сков ски и Ми ло рад Ба њаш; 8. ју на: Ду њу – Сне жа -

на Ки ка но вић и Ни ко ла Јан ко вић; 12. ју на: Ма шу – Та ма ра и Вла ди мир Ве лич ко -

вић; 13. ју на: Хе ле ну – Сан дра Ра кић и Ни ко ла Ћи рић; 19. ју на: Ива ну – Маг да ле -

на и Да ли бор Жив ко вић, Искру – Кри сти на и Иван Ста ној чић; 21. ју на: Ни ну – Дра -

га на и Сте ван Бо го са вљев, Ду њу – Је ле на и Фи лип Ол те ан, Те о до ру – Ан дри ја на

Ми нић и Дра ган Ла за ре вић, Ни ко ли ну – Кри сти на Го гош и Не над Бир та ше вић; 22.

ју на: Пе тру – Је ле на и Ми лан Стан ко вић, Ка та ри ну Ма риу – Ва лен ти на и Дра ган

Ми ло ва но вић; 23. ју на: Да ни цу – Ма ри на и Вла ди мир Фи ли пов, Хе ле ну – Ма ри на

Ми ли ће вић и Игор Хајл; 24. ју на: Сил виу – Се ба сти ја на и Се ба сти јан Му ста; 25. ју -

на: Ма ри ју – Ан ђел ка и Дра ган Бо жић, Хе ле ну – На та ли ја и Бог дан Јор го вић Пе јић. 

До би ли си на
30. ма ја: Ми ха и ла – Иси до ра Ћи ри ка и Ми ро слав Спа сић; 9. ју на: Кон стан ти на –

Ми лан Да у ти; 13. ју на: Алек сан дра – Ве дра на Да мја но вић и Ни ко ла Бо ро је вић; 16.

ју на: Мар ти на – Та тја на и Мар тин Јо наш, Уро ша – Дра га на Стан ко вић и Дра ган

Аслан ски; 18. ју на: Лу ку – Ива на Ала ва нић и Мар ко Ма то вић; 19. ју на: Та ди ју – Ма -

ја и Да вид Ге чев ски; 20. ју на: Фи ли па – Сан дра Ву ка ди но вић и Бо јан Та на сков ски,

Ву ка – Оли ве ра и Ми лан Ан та на си је вић, Ми хај ла – Ти ја на и Да ли бор Ми лу ти но вић,

Ре љу – Ка та ри на и Дра ган Мла де нов;  21. ју на: Сте фа на – Ива на и Мар ко Ри стов -

ски; 23. ју на: Ог ње на – Ива на и Де јан Пе три чић, Лу ку – Је ле на Ду мић и Вла ди мир

Ри стић, Пе тра – Сла ђа на Фун дук и Жељ ко Чо ло вић; 24. ју на: Ву ка ши на – Ма ја и

Алек сан дар Ме да ко вић, Ву ка на – На та ша и Мла ден Ма рин ко вић, Гво зде на – Ми -

тра на и Ср ђан Ми ло шев, Ан дре ја – Гор да на и Пре драг Га ври ло вић.

ВЕН ЧА НИ

24. ју на: Дра га на Кне же вић и Иван Смај ло вић, Ми ли ца Ај ди но вић и Ми лош Је ро си -

мић, На та ша Ма ти ја чић и Го ран Ста нић; 25. ју на: Са не ла Ди ми тров и Де јан Ста ној ко -

вић, Јо ва на Ив ков и Не бој ша Ми ло ше вић, Ми ли ца Са ва но вић и Бог дан Сме дре вац; 29.

ју на: Бо ја на Шљи вић и Не над Ма ле тић, Све тла на Сте ва но вић и Пре драг Лој пур.

УМР ЛИ

22. ју на: Иван За рић (1950); 23. ју на: Ми ли во је Кр сма но вић (1938), Ми лан Ћир ка

(1944), Мир ја на Ко ри ца (1933), Ма ри ја Ву ја нић (1935), Ми лан Кне же вић (1957); 24.

ју на: Ром нел То пли ћан (1952); 25. ју на: Адам Жол нај (1959), Не вен ка Ри со вић

(1948), Ми ли ца Тан чић (1934); 26. ју на: Жи во јин Са вин (1958), Бран ка Гру бор

(1953); 27. ју на: Куј тим Са ли ев ски (1955), Мом чи ло То мић (1926), Ву ка шин Ри стић

(1932), На да Лу ко вић (1949); 28. ју на: Ми хал Ма хач (1933), Ка та Не мет (1937); 29.

ју на: Ру жи ца Сте фа но вић (1931), Дра го мир Пе тр ов (1937), Жи ва Кре цуљ (1931),

Или ја Сто ја но вић (1935).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Мо за ик укр ште ни ца: сла ви зам, ре ми си ја, пра ши нар, с, Ра де, т,

ки, мо да, ис па ри ти, ти та нат, Ко теж, ра, еко мер, л, р, на бо ри, сб, те ла, на ци ља -

ти, Ири-Ка нал, Ка сан дра. Ко њи ћев скок:Ко по ште но жи ви, тај не тре ба да

бри не о ре чи ма злих љу ди. Ана гра ми: (1) кла сич на ги та ра, (2) рит мич ка гим -

на сти ка, (3) Ен то ни Џо шуа. Ис пу њаљ ка: ма пи ра ти, ри ви је ра, Ја се ни ца, Ма ри -

ја на, на пре дак, Ко сто лац, ва ра ли ца (ко нач но ре ше ње: Ма ри ја Ма на ко ва).

