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ЗА ШТО ЈЕ ОГОР ЧЕН ДЕО ПРО ДА ВА ЦА НА ЗЕ ЛЕ НОЈ ПИ ЈА ЦИ? 

ПЛА ТО ИЗ МЕ ЂУ ЗГРА ДЕ ИСТО РИЈ СКОГ 
АР ХИ ВА И „МАК СИ ЈА” ПО СТАО ДЕ ПО НИ ЈА!

КЉУЧАОНИЦА

Би ло је за ми шље но да то
ме сто бу де уре ђе но, а да
ку по ви на на ње му 
пред ста вља олак ши цу 
си ро ма шни ма

Вла сни ци при ват них рад њи и уго сти -
тељ ских обје ка та на пла тоу иза з гра -
де Исто риј ског ар хи ва и „Мак си ја”
упу ти ли су пе ти ци ју свим над ле жним
институцијама у гра ду у ко јој зах те -
ва ју да се очи сти де по ни ја ђу бре та на
том ме сту ко ја се ства ра сва ко днев -
но, у по по днев ним са ти ма. 

Они су под се ти ли на то да је град
до зво лио да се на том ме сту фор ми ра
бу вља пи ја ца да би се та ко иза шло у
су срет на шим си ро ма шним су гра ђа -
ни ма, а да је уре ђе ње пла тоа пла ће но
нов цем вла сни ка ло ка ла. 

– То ме сто је тре ба ло да бу де уре -
ђен и ур ба ни зо ван про стор.Уме сто то -
га, да нас има мо си ту а ци ју да је пла то
пре тво рен у де по ни ју и јав ни то а лет.
На са мо не ко ли ко ме та ра од ре сто ра -
на на ла зи се огра да  ои ви че на ту ја ма
ко ју су про дав ци чи та вом ду жи ном
пре тво ри ли у ме сто за вр ше ње ну жде.
Ро ба ко ја се про да је на том пла тоу се
јед ним де лом при ку пља по град ским
кон теј не ри ма, а оно што не на ђе куп -
це за вр ша на на зе ле ним по вр ши на ма
и фор ми ра де по ни ју. Да ли је ово још
јед на го ди на пред у зет ни штва у ко јој
ће пред у зет ни ци и вла сни ци ло ка ла
мо ра ти да се по ву ку, за тво ре сво је ло -
ка ле и са че ка ју да де по ни ја пре кри је
све нас? Хо ће ли нас ко ји ре дов но

Зе ле не пи ја це пре тво ри у бу вљак су
пр во бит но пла ни ра ли да се на том
ме сту про да ју пти це, грн чар ски
пред ме ти и про из во ди дру гих за на -
тли ја. 

Ме ђу тим, ка да се ис по ста ви ло да
ту ни че кла си чан бу вљак над ле жни
су по ку ша ли да про дав це ко ји су ну -
ди ли ро бу пре се ле код Же ле знич ке
ста ни це „Ае ро дром” на исто и ме ну
роб ну пи ја цу. Ме ђу тим, они су то
од би ли. Пр во обра зло же ње им је би -
ло да је то пре да ле ко, а дру го да је
ме сеч на за куп ни на те зги ску пља не -
го на Зе ле ној пи ја ци. Уме сто да се
не што про ме ни, све је оста ло по ста -
ром. 

Под се ћа мо, на Зе ле ној пи ја ци се
на ла зи 700 те зги за про да ју по љо -
при вред них про из во да, а на бу вља -
ку та ко ђе је дан број те зги и ло ка ла. 

Не зва нич но нам је ре че но да рад -
ни ци „Хи ги је не” чи сте овај део гра да
и да ула жу на по ре да хи ги је на на
пла тоу из ме ђу „Мак си ја” и Исто риј -
ског ар хи ва бу де на што ве ћем ни -
воу. Ме ђу тим, њи хо ве на по ре ква ре
на ши не па жљи ви и ба ха ти су гра ђа ни
ко ји тамо сва ко днев но ба ца ју ђу бре. 

На фо то гра фи ја ма ко је су пот пи -
сни ци ове пе ти ци је по сла ли на шој
ре дак ци ји ја сно се ви ди да је си ту а -
ци ја ло ша и да је нео п ход на што бр -
жа ре ак ци ја. То је по себ но ва жно ако
се узме у об зир да су у не по сред ној
бли зи ни број не те зге на ко ји ма се
про да ју по љо при вред ни и пре храм -
бе ни про из во ди. 

М. Глигорић

на ме сто на ко ме се на ла зи бу вља пи ја ца
пре ба циле те зге за про да ју гар де ро бе. 

На петицију није још увек стигао
никакав одговор, ме ђу тим, без об зи ра
на то, на кра ју пе ти ци је су на ве ли да се
још увек на да ју по во љном ис ходу и да
су си гур ни у то да град ска власт мо же
бр зо да про на ђе ре ше ње за њи хов про -
блем. 

Ина че, он да ти ра од пре ви ше го -
ди на. Ини ци ја то ри иде је да се део
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пла ћа мо по рез по ра зи ти не мар, пр -
љав шти на, и про дав ци укра де не ро бе
– пи ше у пе ти ци ји. 

По ре чи ма ње них пот пи сни ка је ди ни
на чин да се овај про блем ре ши је бо ље
одр жа ва ње хи ги је не овог ме ста, од но -
сно че шће чи шће ње пла тоа. Они пред -
ла жу и да се укло ни бу вља пи ја ца из тог
де ла гра да, и да се пре ме сти на не ку
при клад ни ју по зи ци ју. Осим то га, сма -
тра ју и да би би ло мно го бо ље ка да би се

Мултијезички додатак – на мађарском језику 

Többnyelvű melléklet – magyar nyelven » стране I-VIII



у До му омла ди не су при ре ђи ва не
дис ко-ве че ри. 

„Пан че вац” број 1495 од 15. ав гу ста
је об ја вио за ни мљи во и дан-да нас ак -
ту ел но пи смо на шег су гра ђа ни на ко -
ји се жа лио на про бле ме с ко ји ма су
се су о ча ва ли би ци кли сти. Не до во љан
број ста за за кре та ње овим во зи лом на
два точ ка, че сте кра ђе, ма ло мај сто ра
ко ји по пра вља ју би ци кле, ма ло пар -
кин га за њих, све су то про бле ми ко ји
по сто је и да нас. M. Глигорић 

тре ба ло да до би је мно го ви ше па ра
на зад! 

У ру бри ци „Ком пас” у ко јој су и
та да на ја вљи ва ни кул тур но-за бав -
ни до га ђа ји об ја вље но је да ће у
Пан че ву би ти одр жан кон церт ме га -
-зве зда на род ња ка, на ко ме ће уче -
сто ва ти Ми ро слав Илић, На да Топ -
ча гић, Усни ја Ре џе по ва, и Не џад
Сал ко вић. У на шем гра ду су и та да
ра ди ла три би о ско па („Вој во ди на”,
„Зве зда”, и „Цен тар за кул ту ру”), а

ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Афричка пустара.

У центру града, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 10. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Бо рите се! 
Пре не ко ли ко да на јед на мла да де вој ка из Но вог Са да од у зе ла је се -

би жи вот та ко што је на кон ве че рњег из ла ска са бра том и при ја те -

љи ма ско чи ла с мо ста. Пре ма ре чи ма по ро ди це и оних ко ји су је по -

зна ва ли нико није веровао да би тако не што мо гло да се де си.

Сту ди ра ла је и ове го ди не упи са ла још је дан фа кул тет. Са да је ви ше

не ма....

Не мо же да се не на мет не пи та ње – ко ли ко нас за пра во љу ди до -

бро по зна ју? Да ли отво ре но при ча те о нај ду бљим стра хо вим и бри -

га ма? Ни је ли вр ло че сто слу чај да се из не на ди мо ту ђим по ступ ци -

ма и од лу ка ма. Он да на сту па ди ле ма: па ка ко се то де си ло? И још

че шће, кон ста таци ја да сте мо гли о сво јим про бле ми ма да при ча те

с љу ди ма из нај бли жег окру же ња. Да ли сте мо гли? Да ли слу ша те

дру ге љу де и да ли сте ви са слу ша ни? Брз на чин жи во та сво ди се на

крат ка до пи си ва ња пре ко дру штве них мре жа. До го ва ра мо се, де ли -

мо сли ке и за ни мљи ве лин ко ве. Не мо же те да ка же те и да при том

бу де те ис кре ни, да ни сте ви ше пу та ста ви ли на сме ја ни емо ти кон на

кра ју ре че ни це ка да вам се ср це це па ло од ту ге, јер та ко је лак ше.

Да ли је?

Тра жи те ли по моћ? Да ли сте ухва ти ли не ко га за ру ку и ре кли да

вам је те шко? Пси хо ло зи сма тра ју да је ве о ма ва жно да де ли мо сво -

је не ми ре са дру гим љу ди ма. Све док се про бле ми вр те по гла ви,

они из и ску ју ве ли ку ко ли чи ну енер ги је ко ја је по треб на да се чо век

из бо ри са не га тив ним ми сли ма. Мо ра те при зна ти да је ипак не ка ко

лак ше ка да не што ка же те наглас. Про блем ве ли ки као ку ћа по ста -

не чак и сме шан, а ако има те оне ко је вас во ле и раз у ме ју он мо же

по ста ти и бе зна ча јан. Не мој те се за тва ра ти у се бе. Сва ки про блем

има ре ше ње, а ка жу да ако ре ше ња не ма он да то за пра во и ни је ваш

про блем. 

Си гур но зна те љу де из ва шег окру же ња ко ји су има ли ве ли ке жи -

вот не кри зе, а успели су, у јед ном тре нут ку, да их пре ва зи ђу. Пи тај -

те их ка ко су се осе ћа ли та да, а ка ко на кон не ког вре ме на ка да је бу -

ра про шла. Не по сто ји за џа бе из ре ка: „По сле ки ше до ла зи сун це”.

Зна мо сви да ки ша не пада веч но. Са мо по ку цај те, си гур но ће вам

отво ри ти вра та они ко ји ма нај ви ше ве ру је те. Увек по сто ји ба рем јед -

на та ква осо ба. 

Мо ра те да зна те да по ре ме ћај рас по ло же ња, од но сно де пре си ја ,

има би о ло шку осно ву, а она се као и сва ки здрав стве ни про блем ре -

ша ва од ла ском код ле ка ра. На род ски се ка же, по сто је и они ко ји

вам мо гу за ле чи ти ду шу, јер и она уме да се са пле те у жи во ту ко ји

кон стант но од нас тра жи да бу де мо нај бо љи у све му што ра ди мо.

Да ли мо ра мо баш увек да да је мо сто од сто сна ге? Ко ли ко вам за -

пра во при ја да се на ла зи те у вр тло гу ту ђих и соп стве них зах те ва?

Успо ри те.

Раз ми сли те: је сте ли ика да ви де ли да су љу ди ко ји жи ве у до ди ру

с при ро дом не срећ ни? Вра ти мо се осно ва ма. Сре ћу чи не ма ле ства -

ри. Иза ђи те из ша бло на и про на ђи те се бе. Шта је оно што вас чи ни

срећ ним? Шта је оно што мо же да обо га ти ваш жи вот? Про ме не су

до бре, сви се ме ња ју и све се око нас ме ња. Не пла ши те се про ме на.

Гла ва је увек го ре, а је ди ни пут са мо на пред!

Пре не ко ли ко да на јед на мла да де вој ка из Но вог Са да од у зе ла је

се би жи вот та ко што је на кон ве че рњег из ла ска са бра том и при ја те -

љи ма ско чи ла с мо ста. Пре ма ре чи ма по ро ди це и оних ко ји су је по -

зна ва ли нико није веровао да би тако не што мо гло да се де си. Сту -

ди ра ла је и ове го ди не упи са ла још је дан фа кул тет. Са да је ви ше

не ма....

За у век...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Мирјана Марић

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

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

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

Идемо. Од 1869.

У не до стат ку кул тур них до га ђа ја и за -
ба ве мно ги Пан чев ци од ла зе за Бе о -
град, пи са ло је у јед ном ко мен та ру у
„Пан чев цу” број 1495, ко ји је иза шао
15. ав гу ста 1981. Ау тор тог тек ста је
под се тио да је не ка да дав но у на шем
гра ду то ком лет њих ме се ци би ло ин -
те ре сант ни је јер су нам до ла зи ли у го -
сте Ло ла Но ва ко вић, Ар сен Де дић,
„Сед мо ри ца мла дих”, аме рич ки џе зе -
ри по пут квар те та „Гол ден Гејт”, и
„Се ста ра Пи терс”, а да је вре ме ном
број го сто ва ња по зна тих гру па и пе -
ва ча по чео да се сма њу је.

Да је у Пан че ву до сад но то ком лет -
њих ме се ци ви де ло се из ан ке те с на -
шим мла ђим су гра ђа ни ма ко ју смо
об ја ви ли те 1981. го ди не. Ње ни уче -
сни ци су се са гла си ли с ти ме да су је -
ди ни са др жа ји ко ји им се ну де од ла -

У ПАН ЧЕ ВУ ЈЕ ДО САД НО ТО КОМ
ЛЕТ ЊИХ МЕ СЕ ЦИ 

сци на Ду на в и на Град ски ба зе н на
ку па ње. И ка фане.

Не ствар но де лу је фо то гра фи ја об -
ја вље на на на слов ној стра ни тог бро -
ја  „Пан чев ца” на ко јој се ви ди пре пу -
на град ска пла жа на Та ми шу. Иа ко је
то не ка да би ло уо би ча је но то ком лет -
њих ме се ци као и кон цер ти за бав њач -
ких и на род њач ких му зич ких зве зда
ко је је ор га ни зо ва о „Ра дио-Пан че во”
– са да је то да ле ка про шлост. 

Је дан ве ли ки град ски про блем о
ко је м је пи сао та да шњи „Пан че вац”
ак ту е лан је и да нас – не до ста так ки -
шне и фе кал не ка на ли за ци је. Пре
три де сет и че ти ри го ди не об ја ви ли
смо ин тер вју са Ран цом Фран та ром,
чел ни ком слу жбе за одр жа ва ње ка на -
ли за ци је у Пан че ву. 

Из ме ђу оста лог, он је из ја вио да
би тре ба ло ула га ти мно го ви ше нов -
ца у да љи раз вој ка на ли за ци је у на -
шем гра ду, јер се он стал но раз ви ја.
Сем то га, Фран тар је ре као још не -
што ва жи и дан-да нас: ако се узме у
об зир ко ли ко нов ца из бу џе та Пан -
че ва од ла зи у Но ви Сад наш град би



Ученици од првог до петог разре-
да основне школе имаће прили-
ку да од друге половине августа
похађају бесплатне језичке ради-
онице у оквиру једног од пројек-
та удружења „Препознај у себи”.

Деца ће моћи да одаберу је-
дан од четири језика: енгле-
ски, немачки, словачки или
мађарски, који ће моћи да из-
учавају током два месеца. Осим
тога, ђаци ће се упознати и са
културом земаља у којима се
наведени језици говоре. Пред-
виђено је да се одржи по осам

часова у трајању од по 45 ми-
нута, а предавачи ће бити сту-
денти завршних година Фило-
лошког факултета. Заинтере-
совани се могу пријавити за
радионице до среде, 15. авгу-
ста, путем телефона 065/2580-
659 или на Фејсбук страници
удружења.

Према речима Радета Маши-
ћа, председника удружења „Пре-
познај у себи”, крајем августа
ће почети и реализација про-
јекта „Баштован” намењеног
ученицима петог разреда основ-
них школа у Панчеву. Овај про-
јекат је подржао градски Се-
кретаријат за заштиту животне
средине, а његов циљ је да мла-
дима кроз низ едукативних и
креативних радионица укаже
на важност заштите животне
средине и компостирања.

– Жеља нам је да код деце и
младих пробудимо друштвену
одговорност према животној
средини и да им омогућимо да
кроз креативан рад препознају

и прихвате нове, оригиналне
видове искоришћавања „отпа-
да“ чиме ће се ефекат заштите
животне средине подићи на ви-
ши ниво – објаснио је Машић.

Реализација пројекта почеће
25. августа и трајаће до 26. но-
вембра. Предвиђено је да у том
периоду буде одржано 15 креа-
тивних радионица у трајању од
по два школска часа у просто-
ријама удружења и још толико
предавања у панчевачким основ-
ним школама. Планирано је и
да у септембру и октобру буду

одржане и четири едукативне
радионице у једном пољопри-
вредном газдинству на тему на-
станка и коришћења биомасе.

Упоредо са овим бесплатним
програмима, у другој полови-
ни августа ће се у удружењу
„Препознај у себи” реализова-
ти и неколико квалитетних ра-
дионица за децу које се плаћа-
ју. Цене су повољне, а теме ра-
знолике: креативно писање, по-
зориште, филм, друштвене и
видео игре, оригами, вајање и
керамика, stop mo tion анима-
ција. Предавачи су истакнути
стручњаци у својим областима
попут Емила Сфере, Татјане
Ристић, Весне Сеферагић, Ду-
шана Алексића, Сташе Машић,
Иване Штопуљ и других. При-
јаве су у току, а за додатне ин-
формације позовите 065/2580-
659 или се о детаљима распи-
тајте на Фејсбук страници удру-
жења. Просторије удружења на-
лазе се у Улици Жарка Зрења-
нина 35. Д. К.

Пе то го ди шњи 
на ци о нал ни про грам
по др жа ло 
Ми ни стар ство 
здра вља

Циљ: стан дар ди за ци ја
ла па ро скоп ских 
опе ра ци ја де бе лог
цре ва

Пан че вач ка Оп шта бол ни ца би -
ла је у уто рак и сре ду, 7. и 8.
ав гу ста, адре са на ко јој се оку -
пио ве ли ки број хи рур га из це -
ле Ср би је. Они су у наш град
до шли ка ко би при су ство ва ли
ра ди о ни ци ре а ли зо ва ној у окви -
ру На ци о нал ног про гра ма обу -
ке за ми ни мал но ин ван зив ну
ко ло рек тал ну и анал ну хи рур -
ги ју (Ц-МИЦ РАС), ко ју је по -
др жа ло Ми ни стар ство здра вља.
Циљ овог про гра ма је сте стан -
дар ди за ци ја опе ра ци ја де бе лог
цре ва и уво ђе ње по бољ ша ња у
овој обла сти кроз пе то го ди шњи
про грам.

Ми ни стар ство здра вља овај
про је кат ре а ли зу је у са рад њи
са ре но ми ра ним свет ским
струч ња ком у овој обла сти, про -
фе со ром Ам џа дом Пар ва и зом.
Пред ви ђе но је да про фе сор

За вод за здрав стве ну за -
шти ту рад ни ка „Пан че вац”,
пр ва и је ди на уста но ва тог
ти па у Вој во ди ни, кон стант -
но ра ди на про ши ре њу бо -
га тог спек тра сво јих услу -
га, због чи јег ква ли те та је
већ по стао не пре ва зи ђен, и
то не са мо по ми шље њу
број них Пан че ва ца и Пан -
чев ки већ и ста нов ни ка чи -
та вог ју жног Ба на та.

Са вре ме ни уре ђа ји, љу ба -
зно осо бље, при ја тан ам би -
јент, бр за и про фе си о нал на
услу га, све ве ћи број пре -
гле да ко ји се у на шем гра -
ду не ра де ни на јед ном дру -
гом ме сту – са мо су не ке од
ка рак те ри сти ка ко је су из -
дво ји ли за до вољ ни кли јен -
ти За во да „Пан че вац”.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па
су се са да у ње му на шли и
не ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је и са Ин сти ту та „Де -
ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци услу -
га За во да „Пан че вац” има ју
при ли ку да су бо том ура де
ул тра звуч ни пре глед аб до -
ме на и ма ле кар ли це, ко ји
оба вља ра ди о лог др Љу би ца
Ла зић из Кли нич ког цен тра
Ср би је. До вољ но је ре ћи да
др Љу би цу Ла зић ко ле ге сма -
тра ју јед ним од нај бо љих ди -
јаг но сти ча ра у на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те -
ре со ва ни мо гу да ура де и
све вр сте ул тра звуч них пре -
гле да ср ца, а уско ро ће се у
За во ду „Пан че вац” ра ди ти
и пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ове услу ге
ан га жо ван је је дан од во де -
ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
То мић, кар ди о лог, док тор
ме ди цин ских на у ка и ма ги -
стар кар ди о ло ги је са Ин сти -
ту та „Де ди ње”. Спе ци ја ли -
стич ки пре глед и ЕКГ код
овог ле ка ра ко шта ју 3.000
ди на ра, це на ул тра зву ка ср -
ца је 4.000 ди на ра, а мо гу ће
је ура ди ти и спе ци ја ли стич -
ки пре глед и ул тра звук ср -
ца по це ни од 7.000 ди на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич ке
ОРЛ пре гле де ра ди др Го ран
Ми тев ски из пан че вач ке Оп -
ште бол ни це, а уро ло шке ње -
гов ко ле га из исте уста но ве
др Не бој ша Та сић, док је за
пре гле де из обла сти ги не ко -
ло ги је за ду жен др Јо ван Ру -
дић из ГАК „На род ни фронт”.
Тре ба на по ме ну ти да су пре -
гле ди код др Не бој ше Та си -
ћа тре нут но на ак ци ји, па та -
ко ком пле тан уро ло шки пре -

глед ко шта 2.000 ди на ра, ул -
тра звуч ни уро ло шки пре глед
ста је та ко ђе 2.000 ди на ра, док
обе ове услу ге у па ке ту ко -
шта ју 3.600 ди на ра.

Као што је већ на гла ше но,
сви на бро ја ни спе ци ја ли стич -
ки пре гле ди оба вља ју се са мо
су бо том, а за ка зу ју се рад ним
да ни ма пу тем те ле фо на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903.

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је
ура ди ти и ко лор до плер пре -
гле де вра та, ру ку, но гу или
аб до ми нал не аор те, као и
ул тра звуч не пре гле де вра -
та и ме ких тки ва. Ове пре -
гле де ис кљу чи во рад ним да -
ни ма оба вља др Не над Мар -
ги тин, спе ци ја ли ста ра ди о -
ло ги је, шеф од се ка CT ди -
јаг но сти ке и за ме ник на -
чел ни ка Слу жбе ра ди о ло -

шке ди јаг но сти ке у Оп штој
бол ни ци Пан че во.

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два ја се
и по то ме што у хе ма то ло -
шко-би о хе миј ској ла бо ра -
то ри ји те уста но ве па ци јен -
ти ве ћи ну ве ри фи ко ва них,
кон тро ли са них и су ми ра -
них ре зул та та мо гу до би ти
за све га сат вре ме на.

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ци ја ли ста
аб до ми нал не хи рур ги је из
Оп ште бол ни це Пан че во.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би ра
За вод „Пан че вац”, по себ но
он да ка да је нео п ход но ура -
ди ти пре гле де и ана ли зе на
јед ном ме сту и до би ти ре зул -
та те што пре. С тим у ве зи,
тре ба под се ти ти и на то да се
у За во ду, при ме ра ра ди, све
вр сте ле кар ских уве ре ња из -
да ју за мак си мал но два са та.

Као и увек до са да, и овог
ме се ца су у За во ду 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, као и о до дат ним по -
год но сти ма ко је оства ру ју
сви они ко ји по се ду ју ло -
јал ти кар ти це Ау то-цен тра
„Зо ки”, по гле дај те на ре -
клам ним стра на ма ак ту ел -
ног бро ја на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да. Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ 

ИМУНОХЕМИЈСКИХ 

АНАЛИЗА

АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

PSA - цена: 700 динара
fPSA - цена: 800 динара

АНАЛИЗА ХОРМОНА

ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара

АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

T3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА 

Максимална тачност, поузданост и брзина

Радним данима 7–14, суботом: 7–12

Вука Караџића 1

Телефон: 013/21-90-900

КО ЛО ПРОК ТО ЛО ШКА РА ДИ О НИ ЦА У ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ

СВЕТ СКИ СТРУЧ ЊА ЦИ ОБ У ЧА ВА ЈУ 
НА ШЕ ХИ РУР ГЕ

вре ме об у чи ли да без бед но и
си гур но ра де ла па ро скоп ску хи -
рур ги ју де бе лог цре ва – об ја -
снио је др Мла ден Ја нић.

Ухва ти ти ко рак
Он је на по ме нуо и то да је про -
јек том тре нут но об у хва ће но
шест цен та ра у ко ји ма је по ка -
зан нај ве ћи ин те рес за ова кве
обу ке. Та ко ће се по ред хи ру -
гра у Пан че ву, у овој обла сти
до дат но уса вр ша ва ти и ле ка ри
са ВМА, из Град ске бол ни це
„Зве зда ра”, са КБЦ „Бе жа ниј -
ска ко са”, са Пр ве хи рур шке
кли ни ке и са Кли нич ког цен -
тра у Но вом Са ду.

– Хи рур зи ко ји про ђу обу ку
ће до кра ја ове го ди не до би ти
европ ске ли цен це ко је ће би ти
по твр ђе не на Ме ди цин ском фа -
кул те ту у Бе о гра ду. Ис ку сан и
уи гран тим про фе со ра Пар ва и -
за пр ви пут је ра дио на уво ђе њу
ла пар со коп ске ко ло рек тал не хи -
рур ги је у Ен гле ској од 2003. до
2011. го ди не. По сти гли су из -
ван ред не ре зул та те и то им је
да ло шан су да на ста ве са та -
квом обу ком на ин тер на ци о -
нал ном ни воу. Са да то ра де у
ви ше од два де сет зе ма ља на пет
кон ти не на та – ре као је Ја нић.

Пре ма ре чи ма про фе со ра Џа -
ми ла Ах ме да, уста но вљен је си -
стем до де љи ва ња сер ти фи ка та
ла па ро скоп ским ко ло рек тал -
ним хи рур зи ма.

– Са да је пре ци зно де фи ни -
са но ка ко те че обу ка и на ко ји
на чин се сти че сер ти фи кат.
Циљ и иде ја овог про гра ма је -
сте да се ова кве опе ра ци је стан -
дар ди зу ју и да се у Ср би ји опе -
ри ше на сли чан на чин као што
се то ра ди у ве ћи ни дру гих зе -
ма ља где ре а ли зу је мо обу ке,
ка ко би сви ко ра ци сву да би ли
исти. Ми слим да смо на до -
бром пу ту да то по стиг не мо –
ис та као је Ах мед.