Дат је по азбуч ном ре ду по пис свих ре чи од ко јих се са сто ји ова укр -
ште ни ца. Ваш је за да так да их упи ше те у при ло же ни лик, та ко да до -
би је те ис прав ну укр ште ни цу. Да би смо вам олак ша ли за да так, јед ну
реч смо већ упи са ли.
Во до рав но: ЕКО МЕР, ИРИ КА НАЛ, ИС ПА РИ ТИ, КА САН ДРА, КИ, КО -
ТЕЖ, МО ДА, НА БО РИ, НА ЦИ ЉА ТИ, ПРА ШИ НАР, РА, РА ДЕ, РЕ МИ СИ -
ЈА, СБ, СЛА ВИ ЗАМ, ТЕ ЛА, ТИ ТА НАТ.
Ус прав но: АЈА, АМАР, АТАР, БА РА, ВИ ША МА ТЕ МА ТИ КА, ЗИ НЕ ДИН,
ИСИ ДО РА ЖЕ БЕ ЉАН, ИЛА, ИС ТОК, ИТА ЛИ, КЕРС НИК, ЛЕР, МАРТ, РА -
ТАР, РО ЛАНД, СРП СКИ, ЦИС.
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ИСПУЊАЉКА
Пр ви опис се од но си на по јам ко ји се
упи су је од осен че них по ља до кра ја
ли ка, a дру ги на по јам ко ји се про те -
же кроз цео лик. У осен че ним по љи ма
кри је се име и пре зи ме ру ско-срп ске
ша хист ки ње (на сли ци), ко ја има ти -
ту лу жен ског ве ле мај сто ра.
ВО ДО РАВ НО: 1. мор ски гу са ри – кар -
то граф ски при ка за ти не ки пре део или
зе мљу, 2. фран цу ски фуд ба лер (Па -
трик) – при о ба ље, при мор је, 3. ма ла
жи вах на пти ца пе ва чи ца – ре ка у Ср би -
ји, при то ка Ве ли ке Мо ра ве, 4. пе вач ка
зве зда с Ба р ба до са – име глу ми це и ТВ во ди тељ ке Ми ћић, 5. срод -
ник по уз ла зној ли ни ји – про грес, на пре до ва ње, 6. гра дић у Хер це -
го ви ни – ин ду стриј ски град у Ср би ји, 7. др ве ни плуг – пре ва рант.

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског ко -

ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, као ре ше ње ће те до би -

ти јед ну ста ру ла тин ску сен тен цу о по ште њу и зло би.

-ЧИ- -ШТЕ- БРИ- ТАЈ ЗЛИХ

ДА НЕ -МА ПО- -НЕ

-НО РЕ- -БА ЉУ- -ВИ,

ТРЕ- -ДИ. ЖИ- О КО

TA 

СИЛ НА 

„ИГРАЧ КА”

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

(2) ЖЕН СКИ СПОРТ

(3) БОК СЕР СКИ КРАЉ

(1) МУ ЗИЧ КИ ИН СТРУ МЕНТ

ИГРА МИ

ТАК ТИ ЧАН МИКС

Ми сли ли су не ки:

ту му ни је ме сто,

НО ЏИН „УШЕ ТАО”

нa бок сер ски пре сто.



Пре три годи не изве сно дру -
штван це спон та но се оку пи ло
у „Дво ри шту” не би ли испра -
ти ло при ја те ља на далек пут
„пре ко баре”. Како се том при -
ли ком на датом месту зате кло
још неко ли ко Пан че ва ца
печал ба ра с разних стра на
земљи не кугле, нами сли ли су
да се виђа ју сва ке годи не у
исто вре ме, то јест у пери о ду
када су обич но на одмо ру.
Сло жи ли су се, тако ђе, да су
тим пово дом вео ма добро до -
шли при ја те љи и коле ге који
још живе у овом гра ду.

Дакле, непо сре дан повод за
наве де но дру же ње био је одла -
зак у Аме ри ку буб ња ра Неше
Попо ви ћа, а тај скуп, нека
врста опро штај не сви р ке њему
у част, фор мал но је назван
„Џем”. На пре ми јер ном изда -

њу уче ство ва ло је три де се так
музи ча ра, а већ наред ног пута,
про шле годи не, хепе нинг је
поно вљен уз одзив десе так
људи више. То је већ било пра -
во шаре ни ло разних гене ра -
ци ја и музич ких опре де ље ња.

Прет ход не рече ни це су
више него при сто јан шла гворт
за тре ћи „Џем”, који је одр жан
у неде љу, 2. јула, и то поно во у
„Дво ри шту”. Сада се још више
музи ча ра лати ло инстру ме на -

та – њих око педе сет. Испре -
пли та ли су се „мла ди лаво ви”
и пре ка ље ни умет ни ци, па је
све пршта ло од неми нов не
раз ме не енер ги је, иску ста ва,
саве та и инфор ма ци ја о томе
„како је некад било”. И публи -
ка је, тако ђе, била мешо ви та.

Све њих је непри јат но изне -
на ди ла киша. Пре ма речи ма
Вла де Анти ћа, јед ног од глав -
них инспи ра то ра „џемо ва ња”,
због тога мно ги нису дошли,

јер су поми сли да ће деша ва -
ње бити отка за но.

– Како је мото овог „јуби лар -
ног” ску па био – „ко зна зашто
је то добро”, ни еле мен тар не
непо го де нису нам ништа
могле, већ смо у одлич ном рас -
по ло же њу наста ви ли сви р ку у
затво ре ном про сто ру. Морам
да истак нем да је ово дру же ње
има ло и емо ци о нал ну ноту, јер
смо се радо при се ћа ли мно гих
који, нажа лост, више нису с

нама. Ожи ве ле су и при че о
добрим ста рим вре ме ни ма, а
леген де су кола ле с коле на на
коле но... – рекао је Антић.

Поред тога, било је шта за
чути и виде ти. А све је поче ло
тач но у под не инстру мен та ли -
ма саста ва „Џез трио”, који су
чини ли Сава, Дуца и, поме ну -
ти, Неша. Након њих на бину
су се попе ли чуве ни отац и син
– Душа и Бане Глу ва ков. Они
су с остат ком бен да мае страл -

но „ски да ли” ства ри леген дар -
ног аме рич ког саста ва „Grate-
ful Dead”. Потом је насту пио
„Дри га бенд”, с којим је мла да
Тама ра (Дри ги на ћер ка), уз
зву ке аку стич не гита ре, отпе -
ва ла неко ли ко песа ма. Ката ри -
на и Сале пред ста ви ли су се
етно музи ком; „Twiglight”, на
челу с Дра га ном Сиђи ном, био
је у поп фазо ну, након чега су
поно во зајед но сви ра ли дете и
роди тељ – Мари на и Мир ча
Мик ша. Нешто касни је при -
кљу чио им се поме ну ти Вла да,
што је био знак да поч не „џем-
сешн”. За инстру мен ти ма се
мења ло мно го музи ча ра, међу
који ма и Неве на Рачић, Бане
Антић, Срђан Јеф тић... Све то
потра ја ло је до поно ћи, а про -
гра мом је на себи свој ствен
начин бес пре кор но вла дао
„дипло ми ра ни мастер ото ри -
но ро кен ро ло ги је” – неу мор ни
Ђека.

Пре ма томе како су се
(тешко) рас та ли, нема сум ње
да сви већ жељ но ишче ку ју
четвр ти, како још јед ном реко -
ше, „јуби лар ни Џем”.

Петак, 7. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Након про шло не дељ ног елит -
ног ску па мај сто ра хар мо ни ке,
на ред је дошао још један
атрак ти ван инстру мент – тру -
ба! И то банат ска...

У бит ни је раз ли ке изме ђу
поме ну та два оку пља ња спа да и
то што је, за раз ли ку од пре ми -
јер ног ива но вач ког фести ва ла,
дога ђај виђен у субо ту, 1. јула, у
Новом Селу, дожи вео сво је
јуби лар но десе то изда ње.

А то је при ли ка да се током
насту па саста ва који пре све га
негу ју румун ски мелос, ужи ва
у истин ски при јат ном и пози -
тив ном „филин гу”.

Једи на ште та јесте то што се
пово дом десе те „Банат ске тру -
бе”, у овом више на ци о нал ном
месту није нашло више љуби -
те ља добре и весе ле музи ке.

Јуби лар на десе та „Банат ска
тру ба” запо че ла је, по тра ди ци -
ји, на ново се љан ским ули ца ма,
као и увек дефи ле ом фан фа ра
и дру гих саста ва. То је можда и
нај а трак тив ни ји део поме ну тог
хепе нин га, јер људе из овог
места, њихо ве госте и љуби те -
ље тако зва не пле ха не музи ке,
сасвим сигур но поди ђе она
при јат на бла га језа када се
моћан звук из десе ти не тру ба,
сак со фо на, добо ша и дру гих
инстру ме на та, зао ри у овом

ОДР ЖА НО ДЕСЕ ТО ИЗДА ЊЕ НОВО СЕ ЉАН СКОГ ФЕСТИ ВА ЛА

„БАНАТ СКА ТРУ БА” РАЗ ГА ЛИ ЛА ДУШЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

била је фан фа ра „Еми не ску”
из Кушти ља. За дири гент ском
пали цом нала зио се Или ја
Капет, а мла де сна ге су с неко -
ли ко мар ше ва пока за ле вели -
ки потен ци јал, као и то да ће
успе шно одр жа ва ти репу та ци -
ју ове гру пе. Регу лар ни про -
грам затво рен је насту пом
исто и ме ног лиме ног орке стра
из Стра же.

Све у све му, може се рећи да
је овај фести вал успео да пре -
жи ви, не само финан сиј ске
неда ће већ и тму р не обла ке
који су се све вре ме над ви ја ли
над Новим Селом и пре ти ли
повре ме ним сит ним капи ма
кише.

зва ли су ново сад ски тру ба чи,
који се баш тако и зва нич но
зову. Под вођ ством Бошка
Крџав ца, публи ку су раз га ли -
ли с неко ли ко овда шњих
атрак тив них нуме ра, као што
су „Ево бан ке”, „Пук ни, зоро”
и сплет кола.

И Долов ци има ли шта да

пока жу
У настав ку се пред ста вио још
један пан че вач ки састав и то
из Кул тур но-умет нич ког дру -
штва „Јон Кре ан ге”, који
посто ји још од дав не 1892.
годи не. За то вре ме ови
Долов ци оства ри ли су низ
успе ха и запа же них резул та та.
У послед ње две годи не дожи -
вља ва ју рене сан су под вођ -
ством Саве Бања ша.

Тек нешто мла ђа по посто ја -
њу, фор ми ра на 1910. годи не,

ЈЕДИН СТВЕ НО ОКУ ПЉА ЊЕ ДОМА ЋИХ И „ИНО СТРА НИХ” МУЗИ ЧА РА

Успе ло и тре ће „јуби лар но џемо ва ње”

Том при ли ком госте је нај -
пре поздра вио Пре драг Шка -
љак, пред сед ник орга ни за ци -
о ног одбо ра фести ва ла, а
дога ђај је све ча но отво рио
Мар ћел Дра ган, секре тар
Наци о нал ног саве та румун ске
наци о нал не мањи не. После
тога заре ђа ли су се насту пи
врсних тру ба ча.