Ина че, ка риц ном де бе лог цре -
ва спа да у јед ну од три нај че -
шће вр сте ма лиг ни те та у ју жном
Ба на ту, а го ди шње се у пан че -
вач кој бол ни ци опе ри ше из ме -
ђу 120 и 150 ту мо ра овог ти па.
На кон Пан че ва, ко ло прок тор -
ло шка ра ди о ни ца се у че твр так
и пе так, 9. и 10. ав гу ста, одр жа -
ва и на Кли нич ко-бол нич ком
цен тру „Бе жа ниј ска ко са”.

Д. Ко жан

Петак, 10. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

Пар ва из са сво јим ти мом јед -
ном ме сеч но до ла зи у Ср би ју и
да том при ли ком, за јед но са
на шим ле ка ри ма у раз ли чи -
тим ре ги о нал ним бол ни ца ма,
опе ри ше па ци јен те овом ме то -
дом.

Ко је пр ви по чео
Као што је већ по зна то, до ла -
зак про фе со ра Пар ва и за и дру -
гих свет ски при зна тих ко ло -
рек тал них хи рур га у Пан че во

ни је ни ка кав но ви тет за хва љу -
ју ћи др Мла де ну Ја ни ћу, ше фу
Од се ка ко ло рек тал не хи рур ги -
је у ов да шњој бол ни ци, ко ји са
сво јим Удру же њем „Круг здра -
вља” још од 2002. го ди не ор га -
ни зу је град ску ма ни фе ста ци ју
„Пан че вач ка ко ло про ко то ло -
шка ра ди о ни ца”. Сто га је ово -
не дељ ни скуп у Оп штој бол ни -
ци, са мо је дан у ни зу ко ра ка
уна пре ђи ва ња ко ло рек тал не хи -
рур ги је по ко јој је та уста но ва
већ по зна та у Ср би ји.

– Овог пу та про фе сор Пар -
ва из и ње гов тим у Ср би ју до -
ла зе у скло пу На ци о нал ног про -
гра ма за обу ку у обла сти ла па -
ро скоп ске хи рур ги је ра ка де -
бе лог цре ва. Ово не дељ ну ра -
ди о ни цу у Пан че ву пред во дио
је про фе сор Џа мил Ах мед, ко -
ло рек тал ни хи рург-кон сул тант
и аси стент про фе со ра Пар ва и -
за, ко ји до ла зи из Са ут хемп то -
на. То ком оба да на ра ђе не су
по две ла па ро скоп ске опе ра -
ци је, ко је је ужи во пра ти ло ви -
ше од два де сет хи ру гра из це -
ле Ср би је. Ина че, ми ни стар
здра вља је са про фе со ром Па -
ва и зом пот пи сао уго вор о са -
рад њи и по кре нут је пе то го ди -
шњи про грам чи ји је циљ да се
што ви ше ре ги о нал них бол ни -
ца у Ср би ји, по ред уни вер зи -
тет ских цен та ра, укљу чи у овај
про је кат ка ко би се ко ло рек -
тал ни хи рур зи за што кра ће

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

До жи ви те спој на у ке
и умет но сти

Од са мог отва ра ња, кра јем
2016. 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.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња
на ших су гра ђа на и су гра ђан -
ки, у „Ни ко ден ту” су од лу чи ли

да по но во по кре ну ак ци ју 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.

По се ти те „Ни ко дент ме дик”,
осе ти те спој на у ке и умет но -
сти, ожи ви те свој осмех и жи -
ви те за исти, јер је упра во осмех
ваш нај бо љи адут!

Д. К.

Док тор Мла ден Ја нић и про фе сор Џа мил Ах мед

ПРОЈЕКТИ УДРУЖЕЊА „ПРЕПОЗНАЈ У СЕБИ”

Почињу радионице за
основце

Овако је сваког лета



Пре сто ло на след ник
Алек сан дар и 
прин це за Ка та ри на
до че ка ли фе ри јал це

Гру па на ших су гра ђан ки и су -
гра ђа на из Фе ри јал ног са ве за
Пан че ва по се ти ла је 3. ав гу ста
двор ски ком плекс на Де ди њу.
С об зи ром на то да је по се та би -
ла на ја вље на пан че вач ки фе ри -
јал ци су оче ки ва ли во ди ча, али
их је до че ка ло и из не на ђе ње –
пре сто ло на след ник Алек сан дар
и прин це за Ка та ри на, лич но.

У при јат ном по лу сат ном раз -
го во ру пре сто ло на след ник и
прин це за су их упо зна ли с њи -
хо вим ху ма ни тар ним ра дом, с
ак цен том на на бав ку апа ра та
за бол ни це. Та ко ђе, по хва ли -
ли су се по се ти о ци ма да су до -
би ли уну ка.

Пе тар Илић, пред сед ник Фе -
ри јал ног са ве за Пан че ва, ка же
да су Пан чев ке и Пан чев ци то -
ком про ве де на два са та на Бе -
лом дво ру има ли шта да ви де.
Об ја шња ва да је цео двор ски
ком плекс, ко ји за у зи ма 130

хек та ра, пре ле по уре ђен, ма да
је ви дљи во да по сто ји про стор
и за но ва ула га ња ка ко би у
пот пу но сти за бли стао. На ње -
га је по се бан ути сак оста ви ла
„глу ва со ба” у Ста ром дво ру:
ру ски не и ма ри су „ис ко пи ра -

ли” про сто ри ју ко ја по сто ји у
Кре мљу, а ње на спе ци фич ност
је у то ме што је у зид угра ђе на
фон та на. Она се у рад пу шта -
ла у мо мен ти ма ка да је тре ба -
ло оба ви ти тај не раз го во ре, ко -
је је би ло не мо гу ће при слу -
шки ва ти.

Ина че, пан че вач ки фе ри јал -
ци ви кен дом ор га ни зу ју ре дов -
не из ле те – би ли су и у Не го -
ти ну, а пла ни ра ју се од ла сци у
Бе лу Цр кву, Ја го ди ну... За ин -
те ре со ва ни су гра ђа ни мо гу да
им се при дру же сва ко днев но
од 18 до 20 са ти у До му омла -
ди не.

Ко ри сни ци ће мо ћи
пре ко ин тер не та да
ко мен та ри шу 
ква ли тет пру же них
ко му нал них услу га

Чла но ви град ске вла де су на
сед ни ци одр жа ној 7. ав гу ста
пред со бом има ли 12 та ча ка
днев ног ре да. Об је ди ње но су
се по за ба ви ли на цр ти ма од лу -
ка о зе ле ним по вр ши на ма, пи -
ја ца ма, са хра њи ва њу и гро бљи -
ма, по греб ним де лат но сти ма,
као и о до пу ни Од лу ке о усло -
ви ма и на чи ну снаб де ва ња то -
плот ном енер ги јом ку па ца.

Ре сор ни већ ник Ми шо Мар -
ко вић је об ја снио да се ра ди о
тех нич ким про ме на ма, од но -
сно о уса гла ша ва њу са чла ном
13 За ко на о ко му нал ним де -
лат но сти ма, ко ји се од но си на
из ја шња ва ње ко ри сни ка о ква -
ли те ту пру же них ко му нал них
услу га. Оно ће се вр ши ти пре -
ко ин тер не та, а Ве ће ће по вре -
ме но, на ме сеч ном ни воу, тра -
жи ти из ве шта је од јав них пред -
у зе ћа о то ме да ли се и на шта
гра ђа ни жа ле, па ће у скла ду с
тим пред ла га ти ме ре за от кла -
ња ње евен ту ал них не до ста та -
ка и ре ша ва ње про бле ма. Ко -
нач ну од лу ку о ово ме до не ће
од бор ни ци.

За тим, усво јен је за кљу чак
ко јим је утвр ђен пред лог Од -
лу ке о прав цу пру жа ња др -
жав них пу те ва ко ји про ла зе
кроз на се ља на те ри то ри ји
гра да. Скуп шти на гра да ће је
усво ји ти по што прет ход но
при ба ви са гла сност Ми ни -
стар ства гра ђе ви нар ства, са -
о бра ћа ја и ин фра струк ту ре,
јер су у пи та њу пу те ви пр вог
и дру гог ре да.

Ни шта не тре ба да нас из не на ди ка да је реч оХр ват ској јер је
то је ди на др жа ва у Европ ској уни ји ко ја сла ви ет нич ко чи -
шће ње. Од но сом пре ма про шло сти и срспском на ро ду Хр -
ват ска стал но фор си ра ре ла ти ви зо ва ње и не ги ра ње зло чи на.
Сем то га из ми шља ју се но ве те зе, па је пре ми јер Плен ко вић
на про сла ви „Олу је” го во рио о ве ли ко срп ској агре си ји. Рат у
Хр ват ској ни је по чео та ко што је Ср би ја из вр ши ла агре си ју
већ су Сло ве ни ја и Хр ват ска нај пре из вр ши ле не ле гал ну се -
це си ју. Он да је усле дио од го вор са ве зне Вла де ко ју је та да
во дио Хр ват Ан те Мар ко вић.

( Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них по сло ва, у ин тер вјуу за
РТВ „Пинк”, 6. ав густ) 

* * *
Због чвр стог ста ва Ср би је о Ко со ву и Ме то хи ји Сје ди ње не
Аме рич ке др жа ве су про ме ни ле свој став, па се та ко са да и
Ва шинг тон за ла же за то да тре ба да се по стиг не до го вор из -
ме ђу Бе о гра да и При шти не.

(Ми ло ван Дре цун, пред сед ник Од бо ра Скуп шти не Ср би је
за Ко со во и Ме то хи ју у из ја ви за „Тан југ”, 5. ав густ) 

* * *
Бра ћа Цр но гор ци из да ли Ср би ју! Цр но гор ска др жа ва по сла -
ла свог вој ног иза сла ни ка у Хр ват ској на про сла ву 23-го ди -
шњи це „Олу је”, нај ве ћег по гро ма Ср ба из Хр ват ске.

(на слов на стра на „Ку ри ра” за 6. ав густ) 

* * *
Ср би ја је из не на ђе на због уче шћа изра ел ских бор бе них ави -
о на и њи хо вих пи ло та у обе ле жа ва њу ак ци је „Олу ја” у Хр ват -
ској, то ком ко је уби је но 2.000 а про те ра но 250.000 Ср ба.
Због то га су на ше вла сти за тра жи ле об ја шње ње пред став ни -
ка изра ел ске др жа ве.

(„Ве чер ње Но во сти”, 6. ав густ) 

* * *
Уко ли ко се не што не пре ду зме, Ср би ја би за не ко ли ко го ди -
на мо гла да оста не без про да ва ца, во за ча, пе ка ра, рад ни ка у
хо те ли јер ству и уго сти тељ ству.

(Зо ран Ђор ђе вић, ми ни стар за рад и со ци јал ну по ли ти ку
у ин тер вјуу за „Ку рир”, 6.ав густ) 

* * *
Иа ко сам има ла по ну де за рад у Ита ли ји и Ау стри ји од лу чи -
ла сам да оста нем у Ср би ји. При ме ћу јем на по ре и бо љи так
ка да је наш здрав стве ни си стем у пи та њу, и ве ру јем да ће на -
ши љу ди има ти под јед на ко до бре усло ве за ле че ње у Ср би ји
као и у ино стран ству.

(Док тор ка Да ни ца Ти о до ро вић, ди пло мац Ме ди цин ског
фа кул те та у Ни шу са оце ном 9,95, и је дан од нај бо љих

струч ња ка за кар ци ном ко же у Ср би ји) 

* * *
На здра вља мо но вом по чет ку. Срећ но мој шам пи о не, ве ру је -
мо у те бе.

(Пот пис уз нај но ви ју фо то гра фи ју Је ле не и Но ва ка 
Ђо ко ви ћа на ње ном про фи лу на „Ин ста гра му”, 5. ав густ)  

* * *
Ду го ни сам имао осе ћај див ног кон цер та као што је овај по -
ред Дри не. Пу бли ка је би ла див на и осе ћа ла се ве о ма до бра
енер ги ја, та ко да бих све по но вио.

(Пе вач Здрав ко Чо лић по сле кон цер та на „Звор нич ком
ле ту” ко ји је одр жао пред 25.000 љу ди, „Ве чер ње но во сти”,

6.ав густ) 
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Трајковић

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ТЕХ НИЧ КЕ ПРО МЕ НЕ И УСА ГЛА ША ВА ЊА

Об је ди ње но су раз ма тра ни
фи нан сиј ски из ве шта ји за 2017.
го ди ну ЈП-а „Град ска стам бе на
аген ци ја”, ЈКП-а „Вод-ком” из
Ја бу ке и ЈКП-а „Гло гоњ”. ГСА
је по сло ва ла у окви ру пла на и
про гра ма: 23 стал но за по сле на
и две осо бе што су ра ди ле на
од ре ђе но вре ме ство ри ле су по -
слов ни до би так од 1.385.000
ди на ра, ко ји ће би ти рас по ре -
ђен та ко да ће по ло ви на из но -
са би ти упла ће на на ра чун Гра -
да, а оста так ће ићи у фи нан -
си ра ње да ље из град ње ста но ва.
Ја буч ко јав но пред у зе ће при -
хо до ва ло је 19.981.000, а рас -
ход је из но сио 18.492.000; не то
до бит је 742.000 ди на ра, што
ће би ти упо тре бље но за одр жа -
ва ње основ них сред ста ва и по -
прав ку ма ши на. Гло гоњ ци су у
2017. го ди ни оства ри ли при -
ход од 16.023.378 и рас ход од
15.787.490 ди на ра. Не то за ра -
да од 200.504 ди на ра.