„Тине ре ту” за поче так...
Како и доли ку је, ста рт но место
на овој мани фе ста ци ји при па -
ло је дома ћи ни ма – фан фа ри
„Тине ре ту”, који ма је и овог
пута дири го вао „спи ри тус
мовенс” фести ва ла – Саша
Ман дреш. Поме ну ти Ново се -
ља ни пред ста ви ли су се спле -
том румун ских народ них песа -
ма и с два попу лар на мар ша.

Усле дио је и једи ни мађар -
ски састав „Јожеф Ати ла” из
Михај ло ва, који негу је сво је

ОВОГ ПУТА БЕЗ

„КУЛ ТУ РЕ”

Ново Село је јед но од рет -

ких места које има два

лиме на орке стра. У том

месту све тле музич ке тра -

ди ци је широ ког дија па зо на

жанр о ва, поред саста ва

„Тине ре ту”, фак тич ког орга -

ни за то ра „Банат ске тру бе”,

дуги низ годи на егзи сти ра

и фан фа ра „Кул ту ра”.

Међу тим, за раз ли ку од

прет ход них изда ња фести -

ва ла, они се овог пута,

нажа лост, нису поја ви ли на

сце ни.

Раз лог, још увек, неја сан...

наци о нал не мело ди је, а одмах
затим засви ра ли су гости из
сусед не Руму ни је, тач ни је из
места Ђирок.

Увер љи ве насту пе има ле су
и фан фа ре из Јаблан ке и
Меси ћа, а пра ву еуфо ри ју иза -

делу јужног Бана та. Након што
су сви они сти гли на збо р но
место – пла то испред Дома
кул ту ре, почео је и зва нич ни
про грам, у окви ру којег се осам
орке ста ра пред ста ви ло у пет -
на е сто ми нут ним бло ко ви ма са
по три-чети ри нуме ре.

Сре ћом, све је завр ше но по
про то ко лу, рачу на ју ћи и „тре -
ће полу вре ме” у про сто ри ја ма
локал не обра зов не уста но ве.

Још јед ном – оста је жал што
није било више (од сто ти нак)
људи у публи ци, јер овај дога -
ђај то сасвим сигур но и заслу -
жу је.



Пре неколико дана један Пан-
чевац отишао je да посети ста-
рог 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 иза-
звано лепотом и грандиозно-
шћу друге највеће европске
реке досегло највиши степен
кулминације. Разлог – у пло-
вило 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 Ђер-
дапској клисури.

Након извесног времена,
домаћин, иначе легенда пеца-
ња 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 заустави-
ло... Све док се, у року од пет
минута, није повио Зоранов
штап. Било је јасно да је реч о

правом речном монструму.
Љута борба потрајала је десе-
так минута уз упадљиво вели-
ке турбуленције у води, након
чега је Зоран вешто привукао

плен; спретно се послужио
куком, а онда је у чамац уле-
тело чудовиште – сом од педе-
сет килограма. Да се не лаже-
мо, 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 континуите-
ту побеђује у реномираном

такмичењу у пецању сома на
бућку. Може се рећи да су му,
ради неизвесности тог надме-
тања, 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 чуве-
ни Жак Кусто и – на овим про-
сторима ништа мање славан –
Јован Мемедовић.

Послед њих годи на јед на
од нај е фи ка сни јих иде ја
за спас од лет ње жеге
јесте одла зак на реку. Али
не било какав одла зак,
већ тако зва ни аван ту ри -
стич ки, онај који осло ба -
ђа одре ђе ну дозу адре на -
ли на и неслу ће ну коли чи -
ну хедо ни зма.

За неу пу ће не, у пита њу
су спла вар ски „спу сто ви”,
попут оног на Дри ни. Или,
реци мо, на Ибру, упра во
одр жан про те кле неде ље...

У том сво је вр сном гро -
тлу, међу три хиља де
весе ља ка, нашли су се и
неки пан че вач ко-кача ре -
вач ки пусто ло ви, па овом
зго дом пре но си мо њихо ве
импре си је.

песми, тога дана оку пи ра ло је
око три хиља де при год но рас по -
ло же них и (де)кости ми ра них
људи, рас по ре ђе них у сто ти не
пло ви ла – од обич них чама ца
до разних импро ви зо ва них
амфи би ја, па чак и до оних
скле па них од пето ли тар ских
боца за воду. Посеб но је био
зани мљив један од уче сни ка
који је у гој зе ри ца ма веслао на
„ски ја ма” напра вље ним од пла -
стич них пив ских дво ли тра ши -
ца. Пра зних, разуме се...

Спуст је, нарав но, ишао низ -
вод но и про ла зио поред куле

Јери не, Кона ре ва и дру гих
места, а све вре ме уна о ко ло
бли ста ла је живо пи сна при ро -
да. Иако вода није била пре те -
ра но дубо ка – од два и по метра
до само два де сет цен ти ме та ра
(када су пло ви ла пре но ше на
рука ма), при ли ком наи ла же ња
на брза ке било је и пома ло
рискант но, за шта је, ипак,
пожељ на нека веслач ка вешти -
на. Упра во су Пан чев ци нале -
те ли на шину сакри ве ну иза
сте на. На сре ћу, настра да ла је
само јед на комо ра чам ца. При -
том је испао један од пут ни ка,

али је, након рас хла ђе ња у
отре жњу ју ћем Ибру, брзо
наста вио да ужи ва у аван ту ри -
зму, хедо ни зму и мали га ни -
зму. Било је и мно го без о па -
сних упа да ња, што је у ства ри и
јед на од дра жи овог деша ва ња.

Кон вој се кре тао „муње ви -
том” брзи ном, па је два де сет
пет кило ме та ра пре ђе но за

„само” седам сати. И ништа
није могло оме сти уче сни ке
„весе лог спу ста” да се „до
коске” пре пу сте у шаша вој
вожњи. Поне ке чаши це (и
фла ши це) биле су неиз бе жне,
а један акро ба та је чак и пекао
роштиљ на води. Све вре ме
бли зу епи цен тра зби ва ња
нала зи ли су се и тру ба чи, па
ко год је желео њихо ве услу ге,
тре ба ло је само да их при ву че
и „зале пи” им „црве ну”. А

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Бор ка
Мала „тигри ца” тра жи сигу ран
дом након што је спа се на са
ули це пре неко ли ко месе ци. У
међу вре ме ну је сте ри ли са на,
вак ци ни са на и чипо ва на.

Соци ја ли зо ва на и навик ну -
та на живот с пси ма и дру гим
при пад ни ци ма сво је врсте.

Ко тра жи „ком плет но сре -
ђе ну” кућ ну мацу, ово је пра ви избор за њега, јер уз Бор ку
иде и гаран ци ја на дуго го ди шњу без у слов ну љубав и непре -
кид но пре де ње. Кон такт-теле фон је 060/513-72-00.

Сестре
Ове две девој чи це неми ло срд но су
одба че не и неху ма но оста вље не пре
неко ли ко дана на бувља ку. Веро ват но
је „одго вор ни” вла сник поми слио да
ће се људи „поту ћи” око тога ко ће их
удо ми ти. Нарав но, то се није дого ди -
ло, али сестри це су има ле сре ће, јер
их је јед на пле ме ни та сугра ђан ка при -
вре ме но збри ну ла, оку па ла и сре ди ла.

Ко год се у вези с њима пре ми шља,
неће се пока ја ти: бес крај но су љуп ке и раз и гра не.

При ли ком удо мља ва ња могу ћа је бес плат на сте ри ли за ци -
ја када за то дође вре ме, а све дру ге инфор ма ци је могу се
доби ти на 062/978-34-20.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Весе ли спуст на Ибру про те -
кле неде ље, 2. јула, одр жан је
два де сет осми пут, а њему су,
из раз ло га које није нео п ход но
пре те ра но обја шња ва ти, при -
су ство ва ли мно ги, па и људи
из нашег окру же ња – Пан че ва
и Кача ре ва.

Пре ма њихо вим речи ма,
весе ла рега та је, пред во ђе на гра -
до на чел ни ком Кра ље ва, кре ну -
ла у јутар њим сати ма од ста рог
гра да Магли ча и лага но се спу -
шта ла ка Кра ље ву и глав ном
циљу – Мата ру шкој бањи. Ову
реку, опе ва ну у чуве ној народ ној

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 7. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ВИШЕ НЕГО ЗАБА ВАН НАЧИН ЗА ПРО ВО ЂЕ ЊЕ ЛЕТА У ПРИ РО ДИ

„ВЕСЕ ЛО” ТЕЦИ, ИБАР ВОДО ОО...

онда кре ће фрон тал но и
тотал но луди ло...

Можда и нај бит ни је пра ви -
ло пона ша ња било је да нико
не сме оста ти сув. О томе су
сви „води ли рачу на”, па је
прска ња хлад ним Ибром било
на хек то ли тре. У тим ситу а ци -
ја ма, нај ин те ре сант ни ји су
били паси о ни ра ни пуша чи,
који су се дови ја ли ста вља ју ћи
цига ре и упа ља че у пла стич не
фла ше. Ипак, сува „пљу га”
била је посеб но цење на.

А о разним суда ра њи ма, не
тре ба тро ши ти речи...

И на кра ју, за оне које
воле луду и „брзу” вожњу
реком, јед но оба ве ште ње:
сле де ћег викен да на про гра -
му је Дри на...

Састој ци: 2,5 кг шара на, 3
гла ви це црног лука, 1 веза
пер шу на, 1 каши чи ца бибе -
ра, 1 каши ка соли, 1 дл уља,
300 г смр зну тог гра шка, 2 дл
белог вина, мало бра шна

При пре ма: Очи сти те рибу,
опе ри те је и засе ци те на
неко ли ко места и утр љај те со
и бибер са спо ља шње и уну -
тра шње стра не. Сит но исец -
кај те црни лук и пер шун и
поме шај те их са уљем, па
пре ма жи те рибу, рачу на ју ћи
и отво ре које сте напра ви ли.

Смр зну ти гра шак рас по ре -
ди те у уну тра шњо сти рибе.
Доњу стра ну шара на ува љај те

у бра шно, па га ста ви те у
плех с вре лим уљем. Пеци те
40–50 мину та на 200 сте пе ни
и повре ме но пре ли вај те рибу
уљем из пле ха. Пред крај
пре лиј те спе ци ја ли тет белим
вином и још мало пеци те.

Сер ви рај те уз при лог од
кува ног кром пи ра. 

При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

ПЕЧЕНИ ШАРАН ПУЊЕН ГРАШКОМ Бол не опе ко ти не од сун ца
сва ка ко су послед ња ствар
која вам је потреб на на лето -
ва њу, али ако сте ипак пре те -
ра ли са сун ча њем, не пани чи -
те. Реше ње је надо хват руке,
чак и ако код себе нема те кре -
му про тив опе ко ти на. При -
род ни леко ви су сву да око нас.

Ако сте изо гре ли, важно је да
пије те што више воде како
бисте хидри ра ли тело изну тра.
Чак и наше баке се куну у кисе -
ло мле ко или јогурт као непре -
ва зи ђе не леко ве који хла де,

сми ру ју и вла же кожу, а ефек ти
се осе ћа ју већ после пет на ест
мину та. Јед на ко добро може
послу жи ти и мед, који се нано -
си директ но на опе ко ти ну и тре -
ба да одсто ји до два де сет мину -
та. Упа лу ће сми ри ти и каши ца
напра вље на од неко ли ко јаго да.
Нарав но, кром пир који извла чи
тем пе ра ту ру и делу је као при -
род ни анал ге тик још јед но је од
реше ња која вам сто је на рас по -
ла га њу. Реге не ра ци ји оште ће не
коже допри не ће рас хла ђе ни
зеле ни чај који тре ба утап ка ти
по бол ним мести ма.