Пр ва из ме на фи нан сиј ског
пла на МЗ-а „Мла дост” и тре ћа

МЗ-а Ја бу ка за 2018. го ди ну
ни су до не ле ни шта по себ но ва -
жно. Град ско ве ће се, на кра ју,
у ци љу ства ра ња усло ва за при -
кљу че ње по је ди нач них ко ри -
сни ка на град ску во до вод ну
мре жу у МЗ-у „Ста ри Та миш”
уса гла си ло да се ре ба лан сом
град ског бу џе та за 2018. го ди -
ну пла ни ра ју сред ства у ви си -
ни до пет ми ли о на ди на ра, док
тро шко ве на кна де за при кљу -
чак у ви си ни од 20.000 ди на ра

тре ба да сно се по је ди нач ни ко -
ри сни ци.

Ина че, по сле не ко ли ко апе ла
ко је су упу ти ли но ви на ри, се -
кре та ри ја ти Град ске упра ве су
по ста ви ли на сајт гра да за кључ -
ке Град ског ве ћа с пра те ћим ма -
те ри ја лом. С об зи ром на то да
смо про шле не де ље за бе ле жи -
ли ка ко из гле да да је то не мо гу -
ћа ми си ја, по ште но је да са да
ка же мо да су слу жбе ни ци по -
ка за ли да ни шта ни је не мо гу ће.

Као и сва ке го ди не, у ор га ни -
за ци ји МЗ Омо љи ца, то ком ав -
гу ста у том ме сту одр жа ва ју се
„По ро дич ни да ни”. Ка ко је на -
ја вље но, ово го ди шњу ма ни фе -
ста ци ју у сре ду, 8. ав гу ста, тре -
ба да отво ри Де јан Цу кић са
сво јим бен дом, док је су тра дан
на про гра му од бој ка, пред ста -
ва за де цу „Су пер хе ро ји” и у

ТО КОМ АВ ГУ СТА У ОМО ЉИ ЦИ

По ро дич ни да ни

ве чер њим са ти ма кон церт гру -
пе „Трио Кр стић”.

У пе так, 10. ав гу ста, игра ће
се јамб и од бој ка, а би ће одр -
жа ни кре а тив на ра ди о ни ца за
де цу и кон церт „Как тус Џе ка”.
У су бо ту ће ју ни о ри пе ца ти на
По ња ви ци, гра фи ти ће на ћи
сво ја ме ста иза згра де До ма
кул ту ре, игра ће се фуд бал, Пе -
ђо ли но ће на сту па ти за де цу, а
по сле 22 са та кре ну ће пси хо -
де лик-тренс жур ка. Тур нир у
но жном те ни су, пред ста ва Ни -
ки це Пе тро ни је ви ћа и свир ка
„Вој во ђан ског сна” пред ви ђе -
ни су за не де љу, а си мул тан ка
у ша ху, тур нир у овом спор ту и

ри и ве те ра ни, а по том ће за -
ин те ре со ва ни мо ћи да на у че да
ја шу. За сле де ћи че твр так за -
ка за но је дру же ње са слу жбом
Хит не по мо ћи уз пре вен тив ни
пре глед, а на „ме ни ју” ће би ти
и сто ни те нис, пред ста ва
„Штрум фо ви” и кон церт „Ул -
тра звук бен да”.

Још мно го то га за ни мљи вог,
по пут тр ке ро ле ри ма, ма ђи о -
ни чар ских три ко ва, ру ко мет -
ног тур ни ра и кон це ра та од и -
гра ће се 17. и 18. ав гу ста. У су -
пер фи на лу, у не де љу би ће про -
сла вље на се о ска сла ва Пре о -
бра же ње уз кон церт КУД-а „Жи -
сел”. До бро до шли!

клов нов ски шоу за де цу за по -
не де љак.

У уто рак, 14. ав гу ста, би ће
ор га ни зо ван тур нир у од бој ци
за де вој чи це, за де цу ће би ти
из ве де на пред ста ва „Шту лаш”,
а кон церт ће одр жа ти бенд
„Тру бјут Ба ла ше вић”. Су тра -
дан, у сре ду, у тр ци при ја тељ -
ства на ћи ће се ју ни о ри, се ни о -

ИЗ ФЕ РИ ЈАЛ НОГ СА ВЕ ЗА ПАН ЧЕ ВА

По се та Бе лом дво ру
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РАДОВИ НА ХАЛИ СПОРТОВА

Ускоро завршетак
Иако грађевинци овогa лета
нису имали среће с времен-
ским (не)приликама, приводе
се крају радови на рехабили-
тацији регионалне спортске ха-
ле у нашем граду. Ово се врши
у оквиру пројекта „Енергетска
ефикасност – предуслов за бо-
љу животну средину у преко-
граничном региону Румунија-
Србија”.

Извођач je у предвиђеном
року обавио планиране радове
на унапређењу енергетске ефи-
касности Хале спортова: до са-
да је заокружено око 70 одсто
послова у оквиру овог инфра-
структурног пројекта, који је
први такве врсте финансиран
из In ter reg IPA програма пре-
кограничне сарадње. Радови су
вредни окo 650.000 евра, а на
концу ће бити смањени потро-

шња природног гаса и емисија
гасова који изазивају ефекат
стаклене баште.

Представници извођача ра-
дова подвлаче да је било неоп-
ходно откопавати, чак и руши-
ти делове зграде код анекса ха-

ле како би стара зидана комо-
ра из 1969. године била демон-
тирана. Постављени су нова
клима-комора и припадајућа
опрема за нов систем грејања
и хлађења, као и цевовод. Део
овог система су и топлотне пум-

пе на бетонском темељу поред
објекта. Да би се постигла мак-
симална ефикасност новог си-
стема, очишћени су сви венти-
лациони канали.

Уз то, завршена је монтажа
фасадних панела у сврху тер-
моизолације на бочним зидо-
вима објекта и постављена је
профилна столарија изнад те-
рена. У току је обрада бетон-
ских елемената на објекту, она
око термоизолационих пане-
ла, те око профилне бравари-
је. Како смо сазнали, испору-
чени су кровни панели за анекс
хале, чија се уградња планира
у најскоријем року. На крају,
пе-ве-це мембрана с изолаци-
јом дебљине десет сантимета-
ра биће постављена на крову
хале до 27. августа.

С. Т.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Доспева рата за порез
Секретаријат за пореску адми-
нистрацију града Панчева оба-
вештава пореске обвезнике ко-
ји не воде пословне књиге –
физичка лица, да у уторак, 14.
августа, доспева трећа рата за
порез на имовину за 2018.
Уплатнице са износом дуга су

одштампане и у току је доста-
вљање обвезницима.

Моле се обвезници да бла-
говремено измире своје обаве-
зе како би избегли обрачуна-
вање и плаћање камате као и
покретање прекршајног поступ-
ка и принудну наплату.
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Сва ке тре ће су бо те у ав гу сту ме се цу
обе ле жа ва се Свет ски дан на пу ште -
них жи во ти ња. По чет ком апри ла ме -
се ца 2018. го ди не на окру глом сто лу
ко ји су ор га ни зо ва ли ORCA и НА -
ЛЕД у Па ла ти Ср би је, Ми ни стар по -
љо при вре де, др жав ни се кре тар у Ми -
ни стар ству др жав не упра ве и ло кал -
не са мо у пра ве, пред став ни ци Упра ве
за ве те ри ну, гра до на чел ни ци и пред -
сед ни ци оп шти на, град ски пра во бра -
ни о ци и дру ги пред став ни ци ло кал -
них са мо у пра ва, раз го ва ра ли су о си -
стем ском ре ша ва њу про бле ма на пу -
ште них жи во ти ња у Ср би ји.

На овом са стан ку је кон ста то ва но
да се у Ср би ји се из го ди не у го ди ну
све ви ше нов ца ула же у ре ша ва ње
про бле ма на пу ште них жи во ти ња: ра -
сте број ухва ће них па са (172.000 за 6
го ди на) и гра де се но ва при хва ти ли -
шта (43 но ва при хва ти ли шта за 6 го -
ди на). Ме ђу тим, уме сто да се сма њу -
је, број ује де них гра ђа на се по ве ћа ва
(77.500 ује да за 6 го ди на), а оп шти не
и гра до ви су за 6 го ди на пла ти ле 25
ми ли о на евра за од ште те гра ђа ни ма
ко је су озле ди ли пси.

Ови алар мант ни по да ци, ре зул тат
су На ци о нал ног мо ни то рин га ста ња
у обла сти кон тро ле по пу ла ци је па са
у Ср би ји (ORCA, 2016). НА ЛЕД и OR-
CA су их том при ли ком пред ста ви ли
до но си о ци ма од лу ка скре ну ли па жњу
на ве ли ку по тре бу за си сте мат ским,
ху ма ним и трај ним ре ша ва њем овог
про бе ма.

Ује ди па са су по сле ди ца не функ -
ци о ни са ња си сте ма и упр кос то ме
што су про пи си у нај ве ћој ме ри ускла -
ђе ни са ре гу ла ти вом ЕУ, ло кал не са -
мо у пра ве, по го то во ма ле, не ма ју ка -
па ци те те и сред ста ва за при ме ну. 

С об зи ром на то да је ова ква си ту а -
ци ја и у на шем гра ду, пи та ли смо су -
гра ђа не да ли они при ме ћу ју све ви -
ше на пу ште них жи во ти ња на ули ца -
ма и ка ко ре ши ти овај про блем?

ЈЕ ЛЕ НА ЂУР ЂЕВ, до ма ћи ца: 
– При ме ћу јем да има до ста па са

лу та ли ца у на шем гра ду. Ми слим да
се ни шта не пред у зи ма по том пи та -

њу. Има до ста вла сни ка ко ји сво је
псе пу шта ју на ули цу, то се де ша ва ло
и у мом кра ју. Ком ши је су зва ле раз -
не ин спек ци је, али ни ко ни је до шао
да то про ве ри. Тре ба ло би да се тај
про блем ре ши јер ми се чи ни да их
има све ви ше. 

СНЕ ЖА НА ВОЈ КА, пен зи о нер ка: 
– Ја сам пен зи о нер ка и до ста вре -

ме на про во дим у пар ку. Ви ђа ла сам
да ка да се де ца игра ју пси не ка да
уме ју и да на пад ну де те. Тре ба ло би
да се на пра ви азил, али не знам ко -
ли ко би то по мо гло. Ми слим да би
вла сни ци па са та ко ђе тре ба ло да бу -
ду мно го од го вор ни ји. Не са мо што
пу шта ју жи во ти ње на ули цу, има и
оних ко ји не бри ну аде кват но о њи -
ма. Че сто ми ко ји не ма мо псе ску -
пља мо из мет ту ђих љу би ма ца, а ако
не ко ме и скре нем па жњу на то, углав -
ном бу дем ја ис кри ти ко ва на.

МИ ЛОШ ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ, слу жбе ник
у ПИО фон ду: 

– При ме ћу јем да по сто ји про блем
у на шем гра ду. На пу ште них жи во ти -
ња има бу квал но на сва ком ко ра ку,
ис пред „Гво жђа ра”, Гим на зи је, ис -
пред ДДОР-а, сву да. То је про блем
гра да и тре ба ло би да са ре ши на ни -
воу за јед ни це, од но сно ло кал не са -
мо у пра ве. Ни је при јат но ви ђа ти то -
ли ко на пу ште них жи во ти ња ко ји ше -
та ју по це лом гра ду. С вре ме на на
вре ме се де ша ва ју и не ке не при јат не
си ту а ци је, ко је мо гу да бу ду и вр ло
опа сне. Сма трам да па ра лел но тре ба
да се ре ши и пи та ње нео д го вор ног
вла сни штва јер је че сто људ ски фак -
тор кључ на ствар у то ме. Ми слим и
да тре ба и да се обез бе ди ве ћи азил
за на пу ште не жи во ти ње. 

МИ ХАЈ ЛО ТА ДИЋ, пен зи о нер: 
– Не знам ка ко би мо гао тај про -

блем да се ре ши, али за и ста има пу -
но на пу ште них жи во ти ња. Ов де у бли -
зи ни пар ка има сва ки дан ба рем по
че ти ри-пе т па са лу та ли ца. Ми слим
да ова ко ни је ниг де као што је у на -
шем гра ду. Из ме та та ко ђе има на сва -

ком ко ра ку. Сву да по сто је кан те за
ње го во од ла га ње, али рет ко ко ће по -
ку пи ти за сво јим љу бим цем. Све то
мо же си стем ски да се ре ши, са мо је
по треб на до бра во ља. Тре ба ло би да
се град ска упра ва по за ба ви тим пи -
та њем. 

ЗО РАН БА КО ВИЋ, ва тро га сац: 
– Ако град ска власт не ура ди ни -

шта по том пи та њу, про блем се не -
ће још ду го ре ши ти. По треб но је из -
вр ши ти сте ри ли за ци ју, јер је очи -
глед но да ни су све жи во ти ње сте ри -
ли са не. То се ви ди јер има до ста
мла дих па са. Про блем нео д го вор -
ног вла сни штва би тре ба ло да ре -
ша ва ју ко му нал не слу жбе и оста лих
ко ји су за то за ду же ни. На ули ца ма
има до ста од ра слих па са, ко ји су до -
не кле од не го ва ни, па он да пре пу -
ште ни ули ци. Не мо гу ће да ти пси
ни су чи по ва ни и да не мо же да им
се уђе у траг ко су њи хо ви вла сни -
ци. Ви дим да се ви ше овом те мом
ба ве удру же ња за за шти ту жи во ти -
ња, ко ји то ра де углав ном на до бро -
вољ ној ба зи. Љу ди тре ба да зна ју да
одр жа ва ње па са и њи хо во удо мља -
ва ње ко шта, а опет су ова удру же ња
ве о ма че сто на уда ру кри ти ка. До -
би ја ју при ја ве, јер пси у њи хо вим
ази ли ма ла ју и ства ра ју бу ку. Сма -
трам да ипак тре ба све те псе са
ули це збри ну ти да не би до ла зи ло
до не при јат них си ту а ци ја. Не ко мо -
ра не што да пре ду зме. 

ВИР ЏИ НИ ЈА ЂЕ КО ВИЋ, рад ни ца у
кул ту ри: 

– При ме ћу јем да их има. Иа ко тре -
нут но не жи вим у Пан че ву, сва ки пут
ка да до ђем ви дим да има на пу ште -
них па са. Ми слим да би то тре ба ло да
се ре ши сте ри ли за ци јом и не ка квим
одр жа ва ње, од но сно пра ћа њем њи хо -
вог по на ша ња, здра вља и све га оста -
лог. Чи ни ми се да они ипак не угро -
жа ва ју мно го око ли ну ти ме штоп су
пу ште ни. На рав но, тре ба ло би кон ти -
ну и ра но ра ди ти на кам па њи под сти -
ца ња усва ја ња па са, а не ку по ви не. 

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић 

М. ТАДИЋМ. ЈАНИЋИЈЕВИЋ З. БАКОВИЋ В. ЂЕКОВИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО РЕ ШИ ТИ ПРО БЛЕМ НА ПУ ШТЕ НИХ ЖИ ВО ТИ ЊА?

По треб на ве ћа од го вор ност вла сни ка 
и град ске вла сти

С. ВОЈКАЈ. ЂУРЂЕВ

ХРОНИКА

О ОБРА ЗО ВА ЊУ ЗА КА РИ ЈЕ РУ МЛА ДИХ ЈУ ЖНОГ БА НА ТА

КАД ПО РА СТЕМ БИ ЋУ…

КАМ ПА ЊА НИС-а

Пр ви те ни ски ко ра ци
За хва љу ју ћи НИС-у ма ли ша ни свих
уз ра ста, на забавaн и мо ти ва ци о ни
на чин, ко ри сте ћи опре му при ла го ђе -
ну њи хо вом уз ра сту, би ли су у при -
ли ци да на Зла ти бо ру на у че пр ве те -
ни ске ко ра ке уз аси стен ци ју вр хун -
ских тре не ра. На кра ју дру же ња сва

де ца, уче сни ци ове ма ни фе ста ци је,
до би ла су за слу же не ди пло ме и ме -
да ље. Ак ци је бес плат них шко ла те -
ни са за де цу НИС и ТСС успе шно ре -
а ли зу ју већ се дам го ди на ши ром Ср -
би је, ка ко би про мо ви са ли овај спорт
ме ђу нај мла ђи ма, до при не ли от кри -

ва њу мла дих та ле на та и очу ва њу ква -
ли те та бе лог спор та у на шој зе мљи.
Да под се ти мо, пре не ко ли ко го ди на
НИС и ТСС ор га ни зо ва ли су ову ак -
ци ју и у на шем гра ду.

Ком па ни ја НИС на овај на чин у
окви ру свог кор по ра тив ног сло га на

„Бу дућ ност на де лу” пру жа по др шку
деч јем спор ту, здра вом на чи ну жи -
во та и пра вил ном раз во ју мла дих.
„НИС отво ре на шко ла те ни са“ на ста -
ви ће да се ре а ли зу је то ком це ле ка -
лен дар ске го ди не.

З. С

КОН КУРС ПО КРА ЈИН СКОГ СЕ КРЕ ТА РИ ЈА ТА 

ЗА ОБРА ЗО ВА ЊЕ

По др шка на ци о нал ним 
за јед ни ца ма

По кра јин ски се кре та ри ја т за обра зо -
ва ње, про пи се, упра ву и на ци о нал не
ма њи не-на ци о нал не за јед ни це рас -
пи сао је Кон курс за фи нан си ра ње и
су фи нан си ра ње ак тив но сти, про гра -
ма и про је ка та на ци о нал них са ве та
на ци о нал них ма њи на у обла сти основ -
ног и сред њег обра зо ва ња.

Ау то ном на по кра ји на Вој во ди на по -
кри ће тро шко ве ре а ли за ци је про је -
ка та ко ји ће до при не ти раз во ју и по -
ди за њу ква ли те та основ ног и сред њег
обра зо ва ња на је зи ци ма на ци о нал них
на ци о нал них за јед ни ца. Но вац је пре -
вас ход но на ме њен за до ти ра ње
припремe и израдe те сто ва и за да та -
ка на ма њин ским је зи ци ма, за так -
ми че ња на свим ни во и ма, од оп штин -
ског, пре ко ре ги о нал ног до ре пу блич -
ког, у ор га ни за ци ји Ми ни стар ства
про све те, на у ке и тех но ло шког раз -
во ја Ре пу бли ке Ср би је. Кон курс се
рас пи су је на уку пан из нос од 1,6 ми -
ли о на ди на ра: за ак тив но сти, про гра -
ме и про јек те у обла сти основ ног обра -
зо ва ња (1,1 ми ли он ди на ра) и за ак -
тив но сти, про гра ме и про јек те у обла -
сти сред њег обра зо ва ња (470.000 ди -
на ра).

Пра во уче шћа има ју на ци о нал ни са -
ве ти на ци о нал них ма њи на са се ди штем
на те ри то ри ји Ау то ном не по кра ји не Вој -
во ди не ре ги стро ва ни за ре а ли за ци ју ак -
тив но сти, про гра ма и про јек та ко ји се
ти чу раз во ја и по ди за ња ква ли те та школ -
ства на је зи ци ма на ци о нал них за јед ни -
ца у Ау то ном ној по кра ји ни Вој во ди ни.
Рок за под но ше ње при ја ва је 22. ав гу ста,
а при ја ве се под но се ис кљу чи во на кон -
курс ним обра сци ма Се кре та ри ја та. Пред -
ло же не про јек те раз ма тра ће Ко ми си ја
ко ју ће име но ва ти по кра јин ски се кре -
тар за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и на -
ци о нал не ма њи не – на ци о нал не за јед -
ни це. Чла но ви овог те ла од ба ци ће не -
бла го вре ме не и не пот пу не при ја ве, оне
ко је ни су под не ла овла шће на ли ца, као
ни при ја ве ко је ни су пред мет Кон кур са.

Ре зул та ти Кон кур са би ће об ја вље ни
на сај ту Се кре та ри ја та, при че му вре ди
ис та ћи да над ле жни по кра јин ски се -
кре та ри јат ни је у оба ве зи да пру же обра -
зло же ње сво је ко нач не од лу ке о рас по -
де ли сред ста ва. Са по бед ни ци ма кон -
кур са, Се кре та ри јат ће за кљу чи ти уго -
вор о фи нан си ра њу од но сно су фи нан -
си ра њу ак тив но сти по осно ву ко га ће
сред ства би ти ис пла ће на. З. С.

Цен трал ни део про гра ма
об у хва та ше сто днев ни
камп

Све ча но отва ра ње пр вог еду ка тив ног
кам па „Кад по ра стем би ћу…” на те му
обра зо ва ња за ка ри је ру у Ср би ји упри -
ли че но је 9. ав гу ста у „Мо крин ха у су”
у Мо кри ну. У ње му ће се до 14. ав гу -
ста че тр на е сто ро мо ти ви са них ти неј -
џе ра из Ју жног Ба на та, Бе о гра да, Ни -
ша, Кра гу јев ца и Но вог Са да дру жи -
ти, раз ме њи ва ти ис ку ства и при пре -
ма ти да са мо стал но и про ми шље но
до но се од лу ке о по кре та њу соп стве -
ног по сла, на став ку ка ри је ре или шко -
ло ва ња.

Де низ Хо ти, из вр шни ди рек тор Ор -
га ни за ци је за раз вој ка ри је ре и омла -
дин ског пред у зет ни штва „Connecting”
из Пан че ва, ко ја је и ор га ни за тор кам -
па, под вла чи да „да нас у Ср би ји ви ше
од 175.000 мла дих сва ко днев но тра -
жи по сао”, и до да је:

– У тој по тра зи су сре ћу се с не ус -
кла ђе но шћу зна ња ко ја се сти чу фор -
мал ним обра зо ва њем и по тре ба при -
вре де и по сло да ва ца, бр зим про ме -
на ма на тр жи шту ра да ко је че сто не
мо гу да ис пра те, као и све ма њим
бро јем рас по ло жи вих рад них ме ста.
Уз то, са мо че ти ри од сто мла дих за -
до вољ но је сво јим фор мал ним обра -
зо ва њем. Као од го вор на те про бле ме
мла дих у Пан че ву по кре ну ли смо
обра зов ни про грам „Кад по ра стем би -
ћу…”, ко ји се фо ку си ра на обра зо ва -
ње за ка ри је ру.

По ме ну ти про грам је по чео с ра дом
2016. го ди не и од та да до да нас по стао
је при су тан у не ко ли ко шко ла на те -
ри то ри ји на шег гра да. Кре и ран је у
скла ду са стра те ги ја ма раз во ја обра -
зо ва ња у Ср би ји, Евро пи и све ту, а
ујед но од го ва ра на про бле ме пре по -
зна те у На ци о нал ној стра те ги ји за мла -
де. Осми шљен је та ко да кроз број не
ак тив но сти (ра ди о ни це, кам по ви, раз -
го во ри, сај мо ви и кон фе рен ци је) ор -
га ни зу је си стем по др шке мла дим осо -
ба ма, исто вре ме но их под сти чу ћи да
се по све те се би, пре по зна ју сво је вред -
но сти и по тен ци ја ле, раз у ме ју сво је
ре ал не мо гућ но сти и по ну де их на тр -
жи шту ра да. Та ко ђе, кроз „Кад по ра -
стем би ћу…” мла ди мо гу да се ин фор -
ми шу о при ли ка ма за да ље шко ло ва -
ње и уса вр ша ва ње, као и да се мо ти ви -
шу да по кре ну соп стве ни по сао.

Цен трал ни део про гра ма об у хва та
ше сто днев ни камп то ком ког ти неј -
џе ри ода бра ни кон кур сом ак тив но, са
струч ња ци ма из ра зних обла сти, уче -
ству ју у пе то фа зном про це су про фе -
си о нал не ори јен та ци је ко ји об у хва та
ис ку стве но уче ње, ра ди о ни чар ски рад
и по ве зи ва ње с вр шња ци ма, пре и спи -
ти ва ње и сти ца ње ве шти на по треб -
них за рад у 21. ве ку. По ред кам па,
про је кат се раз ви ја и кроз ра ди о ни це
у сред њим шко ла ма, су сре те „Еду иза -
зов”, сај мо ве зна ња и кон фе рен ци је

за ме ди је. У на ја ви је и сни ма ње до -
ку мен тар ног фил ма „Обра зо ва ње за
4.0 ре во лу ци ју”, на ко ме ће за јед но
ра ди ти мен то ри, ода бра ни уче сни ци,
во лон те ри и па рт не ри.

О то ме ка ко овај про грам ва ља до -
жи ве ти нај бо ље се мо же ви де ти из
све до че ња уче сни ка – и мла дих и њи -
хо вих мен то ра. Та ко, се дам на е сто го -
ди шња Еле о но ра Ора вец, ко ја је у
„Кад по ра стем би ћу...” уче ство ва ла
2016, ка же:

– Упи са ла сам сред њу ме ди цин ску
шко лу и ве о ма бр зо схва ти ла да ме то
уоп ште не за ни ма. Али, иа ко сам зна -
ла да не же лим да се ба вим ме ди ци -
ном, ни сам би ла си гур на шта је оно
што же лим. На кон овог про гра ма схва -
ти ла сам да ме ин те ре су је но ви на р -
ство, јер сам има ла при ли ке да се
опро бам и раз ви јам у овој обла сти.