Ипак, да вам ова кви саве ти
не би затре ба ли, ради је кори -
сти те аде кват ну зашти ту од
сун ца и немој те бора ви ти на
отво ре ном онда када је штет -
но зра че ње нај и зра же ни је.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Шта ако изго ри те
на сун цу?

ЛЕТЊИ САВЕТИ

СУГРАЂАНИ ИЗВУКЛИ ГРДОСИЈУ КОД ТЕКИЈЕ НА ДУНАВУ

Панчевац упецао сома од педесет килограма



ВОЈ ЛО ВАЧ КА МЛА ДО СТ ГОСТО ВА ЛА У СЛО ВЕ НИ ЈИ

ДРУ ГАР СТВО КОЈЕ ТРА ЈЕ...
Фуд бал ски клуб Мла дост из
Вој ло ви це госто вао је 24. и 25.
јуна у Мари бо ру, и тако наста -
вио лепу тра ди ци ју сусре та с
при ја те љи ма из Ного мет ног
клу ба Малеч ник. Сва ке непар -
не годи не наши сугра ђа ни
путу ју у Сло ве ни ју, а сва ке
пар не Мари бор ча ни госту ју у
нашем гра ду... Овог лета на
про гра му је био осми сусрет...

Фуд ба ле ри, чла но ви Управ -
ног одбо ра и при ја те љи ФК-а
Мла дост на спорт ско дру же ње
са сло ве нач ким четвр то ли га -
шем путо ва ли су ауто бу сом
„Ласте”, а после нешто више
од 500 кило ме та ра, сти гли су
на одре ди ште.

Након срдач ног доче ка и
поздра ва, на терен покрај Дра -
ве истр ча ли су нај пре вете ра ни.
Инто ни ра не су сло ве нач ка и
срп ска хим на, а онда су дома -
ћи ни иско ри сти ли умор гости -
ју и побе ди ли с 2:0. Боје ФК-а
Мла дост бра ни ли су: Ћир ко -
вић, Мач кић, Цими ро тић, Рат -
ков, Лакић, Чау ше вић, Анђел -
ко вић, Здрав ко вић, Мато вић,
Уско ко вић, Мла де но вић, Дер и
Обра до вић.

Потом је оди гра на и сени -
ор ска утак ми ца изме ђу Мла -
до сти и Малеч ни ка, којој је
при су ство вао вели ки број гле -
да ла ца, али и југо сло вен ска
фуд бал ска леген да, нека да -

шњи играч Црве не зве зде и
Пар ти за на, сада ста нов ник
Мари бо ра Мил ко Ђуров ски.
Нека да шњи гол ге тер обе ћао је
да ће у наред ном, деве том
сусре ту, сле де ћег јуна у
нашем гра ду, бити гост ФК-а
Мла дост и фир ме „Тои-тои”
из Бео гра да, као и идеј них
тво ра ца овог дру же ња Алек -
сан дра Хај де ра и Муха ме да
Цими ро ти ћа.

Тре нер еки пе из Вој ло ви це
Дејан Жар ков супрот ста вио је
дома ћи ну тим у саста ву: Крч -
мар, Кова че вић, Јаки мов ски,
Мла де но вић, Крстин, Андрић,
Миље вић, Нико лић, Бајић,
Трај ко вић, Турај лић, Радој ко -

вић, Јанач ко вић, Шућур и
Теп шић. Иако је резул тат био
у дру гом пла ну, нека оста не
забе ле же но да је Мла дост
побе ди ла са 4:2, а голо ве су
пости гли Мла де но вић, Теп -
шић и Бајић (два).

Усле ди ло је неиз бе жно –
„тре ће полу вре ме”, у коме су
раз ме ње ни покло ни, а уз иће,
пиће и сја јан музич ки про грам
дру же ње је наста вље но до
касних сати. Људи из НК-а
Малеч ник и ово га пута пока за -
ли су се као одлич ни дома ћи -
ни, а као и сва ке годи не „бан ку
је држао” секре тар сло ве нач ког
клу ба Слав ко Ком пре шак.

Тра ди ци ја је настaвљена,
при ја тељ ство које је наста ло
из сарад ње фир ми „Тои-тои”
из Бео гра да и „Дик си” из
Мари бо ра, још више је учвр -
сти ло везу изме ђу Вој ло ви це и
Мари бо ра. Наред ног јуна НК
Малеч ник госто ва ће у нашем
гра ду...

Коњич ки клуб Кре мен из нашег
гра да недав но је био орга ни за -
тор тре ћег кола Првен ства
Срби је у даљин ском јаха њу.

Ста рт трке био је на хипо -
дро му, а потом је пред так ми -
ча ри ма била кру жна ста за
кроз пан че вач ки атар у дужи -
ни од десет кило ме та ра.

Члан КК-а Кре мен у кате го -
ри ји сени о ра Саша Крња ић, с
коњем Вуком, осво јио је прво
место на дис тан ци од 60 км. У
кате го ри ји јуни о ра пред став -
ни ци дома ћег клу ба зау зе ли

су прва три места у трци од 40
км. Побе ди ла је Ања Андрић с
коњем Минар ди јем, сре бро је
при па ло Иви Миоч на коњу
Зевс, а тре ћа је била Уна Унче -
вић на грлу Гри фон. У кате го -
ри ји деце која су се так ми чи ла
на 20 км, прво место осво ји ла
је Маша Јоси по вић с коњем
Веро ном, тако ђе из КК-а Кре -
мен. Тре нер пан че вач ког тима
је Вишња Андрић.