С дру ге стра не, Бо ја на Јев то вић,
ме на џе р ка про јек та, под вла чи да је
„не кад по треб но по гре ши ти да би смо
ода бра ли пут ко ји нас чи ни срећ ним”,
а Мар ко Ба тур ма стер де фек то лог –
спе ци јал ни пе да гог, об ја шња ва да про -
је кат „Кад по ра стем би ћу” ша ље по -
ру ку, „ну ди ал тер на ти ву и на ду мла -
ди ма” и до да је:

– Сма трам за сво ју оба ве зу да уче -
ству јем и до при не сем. Пи та ња је на
де се ти не, а ако успе мо да да мо ба рем
је дан од го вор учи ни ли смо ве ли ку
ствар. Раз вој со ли да р но сти и ем па -
тич но сти, пред у сре тљи вост, праг ма -
тич ност, про ниц љи вост, то су мо ји
ци ље ви.

Обра зов ни про грам „Кад по ра стем
би ћу...” на гра ђен је 2017. го ди не дру -
гим ме стом на На ци о нал ном так ми -
че њу при ме ра до брих прак си у обла -
сти ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња.
Парт не ри на про јек ту су Елек тро тех -
нич ка шко ла „Ни ко ла Те сла”, Тех -
нич ка шко ла „23. мај”, Кан це ла ри ја
за мла де гра да Пан че ва, Цен тар за
дру штве но од го вор но пред у зет ни штво,
„Мо крин ха ус” и Via Acedemica, а ве -
ли ку по др шку пру жи ли су Град Пан -
че во, Тим за со ци јал но укљу чи ва ње и

сма ње ње си ро ма штва, На ци о нал на
Асо ци ја ци ја Прак ти ча ра/ки Омла -
дин ског Ра да (НА ПОР)...

Ор га ни за ци о ни тим про јек та чи -
не Де низ Хо ти (про јект ни ме на џер),
Ду шан Ста ни шко вић и Те о до ра Го -
ља (ко ор ди на то ри ак тив но сти) и Ни -
ко ла Вељ ко вић (ви део про дук ци ја).

С. Трај ко вић



Има ју ћи у ви ду основ на огра -
ни че ња са ко ји ма се сек тор ма -
лих и сред њих пред у зе ћа
(МСП) су сре ће при ли ком уво -
ђе ња но вих тех но ло ги ја, пред -
ви ђе но је да се до ју на 2019.
го ди не, из сва ке зе мље Ду нав -
ског ре ги о на ко је уче ству ју у
про јек ту, пу тем ва у чер ше ме,
фи нан сиј ски по др же два пи -
лот про јек та тран сфе ра тех но -
ло ги је (TransferLub i PolicyLu-
b). Си стем ва у че ра би ће пред -
ста вљен МСП сек то ру Ср би је
до кра ја ове го ди не у окви ру
ре ги о нал не про мо ци је.

Пре ра ђи вач ка ин ду стри ја је
ге не ра тор ис тра жи ва ња и раз во -
ја, ино ва ци ја, при вред ног ра ста
и за по шља ва ња. Су о че на са ра -
сту ћим при ти сци ма на ме ђу на -
род ном тр жи шту, нео п ход но је
уво ђе ње но вих тех но ло ги ја, прин -
ци па и при сту па по сло ва њу у
обла сти пре ра ђи вач ке ин ду стри -
је. Ка ко би по сти гли аде кват ну
кон ку рент ску по зи ци ју, про из -
во ђа чи мо ра ју да ди ги та ли зу ју
сво ју про из вод њу, узи ма ју ћи у

об зир при том уна пре ђе ње у обла -
сти ор га ни за ци је ра да и упра -
вља ња људ ским ре сур си ма.

Про је кат „Smart factory hub”
се фи нан си ра у окви ру Про -
гра ма тран сна ци о на ле са рад -
ње Ду нав 2014-2020. чи ја ре а -
ли за ци ја је по че ла у ја ну а ру
2017. го ди не и тра ја ће до кра -
ја 2019. го ди не. Циљ про јек та
је уна пре ђе ње ис тра жи ва ња и
раз во ја, као и кре и ра ње аде -
кват них по слов них по ли ти ка
ко је ће омо гу ћи ти кре и ра ње
аде кват ног ам би јен та у пре ра -
ђи вач кој ин ду стри ји у тран сна -
ци о нал ним окви ри ма.

На осно ву оп се жног ис тра -
жи ва ња ре а ли зо ва ног у 10 зе -
ма ља Ду нав ског ре ги о на, ура -
ђен је из ве штај Benchmarking
report. При ступ „од о зго пре ма
до ле“ је при ме њен у пре ра ђи -
вач ком сек то ру и об у хва та тре -
нут не иза зо ве са ко ји ма се овај
сек тор су о ча ва да по ста не „па -
ме тан”, а ре зул та ти су при ка -
за ни у ре ги о нал ним из ве шта -
ји ма Ау стри је, Бу гар ске, Хр -
ват ске, Че шке Ре пу бли ке, Не -
мач ке, Ма ђар ске, Ру му ни је, Ср -
би је, Сло вач ке и Сло ве ни је.
Глав ни за кључ ци су сле де ћи:
не до вољ на укљу че ност МСП

сек то ра у раз вој на ци о нал них
стра те ги ја, не до ста так зна ња и
фи нан сиј ских ре сур са за ди -
ги та ли за ци ју про из вод но-ор -
јен ти са них МСП.

У окви ру про јек та раз ви је на
је е-плат фор ма до ступ на на
лин ку: https://elp.iao.fraunho-
fer.de/moodle/, на ко јој се на -
ла зе еду ка тив ни ма те ри ја ли за
ви ше од 40 кур се ва и ин тер ак -
тив них се си ја по све ће них ин -
ду стри ји 4.0, ви ше од 100 кон -
крен тих „па мет них” ре ше ња из
прак се (из 10 зе ма ља Ду нав -
ског ре ги о на), као и дру ге ко -
ри сне ма те ри ја ле.

Та ко ђе, раз ви је на је Map-
ping tool плат фор ма на лин -
ку: http://www.p-tech.si/sfh-
mapping/, ко ја омо гу ћа ва пре -
глед и при ступ ко ри сним ин -
фор ма ци ја ма са при ме ри ма
до бре прак се у окви ру Ду нав -
ског ре ги о на. Плат фор ма омо -
гу ћа ва ефи ка сно по ве зи ва ње
тра жње (по из во ђа ча) и по ну -
де (по ну ђа ча „па мет них“ ре -
ше ња). Сва за ин те ре со ва на
пред у зе ћа и ин сти ту ци је мо -
гу се ре ги стро ва ти на плат -
фор ми и при сту пи ти же ље -
ним по да ци ма или евен ту ал -
но по ну ди ти сво је „па мет но“
ре ше ње.

Ки ки ри ки, зе мљин орах или
ара хис (Арац хис хyпо га еа
Л) је још јед на од пред став -
ни ца по ро ди це леп тир ња ча
(Фа ба це ае). Ки ки ри ки се га -
ји ра ди зр на ко је има ве ли -
ку енер гет ску, хран љи ву и
ви та мин ску вред ност. Ова
вр ста по се ду је вре те наст,
осо вин ски, ве о ма раз гра нат
ко рен на ко ме се фор ми ра -
ју квр жи це са сим би от ским
бак те ри ја ма азо то фик са то -
ри ма из ро да Рхи зо би ум.
Ста бло је зе ља сто, на по -
преч ном пре се ку угла сто.
Лист је сло жен, пе раст са
ду гом ли сном др шком и два
па ра круп них зе ле них, глат -
ких, ја јо ли ких ли ски са на -
лич ја об ра слих сит ним дла -
чи ца ма. Цве то ви су дво пол -
ни, пе то дел не леп ти ра сте
гра ђе, сред ње круп ни, жу -
ти, на ран џа сти или без бој -
ни (под зем ни). Опра ши ва -
ње је соп стве ним по ле ном
још у за тво ре ним цве то ви -
ма (са мо о плод на биљ ка).
Оплод ња на сту па 12-16 ча -
со ва по сле опра ши ва ња. По -
сле оплод ње ту чак на ста вља
да ра сте у об ли ку ваљ ка сте
из ра сли не са за де бља лим
вр хом, у по чет ку увис, а ка -
сни је се окре ће ка зе мљи.
Кад до стиг не од ре ђе ну ве -
ли чи ну увла чи се у зе мљу
на ду би ну до 10 цм и на ста -

вља свој по раст. Ова из ра -
сли на на зи ва се ги но фор.
На вр ху ги но фо ра се из
опло ђе ног туч ка обра зу је
плод ма ху на ко ја се да ље
раз ви ја у зе мљи. Ги но фо ри,
ко ји не до спе ју у зе мљу осу -
ше се. Ма ху на је ваљ ка ста,
де ли мич но сег мен ти ра на,
пра ва или ма ло по ви је на и
у зре лом ста њу је чвр ста.
Ди мен зи је ма ху не су 2 цм x
0,5 цм до 8 цм x 2 цм и за -
ви се од ти па ара хи са, усло -
ва успе ва ња и при ме ње не
агро тех ни ке. У зре лој ма ху -
ни мо же би ти 1-6 се ме на.
Тки во ма ху не, за ви сно од
еко ти па и сор те чи ни 20-
35% укуп не ма се пло да. Се -
ме је лоп та сто, ваљ ка сто или
овал но-из ду же но. Бо ја се -
ме ња че је нај че шће цр ве на
у ра зним ни јан са ма, жућ -
ка ста или на ран џа ста. Се -
ме је раз ли чи те круп но ће,
ап со лут на ма са ва ри ра од
500 г (сит но се ме не сор те)
до 850 г у круп но се ме них

сор ти. За пре мин ска ма са је
55-62 кг. Се ме се са сто ји из
се ме ња че и кли це са два ко -
ти ле до на у ко ји ма су ре зер -
вне хран љи ве ма те ри је. Ве -
ли ка је хран љи ва и енер гет -
ска вред ност се ме на (зр на).
У про се ку са др жи 13-22%
пре храм бе них угље них хи -
дра та, 25-38% укуп них про -
те и на, 48-55% уља, 1,5-2,5%
це лу ло за, до 2,5% ми не рал -
них со ли и око 8% во де. Бо -
га то је ви та ми на Б1, Б3, Е и
К. У ми не рал ним со ли ма
има нај ви ше је ди ње ња фос -
фо ра, ка ли ју ма, гво жђа и
маг не зи ју ма. 

По ко ли чи ни фос фо ра и
ка ли ју ма зр но ара хи са пре -
ва зи ла зи мно ге пре храм бе -
не на мир ни це биљ ног и ани -
мал ног по ре кла. У ис хра ни
љу ди ко ри сти се ди рект но,
пе че на це ла зр на, као до да -
так за спра вља ње раз ли чи -
тих по сла сти ца, у ин ду стриј -
ској пре ра ди за до би ја ње је -
сти вог уља. Уље је све тле
бо је и при јат ног ми ри са, ве -
ли ке је хран љи ве и ви та -
мин ске вред но сти и од ње -
га се про из во де мар га рин и
биљ ни ма слац, а це ње но је
и за упо тре бу у до ма ћин -
ству. Уља не по га че по сле
хлад ног це ђе ња уља слу же
за из ра ду раз ли чи тих кон -
ди тор ских про из во да. Зр но

и пре храм бе ни про из во ди
има ју и ве ли ку ну три тив ну
вред ност, по год ни су за ис -
хра ну ди ја бе ти ча ра јер ре -
гу ли шу ни во ше ће ра у кр -
ви. Тех нич ко уље пред ста -
вља ва жну си ро ви ну за ин -
ду стри ју са пу на и ко зме тич -
ких про из во да. Оста ци по -
сле то плог по ступ ка слу же
као кон цен тро ва на сточ на
хра на јер са др же око 45%
укуп них про те и на, око 8%
уља и око 25% угље них хи -
дра та. Над зем на би о ма са
по сле бер бе ара хи са има у
су вој ма си до 19% укуп них
про те и на и од лич на је во -
лу ми но зна сточ на хра на.
Нај бо љи на чин спре ма ња
сточ не хра не од же тве них
оста та ка је ба ли ра ње осу -
ше не би о ма се. Ара хис има
ве ли ки агро тех нич ки зна -
чај јер по сле ње га зе мљи -
ште оста је не за ко ро вље но,
до брих фи зич ких осо би на
и обо га ће но азо том, као и
по сле дру гих леп тир ња ча. 

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 10. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ки ки ри ки или 
зе мљин орах

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ЧЕ ТВР ТИ ФЕ СТИ ВАЛ „FREEDOM ART” ДО МА ОМЛА ДИ НЕ ПАН ЧЕ ВО

СЛО БО ДА ЈЕ У ТЕ БИ 
Ро кен рол три би на на
те му „Где смо сад”

У пе ри о ду од 23. до 25. ав гу ста
би ће одр жан че твр ти фе сти вал
„Freedom art” ко ји ор га ни зу је
Дом омла ди не Пан че во. 

Фе сти вал ће за по че ти пред -
ста вља њем му ра ла и на сту пом
по ла зни ка хип-хоп ра ди о ни це
До ма омла ди не Пан че во у Не -
ма њи ној ули ци, иза „Мак си ја”.
Зва нич но отва ра ње ће би ти одр -
жа но у га ле ри ји ове кул тур не
уста но ве где ће би ти отво ре на

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

Иван Ивач ко вић, но ви нар и пу -
бли ци ста. Про грам ће во ди ти
Ву ле Жу рић, пи сац. Пр ви дан
фе сти ва ла за тво ри ће кон церт
са ста ва „Pro Rock Angels – Rol-
ling Stones Tribute Band”.

У пе так, 24. ав гу ста про грам
по чи ње у 17 са ти ка да ће на -
сту па ти „Ма стер бла стер си”. Од
18 са ти на ши су гра ђа ни ће мо -
ћи да чу ју хор „Ча ро ли ја” ко ји
во ди Ле он ти на Ву ко ма но вић,
а од 21 игра ће се пред ста ва
„Смрт фа ши зму! О ри ба ри ма

и сло бо ди”, ко ју из во ди „Ре -
флек тор те а тар” из Бе о гра да.
Бес плат не кар те мо гу се пре у -
зе ти од 6. ав гу ста у До му омла -
ди не Пан че во – рад ним да ни -
ма од 16 до 21 сат и су бо том
од 11 до 17 са ти. 

По след њег да на фе сти ва ла у
су бо ту, 25. ав гу ста би ће одр жа -
ни кон цер ти са ста ва „Music for
Human Rights”, „Кан да, Ко џа и
Не бој ша” и „Farra Fanfarra”.

У окви ру пра те ћег про гра ма
фе сти ва ла у че твр так, 23. ав -

гу ста по се ти о ци ће мо ћи да по -
гле да ју из ло жбу скулп ту ра „Vo-
odoo Technotic” Вла ди ми ра Пе -
тро ви ћа. На ред ног да на у отво -
ре ном ате љеу би ће одр жа но цр -
та ње пор тре та на ли цу ме ста,
цр та ње ка ри ка ту ра по се ти ла -
ца и руч но пра вље ње бом бо на.
У окви ру филм ског про гра ма
„FreeDom Art” фе сти ва ла у су -
бо ту, 25. ав гу ста би ће при ка -
зи ва ни крат ки, екс пе ри мен тал -
ни и не ми фил мо ви.

Улаз на све про гра ме ће би -
ти бес пла тан.

ПО ДР ШКА ТРАН СФЕ РУ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ

Про је кат „Smart factory hub”

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА

Пријава до 24. августа 
Рок за подношење пријава с
комплетном документацијом
за полагање испита за стицање
лиценце професионалног
управника је 24. август. Испит-
ни рок VII/2018. почиње 6. сеп-
тембра. 

Заинтересовани могу посла-
ти своје пријаве електронским
путем (https://uslu ge.pks.rs/por -
tal/pri ja va-za-po la ga nje) или по-
штом на адресу: Привредна ко-
мора Србије, Комисија за спро-
вођење испита за стицање ли-
ценце професионалног управ-
ника, Ресавска 13–15, 11000
Београд.

Кандидати подносе фото-
копију очитане личне карте,
доказ о томе да имају најма-

ње средњу школу у четворо-
годишњем трајању (оверену
копију дипломе) и доказ о
извршеној уплати накнаде.

Кандидати који електрон-
ски достављају документаци-
ју у обавези су да на дан по-
лагања испита донесу овере-
ну копију дипломе у папир-
ној форми, коју ПКС задржа-
ва трајно у документацији.
Уколико је кандидат проме-
нио презиме у односу на оно
које се налази на дипломи,
неопходно је да на дан пола-
гања испита приложи и ко-
пију венчаног листа.

Накнада за полагање ис-
пита, издавање лиценце и
упис у Регистар износи

15.600 динара (са урачуна-
тим ПДВ-ом).

Обавештење о распореду по-
лагања писменог дела испита,
са списком кандидата који по-
лажу, биће објављено на сајту
ПКС, и то најмање пет дана
пре термина одржавања пи-
сменог дела испита, о чему ће
сви кандидати бити обавеште-
ни мејлом. Распоред полагања
усменог дела испита за канди-
дате који су положили писме-
ни део испита биће објављен
најкасније у року од осам дана
од дана завршетка писменог
дела испита, на сајту Привред-
не коморе Србије.

Кандидати на полагање мо-
рају са собом понети важећу

личну исправу ради иденти-
фикације. Испит се састоји из
писменог и усменог дела, а по-
лажу се четири области које су
предвиђене Правилником. Пи-
смени део испита има четрде-
сет питања, односно по десет
за сваку тематску област. Уку-
пан број бодова на писменом
делу испита је 100. Писмени
део испита траје најдуже 120
минута. Кандидат је положио
писмени део испита уколико
је остварио најмање 70 бодова.
Усмени део испита полаже кан-
дидат који је претходно поло-
жио писмени део. Усмени део
испита има најмање по три пи-
тања из сваке тематске обла-
сти.

У пе так, 24. ав гу ста
про грам по чи ње у 17
са ти ка да ће на сту па ти
„Ма стер бла стер си”.
Од 18 са ти на ши 
су гра ђа ни ће мо ћи да
чу ју хор „Ча ро ли ја”.

из ло жба фо то гра фи ја под на -
зи вом „Let there be rock” Алек -
сан дра Стој ко ви ћа. Од 20.30 би -
ће одр жа на ро кен рол три би на
на те му „Где смо сад” на ко јој ће
го во ри ти Ср ђан Ги ле Гој ко вић
(„Елек труч ни ор га зам”), Зден ко
Ко лар („Зо на Б”, ex „Идо ли”),
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Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику 

magyar nyelven / на мађарском језику 

PIPACSOS 
ÉVTIZEDEK ÜNNEPI 
MÉLTATÁSA
» II oldal

A NŐ, MINT A
HAGYOMÁNYŐRZÉS
SZILÁRD OSZLOPA
» VII oldal

BEFEJEZŐDÖTT EGY
SIKERES ÉVAD 
» VII oldal 

KUTATÁS  A
KÖZÖS GYÖKEREK
UTÁN
» VIII oldal 

Júli us utolsó hétvégéjén a hagyományaik -
hoz híven Her te lendyfalván a Gyetván
Szlovák Művelődési Egyesület és a Tamási
Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület
közösen szer vez te meg  már folyama to -
san,  24. al ka lom mal az aratás  be fe jeztét.
Csa tla ko zott hozzájuk a helyi Önálló Tűz-
oltó Egyesület, a Pe tro he mi ja Vegyipa ri
gyár Tűzoltósága, a Ma ti ca Slo vač ka Szer -
ve zet, a református és evangéli kus egy-
házközösség. 

Az idei aratást  már  el is fe lej tették vol na
a her te lendyfal vi földműve sek, olyan korán
megkezdődött,  ám a bi zonytalanság és a
nagyon alac sony árkínálat még min dig
ébe ren tar tja a gazdákat. Folytatják az
aratást követő munkálatokat és közben –
egy szusszanásra megállnak – ünneplni.
De er re már készült a kis közösség apra -
ja – nagyja. 

„A nyári hónapokban a növényter-
mesztők egyik leg fon to sabb fe la da ta a
betakarítás. A búza érése kor a pa ras ztem -
be rek gyönyörködve járták be a határt,
tenyerükbe dörzsölték a sárga kalászt,
megolvasták a búzas ze me ket, megnyugtató
arc ki fe jezéssel bólintottak: „Az idén jó
lesz a kenyerünk! Kezdődhet az aratás!“”
– állt va la mi kor az újság hasábjain az
idézet.  A jó ga zda idén is ki ment, hogy
leellenőrizze búzája minőségét, ám a vég-
szót a mo dern műszerekről olvassák le,
amelyek kíméle tlen pontossággal mutatják
meg az ada to kat és ad nak ala pot a búza
árának lehetőségéről. Sok eset ben az  eső-
okozta kárt  magának a gazdának kell fe -
de znie.

Háromnapos ren dezvény 
Az idei ünnepség júli us 26-án kezdődött
egy tanulságos előadással, amelyet a pan -
cso vai Ta miš Intézet Mezőgazdasági Ta-
nácsadó Iro da  szakmunkatársa tar tott
meg a her te lendyfal vi Emlék Ot thon ter-
mében. A téma az IPARD előcsatlakozási
pályázati lehetőségek ismer tetése volt. 
Júli us 27-én  délután a Ma ti ca Slo vač -
ka Szer ve zet koordinálta a gyere kek -
kel való foglalkozást a nyár, az aratás

azok is, akik az említett al kal mak kor meg -
for dul tak az emlékot thon ban.   

Több nem ze tiség összefogása
A búza az állandóan újjászülető élet  jelképe.
Er re emlékez tet az is, hogy az ünneplésen
több nem zedék volt je len: egyese ket a ha-
gyományok hoz való kötődés, másokat a
kíváncsiság csalt ki az utcára szom ba ton,
júli us 28-án délelőtt.  A Tamási Áron
SZMME székháza körül a szervező
egyesüle tek kézimunkázói kirakodóvásárt
ren dez tek, amelyen 15 kézművességgel
foglalkozó cso port és három egyén mu -
tat ta be szebbnél – szebb munkáit és ha-
gyományos süteményeit, terméke it, amiért
házigazdáik ebéddel vendégelték meg őket. 

A ter ve zett kéziaratás bemutatója el -
ma radt. Az előző esti esőzuhatag eláztatta
az er re az al ka lo mra meg hagyott  búza-
táblát, így délben in dult az aratók fel-
vonulása Her te lendyfal va utcáin, a már
megs zo kott rend ben, a hagyományok
sze rint.  Kic sik – nagyok a különböző
népvi se let tarkaságában, vidáman tán-
coltak az útkereszteződése ken az őket
beváró közönség örömére.  A talpalávalót
az egyesüle tek népi zenekarának ta gjai
húzták, felváltva magyar – szlovák  szö-
veget éne kel ve hozzá.  Visszatérve a Ta-
mási Áron SZMME székházához, szerény
me gvendége lésben részesültek a felvo-
nulók, majd a fáradság és rekkenő hőség
el lenére  is folytatódott a vi ga da lom még
egy ide ig. 

Estére már pi hen ten tértek vissza  mind-
két egyesület be a báli mulatságokra, ahol
ízletes vac so ra, ga zdag tom bo la és vidám
zeneszó mel lett tar tott a szórakozás a haj -
na li órákig. Az idei, 24. Her te lendyfal vi
Arató Na pok ren dezvényt a Tartományi
Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási
Közösségi Titkárság, a Pe tro he mi ja Ve-
gyipa ri vállalat Szeks zer ve ze tei, a Kőolaj-
finomító Szeks zer ve ze te, a pan cso vai Ze -
le ni lo Közművesítési Vállalat és több vál-
lalkozó meg egyén támogatta. 

Lőcsei Ilo na

VÉGET ÉRTEK A HER TE LENDYFAL VI  ARATÓ NA POK

HUS ZON NEGYEDIK  AL KA LOM MAL ÜNNE PELT 
EGYÜTT A KÖZÖSSÉG

és a búza témájára. A Gyetván Szlovák
Művelődési Egyesület ren de zett udvarán
a gyere kek kel helyi óvónők és a kézi -
mun kac so por tok ta gjai kézműves fog-
lalkozást, festést szer vez tek, miközben
beszélget tek velük az említett témakö-
rökben.   

A ko ra e sti órákban lezúduló eső be le -
ron tott a szervezők tervébe, hogy a mű-
velődési műsort sza bad ég alatt tartják
meg. Így a szépszámú közönség a helyi
Emlék Ot thon nagytermében kísérhet te
végig a ga zdag, tar tal mas pro gra mot. A
három nyel ven el hang zott bemondószöveg
után a színpadot a szervező egyesüle tek
vendége ik nek adták át.  Elsőként a pan -
cso vai és ópávai Csi gra Művelődési Egye-
sület több korosztályú tánccsoportja mu -
ta tott be táncokat Szer bia különféle tá-
jegységeiről. A  Gyetván Szlovák ME ven-
dégeként az an tal fal vi Október 3. Műve-

lődési Ot thon tánccsoportja, dalkörei és
ze ne ka ra ad ta elő tar tal mas műsorát, míg
a Tamási Áron SZMME vendégei a tö-
rökbecsei Jókai Mór Magyar Művelődési
Egyesület ta gjai vol tak, akik a Csalogató
táncegyüttes és a Csutorás legénykórus
műsorával léptek színre: felcsíki és szi-
lágysági  táncokkal és szlavóniai ka to na -
da lok kal mu tat koz tak be, a Fo kos ze ne -
kar kíséretében. Végül, a me gle petés ven-
dégegyüttes vet te át a színpad terét, a gö-
rögországi Jan ni na város népes tánccso-
portja zárta a színvonalas, ga zdag műve-
lődési műsort. Vendégek és házigazdák a
közeli Tűzoltó Egyesület termében szóra-
koztak tovább egy állófogadáson. 

A kézimunkakiállítást az egyesüle tek
szor gos kezű asszonyai  már eze kre az al -
kal ma kra felállították kísérőrendezvény-
ként, hogy  meg te kint hessék a kézimun-
kázók sze met gyönyörködtető munkáit
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Dél-Bánátban  már egy
ide je ren dsze re sen
működik két 
ci te ra ze ne kar

Szé kelykev én 2015 februárjától a
Petőfi Sándor Müvelődési
Egyesület ben  a Žar ko Zre nja nin
Általános Is ko la tanulói muzsikál-
nak együtt a közkedvelt han gsze -
ren. A cso por tot a székelyke vei
Magyar Ede és a torontálvásárhelyi
Kovács Joz sef ve ze ti. 

Miután megszüle tett az ötlet,
hogy tanítsák meg citerázni az is-
kolásgyere ke ket, a fa lu ban gyűjtési
akciót indítottak. Így si került  a
szükséges  citerák egy részét megs ze -
rezni használatra, a többit pe dig a
helybéli Gyuris István  bácsi készi -
tet te. Így összesen 12 citerát si -
került  bes ze re zni,  a gyere kek nek
a gyakorláshoz.

Amióta me ga la kul tak a ci te ra -
ze ne ka rok a Dél-bánságban, már
több fel lepésük volt Vajdaság-szer -
te. Je len vol tak a gyer me kek szá-
mára éven te megs zer ve zett meg-
méret tetésen , a Szólj síp, szólj!
népze nei vetélkedőn  amelyet az
Újvidéki Rádió épületében tar tot -

tak meg, majd a kisciterások tar-
tományi vetélkedőjén, az   Arany-
citerán  Szenttamáson, a községi-
és körzeti szemlén, és al kal mi
műso ro kon helyben. 

A Székelyke vei citerás cso port
első nagyobb külföldi fellépése
2016  de ce berébe n volt  a Magyarság
Háza ren dezvényén Bu da pe sten.
2017-ben az Aranyciterán ver -
senykategóriában megnyerték az
Aranyci te ra-dí jat.  Ezen eredmé-
nyek elérésével lehetőség adódott
ar ra, hogy a gyere kek részt vegye-
nek Magyarországon a minősítő-
kön, mint amilyen a Vass La jos
Népze nei Minősítő és az Aranypáva
Népze nei Minősítő. 

2017 őszén a kis székelyke vei
citerások me gje len tek az elődön-
tőkön, ahol ugyan csak  aranyfo -
ko za tot érde mel tek ki. Ezek után
ju tot tak be a ver senyek középdön-
tőjébe, amelyet Magyarországon
Mezőkövesden és Püspökladányon
ren dez tek meg. A si ker ott sem
ma radt el, ott ismét Arany fo ko -
za tot és Ki e melt Arany fo ko za tot
nyer tek. Így tehát az elért  ered-
mények alapján kiérde mel ten ke-
rültek be a ver senyek döntőjébe
is, amelyet  szep tem ber ben tar ta -
nak majd meg Tis zakécsk én és no -
vem ber ben Bu da pe sten.

Az elért si ke rek mögött ko moly
anyagi támogatás is van. Te kin -
tet tel ar ra, hogy  Vajdaságban elég
nehéz biztosítani a kiadások fe de -
zetét, a csoportvezetők sok helyre
kel lett hogy for du lja nak,  hogy ki
tudják pénzel ni az utazást. Támo-
gatóik vol tak a Bet hlen Gábor
Alapkezelő ZRT, a magyarországi
Em be ri Erőforrások Mi nisztéri u -
ma, a Csoóri Sándor Pro gram, a
Magyar Nem ze ti Tanács, a Tarto-
mányi Művelődési, Tömegtájékoz-
tatási és Vallási Közösségi Titkárság,

a Kevevára község közigazgatósága
és a Rákoczi Szövetség. A fen ti cí-
mekre benyújtott pályázatok által
si került  rend be ten ni a próbatermet,
ju tott pénz új citerák vásarlására,
útiköltségre, működtetésre és a
cso por tok külföldön való
vendégsze replése ik alkalmával  el -
helyez ésr e és étkez tetésére is.

A jövőben az a terv hogy ezentúl
is minél job ban sze re pe lje nek a
ver senyeken, so kat szórakozzanak,
barátkozzanak, új isme retsége kre
tegyenek szert és ne fogyjon a lét-
számuk,  ha nem inkább még töb-
ben legyenek,  hogy ápolják a ci-
teramuzsikát  és a székely népze-
nét.

Torontálvásárhelyen is hagyo-
mánya van a citeramuzsikának.
Az ifjú  ci te ra ze ne kart  Kovács Jó-
zsef  néhány évvel ezelőtt vet te át,
ami kor 12 gyerek járt  ren dsze re sen
a foglalkozásokra. Idővel csökkent a
létszám, mindössze 3 gyere kre ma -
radt a kic siny ci te ra együttes. 2017-
ben ők is ver senyszin ten vet tek
részt az Aranyciterán, ahon nan a
második  helyezéssel tértek ha za. 

Ma már csak Alföldi Ábel, a
nyol ca dik osztály tanulója ma radt
akív citerás, aki vel oktatója foly-
ta tja a tanulást.  József ez zel az
egy gyerek kel úgy próbál fo glal -
ko zni, hogy egy idő múlva ő le -
hes sen a kísérője - korrepetítora.
Bi zik ab ban, hogy si ker rel jár.  

Idén szep tem ber ben, az új is -
ko laév ke zdetén Erzsébe tla kon
is be in dul majd a ci te ra ze ne kar.
A gyere kek érdeklődését egy be-
mutató kel tet te fel a ci te ra ze ne
iránt. Kovács  Józsefet kérték
meg,  hogy segítsen be le a mun-
kába,  amit ő szi ve sen el is fo ga -
dott. A Csóri Sándor Pro gram
tamogatásával si került  6 új citerát
vásárolni az erzsébe tla ki gyere -
kek nek. A han gsze re ket József
éde sa pja, id. Kovács József  ké-
szített el sajátkezűleg. 

Nagy Mónika

A Prosperitati Alapítvány múlt
évi házvásárlási pályázatán Szé-
kelykevén Gyuris Zsolt és Karoli-
na nyertes pályázók voltak, így új
otthont tudtak biztosítani család-
juknak. 

Nagy öröm volt számukra, ami-
kor értesültek a pályázati lehető-
ségről. A legnagyobb gond volt
olyan házat találni, amely teljes
egészében megfelel majd a család
igényeinek. Annak ellenére, hogy
Székelykevén manapság nagyon
sok ház eladó, nem mindegyik volt
megfelelő az ifjú párnak. 

A választás egy régebbi házra
esett, amelyet a külföldön élő tu-
lajdonosok teljes egészében felújí-
tottak. Így, miután lezárult a pá-
lyázat és megszületett a támoga-
tásról szóló döntés, csak a helyiségek
bemeszelését kellett elvégezniük,
máris lakható volt az új otthon.
Hároméves kislányukkal és egyéves
kisfiukkal teljes kényelemben tud-
ják tölteni a mindennapjaikat. 

Tanügyi munkásokként dolgoznak
mindketten a székelykevei Žarko
Zrenjanin Általános Iskolában,
emellett mellékfoglalkozásként mé-
hészkedéssel is foglalkoznak. Mind-
ezáltal a család mindennapjai na-
gyon dinamikusak, mert összhang-
ba kell hozni a munkafeladatokat

a gyerekekkel való foglalkozással.
Az új családi házhoz egy nagy ud-
var és kert is tartozik, amely nagyon
megfelel a kis játszadozó gyere-
keknek, szabadságérzetet ad ne-
kik. 

Zsolt a szabad idejét galambá-
szattal tölti, de nevel kisállatokat
is – nyulakat, fácánokat, hobbi
szinten foglalkozik velük. A ház
mögötti kertben gyümölcsfák van-

nak, de az ifjú házaspár a konyha
szükségleteire megtermeli a zöld-
ségféléket is, lehetőség szerint. 

A ház mellett egy másik nyer-
tes pályázatuk is volt a Prosperi-
tati Alapítványnál, a méhészetben
szükséges felszerelést tudták meg-
vásárolni, amelyet – Zsolt nyilat-
kozata szerint – önerőből nem
tudták volna beszerezni. Újabb
méhcsaládokat, kaptárokat, pör-

getőt, födelező gépet és a téli po-
gácsakészítéshez szükséges gépe-
ket tudtak vásárolni, ami sokban
megkönnyíti a munkálatokat és
nagy előrehaladást jelent számukra. 

Az ifjú Gyuris házaspár szor-
gos munkával, újabb feladatok vál-
lalásával szeretne érvényesülni és
szülőföldjükön boldogulni gyer-
mekeikkel együtt.

Lőcsei Ilona

Fennállásának negyvenedik évfor-
dulóját ünnepelte meg július idusán
a torontálvásárhelyi Pipacs Nő-
egylet.Tette mindezt szabályos köz-
gyűlés keretében, melynek nyitá-
nyában elnöki beszámoló hang-
zott el az elmúlt évtizedekben ki-
fejtett tevékenységekről. Ezt követte
az emlékoklevelek kiosztása, a kö-
zös ebéd, egy alkalmi kézimunka-
kiállítás, illetve a tájszoba megte-
kintése a néhai Torontálvásárhelyi
Takarékpénztár Rt. épületszárnyá-
ban.

A rendezvény központi helyszíne
a József Attila Művelődési Otthon
volt, a zenei aláfestésről pedig Győri
Zoltán gondoskodott. Bemutatko-
zott továbbá a helybéli Perdülő
Tánccsoport is oktatójuk, Kovács
Csilla óvónő vezetésével.

A torontálvásárhelyi Pipacs Nő-
egylet hivatalosan 1978-ban alakult
meg a helyi művelődési otthon ke-
retében, a szépemlékű Horti
György igazgatóságának idején és
közreműködésével. Az egylet ak-
kor hét tagból állt. Ma, negyven
évvel később, a regisztrált pipacso-
sok száma ötvennyolc. Alap-
tevékenységéül a helyi himzés-ha-
gyomány ápolását és a csigatészta
készítését, valamint a Vajdaság-
szerte működő nőszervezetekkel
történő baráti kapcsolattartást ha-
tározta meg. Nemkülönben az elsők
között vett részt a MIRK-en, vala-
mint a Vajdasági Kézimunka Ked-
velők Szövetségének kiállításán.
Tevékenységük az utóbbi években
a Kukorica, a rónák gyöngye el-
nevezésű, községi szintű rendezvény
megszervezésével bővült.

Az elődeiktől örökölt hímzések
felgyűjtése és felújítása, továbbá
azok továbbfejlesztése és népsze-
rűsítése során a himzőasszonyok-
ban mind jobban tudatosodott a
helyi jellegű himzéshagyomány
megőrzésének a fontossága is. Min-
dezen elképzelések létjogosultságát
számos hazai és külföldi kiállításon,
a sajtó hasábjain, televíziós műso-
rokban és az internet közvetítésével,
továbbá egykori elnökasszonyuk,
Nagy Irén nyugalmazott óvónő
négy tematikus dokumentumköny-
vével igyekeztek bizonyítani. A ju-
bileumi ünnepségre a helyi, újo-
zorai (Uzdin), antalfalvi, nagyla-
josfalvi, cserépaljai, bókai, bács-
földvári, óbecsei, temerini, újvidéki,
muzslyai, hertelendyfalvi, sándor-

4. Összefoglalásként megállapíthat-
juk, a Pipacs Nőegylet az elmúlt negy-
ven évben eredményekben gazdag te-
vékenységet folytatott, fáradtságot nem
ismerő, kitartó és folyamatos munkájuk
pedig bőséges gyümölcsöt is hozott.
Évtizedeken keresztül több száz okle-
véllel, nívódíjjal, aranyéremmel, arany-
tűvel és serleggel tértek haza a MIRK-
ről, valamint a Vajdasági Kézimunka
Kedvelők Szövetségének kiállításairól.
2009-ben átvehették a Vajdasági Ma-
gyar Művelődési Szövetség Plakettjét
is. Az eddigi legnagyobb elismerés
végül 2016-ban érkezett meg, amikor
– települési örökségként a Pipacs Nő-
egylet által felkarolt debellácsi himzésor-
namentika is helyet kapott a Vajdasági
Értéktárban.

Negyven éves jubileuma alkal-
mából kívánunk az egylet tagságá-
nak további, sikerekben gazdag éve-
ket. S azt, hogy továbbra is szívvel-
lélekkel haladjanak tovább a meg-
kezdett úton, változatlanul folyta-
tva eme, mások számára is példa-
értékű tevékenységüket!

Debelyacsa, 2018. július 15.” (az
ünnepségen elhangzott beszámoló
átirata)

Martinek Imre

JUBILÁLÓ NŐEGYLET

PIPACSOS ÉVTIZEDEK ÜNNEPI 
MÉLTATÁSA

egyházai és székelykevei társegye-
sületek és együttműködő partne-
rek mellett a hódmezővásárhelyi
Csúcsi Olvasókör és az Öreg-kis-
homoki Kerttulajdonosok
Egyesülete is delegált küldöttséget
saját soraiból. Megkülönböztetett
köszöntő illette továbbá a veterá-
nokat, az egylet volt elnök asszo-
nyait, a jelenlegi vezetőséget, az
írott és elektronikus média képvi-
selőit, a község és a település elől-
járóit...

„A Pipacs Nőegylet eredményes
tevékenységének egyes mozzanata-
it az elmúlt évtizedek jubileumai-
ra emlékezve idézzük fel.

1. A 20 éves jubileumon, vagyis
1998-