Наред но так ми че ње које
оче ку је наше сугра ђа не зака за -
но је за 16. јул у Аран ђе лов цу.

СПОРТ
Петак, 7. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Алек сан дар 
Сте ва но вић нови шеф
струч ног шта ба

Напад на Прву лигу

У неде љу, 2. јула, завр шен је
одмор за фуд ба ле ре Дина ма
1945, али и за све запо сле не у
овом спорт ском колек ти ву.
Шам пи он Вој во ђан ске лиге
„Исток” и осва јач Купа Вој во -
ди не већ је „упа лио мото ре”
како би био што спрем ни ји за
иску ше ња која га оче ку ју у
тре ћем ран гу, а она неће бити
мала. Амби ци је Дина ма 1945
оста ју исте – и у Срп ској лиги
„Вој во ди на” наме ра је да се
три јум фу је...

Про зив ку прво ти ма ца на
Град ском ста ди о ну извр шио је
нови шеф струч ног шта ба Алек -
сан дар Сте ва но вић. На првом
оку пља њу у новој сезо ни поја -
ви ло се тридесет три фуд ба ле -
ра, али до почет ка такмичења
тај спи сак биће знат но скра ћен.

– Ком плет не при пре ме оба -
ви ће мо у нашем гра ду, јер у
Пан че ву заи ста има мо иде ал не
усло ве за то. Оди гра ће мо једа -
на ест кон трол них утак ми ца,
мада још нису све зака за не, с
обзи ром на то да мно ге еки пе
нису ни поче ле при пре ме.
Сигур но је да ћемо 19. јула
одме ри ти сна гу са Чука рич -
ким. Када је реч о игра чи ма,
скра ти ће мо овај почет ни спи -
сак, јер у првен ство жели мо да
уђе мо с два де се так мома ка и
три гол ма на. Током кон трол -
них мече ва сви ће има ти при -
ли ку да се дока жу и да нас убе -

ЗА ФУД БА ЛЕ РЕ ДИНА МА 1945 ЗАВР ШЕН ОДМОР

СТАР ТО ВАО „БРЗИ ВОЗ”

Поред Сте ва но ви ћа, струч -
ни штаб Дина ма 1945 сачи ња -
ва ју и тре не ри Душан Ђокић,
Кри сти јан Сто ја нов и Ненад
Нико лић, струч њак за кон ди -
ци ју игра ча про фе сор Игор
Рани са вљев, меди цин ски тим
који, поред док то ра Душа на
Сто ји ћа, чине и Иво на Јапун -
џа и Нино слав Јури ша, као и
еко ном Жељ ко Ћалић.

Оно што је за нави ја че
„брзог воза” и нај ва жни је
јесте чиње ни ца да је про шло -
го ди шњи састав еки пе остао
на оку пу, а да су у клуб сти гла
и поја ча ња као што су: Сте ван
Раду ло вић (Будућ ност, Доба -
нов ци), Петар Рашић (Дунав,

ДРЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У ДАЉИН СКОМ ЈАХА ЊУ

TРОФЕЈИ ЗА KРЕМЕН

Про шлог викен да је у Шап цу
одр жан тра ди ци о нал ни, два -
на е сти по реду, кадет ски
тур нир у сто ном тени су под
нази вом „Лав куп”. И ово га
пута оку пи ли су се мла ди
игра чи из целе земље, који
су били поде ље ни у неко ли -
ко ста ро сних гру па, а једи ни
уче сник из наше га гра да био
је Мар ко Мила но вић.

Так ми че ње је било орга -
ни зо ва но нај пре кроз ква ли -
фи ка ци је по гру па ма, а

потом су нај бо љи из гру па
пози ва ни на глав ну таблу,
где се на путу ка фина лу
играо „нока ут” систем – на
испа да ње.

Мар ко је оди грао седам
мече ва, свих седам је добио,
осво јио је прво место, па је
тако одбра нио титу лу с прет -
ход ног тур ни ра. Рани је је
одр жа но и Првен ство Пан че -
ва за игра че до 14 годи на, на
коме је Мар ко три јум фо вао
по тре ћи пут уза стоп но. 

МАР КО СИЛАН У „ПИН ГИ ЋУ”

де да заслу жу ју дрес Дина ма.
Амби ци је клу ба су увек нај ве -
ће. Напра вљен је одли чан
амби јент, пра ви фуд бал ски,
агил на упра ва даје свој мак си -
мум како би сви ма обез бе ди ла
одлич не усло ве за рад. Жели мо
да вра ти мо публи ку на три би -
не, да при ву че мо мла де мом ке
да опет обу ку дрес Дина ма и да
из Пан че ва кре ну у оства ри ва -
ње сво јих сно ва. С обзи ром на
ква ли тет играч ког кадра, жели -
мо да напад не мо прво место у
Срп ској лиги. Има мо потен ци -
јал и надам се да ћемо успе ти у
сво јим наме ра ма – рекао је
оку пље ним нови на ри ма Алек -
сан дар Сте ва но вић.

Ста ри Банов ци), Алек сан дар
Мир ко вић (Вождо вац), Пре -
драг Ста ни ми ро вић (Син ђе -
лић, Бео град), Дејан Јаћи -
мов ски (Вршац), Милан
Неду чић (Желе зни чар, Пан -
че во), Вла ди мир Адви гов
(Зла те Морав це, Сло вач ка),
Лука Гој ко вић и Вука шин
Мар ко вић (обо ји ца дошла из
БСК-а из Бор че).

Мом ке су поздра ви ли и
чел ни ци Дина ма 1945 – пред -
сед ник Горан Јањо вић, пот -
пред сед ник Алек сан дар Пав -
ко вић, дирек тор Ненад Јован -
че вић и чла но ви Упра вог
одбо ра Зоран Радој ко вић и
Дра ган Павло вић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Глав ни град Литва ни је Каунс,
од 30. јуна до 2. јула, уго стио
је нај бо ље мла де џуди сте Ста -
рог кон ти нен та. На Првен ству
Евро пе за каде те над ме та ло се
430 так ми ча ра, а међу репре -
зен та тив ци ма Срби је била је и
џудист ки ња Дина ма Андреа
Сто ја ди нов.

Наша мла да сугра ђан ка је
и ово га пута оства ри ла изу зе -
тан успех. Над ме та ла се у
кате го ри ји до 48 кг и осво ји -
ла сре бр ну меда љу. На путу
до вице шам пи он ске титу ле
на пре сти жном так ми че њу,
Андреа је побе ди ла так ми -

чар ке из Холан ди је, Аустри је
и Шпа ни је. Нажа лост, у мечу
за нај сјај ни је одлич је пора -
же на је од Неми це Маше
Бал ха ус, коју је ина че досад
увек побе ђи ва ла.

Андреа је као члан нашег
наци о нал ног тима уче ство -
ва ла и у екип ном делу шам -
пи о на та, а кон ку рен ци ја је
била вео ма јака јер се так ми -
чи ло чак девет на ест репре -
зен та ци ја. Иако мало број на
(саста вље на од само три, од
пет могу ћих так ми чар ки),
еки па Срби је зау зе ла је дру го
место.

АНДРЕА ВИЦЕ ШАМ ПИ ОН КА ЕВРО ПЕ

На шесна е стом Бал кан ском
одбој ка шком првен ству за
јуни ор ке, које је про шлог
викен да одр жа но на Пала ма
(Босна и Хер це го ви на),
Срби ја је по десе ти пут осво -
ји ла злат ну меда љу. Ово га
пута испред Тур ске и Црне
Горе, које су зау зе ле дру го,
одно сно тре ће место.

Допри нос осва ја њу нај -
вред ни јег тро фе ја дала је и
либе ро Сања Ђур ђе вић, члан

Жен ског одбој ка шког клу ба
Дина мо. Она је оди гра ла све
утак ми це на тур ни ру, а то је
ујед но и прва ово го ди шња
меда ља за Пан че во на зва -
нич ним међу на род ним так -
ми че њи ма у екип ним спор -
то ви ма.

За наше јуни ор ке Бал кан -
ски шам пи о нат био је само
успут на ста ни ца, јер их од
13. јула у Мек си ку оче ку је
Свет ско првен ство.

ЗЛА ТО И У ПАН ЧЕ ВУ



Наградни конкурс
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Мар ко Петре ски, 
сту дент 
поли ти ко ло ги је:
     
– Овог лета ћу учи ти, јер
ми је оста ло доста испи та.
Сла бо посе ћу јем окол на
купа ли шта, али можда 
ћу ићи на базен. Ако будем
имао мало сло бод ног 
вре ме на, оти ћи ћу 
с дру штвом на море.

Јеле на Ката на, 
дипл. фило зоф:
     
– Током лета пла ни рам 
да завр шим мастер 
фило зо фи је – усме ре ње
ети ка и фило зо фи ја 
поли ти ке. Онда ћу ићи на
одмор с деч ком, веро ват но
у Грч ку. Поред тога, 
радим у Упра ви за тре зор,
као мла ђи рефе рент.

Дими три је 
Андо но вић,
коно бар:
     
– Сигур но ћу 
ићи на купа ње, 
на неки базен или
купа ли шта 
у око ли ни. 
Углав ном ћу лето
про ве сти рад но. 

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Рав но

Не посто ји пут који се лако про ла зи. Такав није ни онај који је

огра ђен, оиви чен, с јасним, недво сми сле ним сме ро ви ма кре та -

ња. Раван.

    Шта, кома рац при ме ћу је огра ду и не уба да кроз њу? Гуште ри -

ма се не мили да пре тр че пут, јер су све сни да би могли да буду

зга же ни? Људ ске мисли су огра ни че не, не путу ју пре ко пло та?

    Неке гра ни це су опсе на. Све оне су непо жељ не: сло бо да –

како то нео гра ни че но добро зву чи.

Низ бр до
Може пеша ка. Бици клом. На роле ри ма. Аутом, њиме чак и у

леру да се не тро ши гори во. Без број је начи на...

    Лако је ићи низ бр до, пого то во ако ти за тај смер капи ју

широм отво ре. Као у Срби ји...

    Када је такво кре та ње кре та чу пожељ но, тада је све како

може да поже ли. А пошто му се оно наме ће – рикверц је једи но

што му пре о ста је. Онда, зар не, све иде мало теже: хода ње,

вожња бици кла, роле ра и аута уна зад...

До (врха) дна

Дубо ка је вода, увек: човек може да се уда ви и у неко ли ко сан -

ти ме та ра теч но сти.

    Зато су важна при ста ни шта; пожељ но је поне кад при ве за ти

се, одмо ри ти пред наста вак путо ва ња, доћи себи.

    Чак и ако је пут ник ауто де струк ти ван, пого то во онда.

    Јер, дно је видљи во, а врх дна је песнич ка фигу ра.

    Мање пое зи је, више пра ве его цен трич но сти, љуба ви пре ма

себи – иде ја је која може увек да про ђе. Док не сми слиш сво ју.

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...

Пуно свежих поздрава за топле дане из Краљевске
бање, Бања Ковиљача, прелепа Србија! 

Марија Стевић, Книћанинова 26ц

Јелена, Марија, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција


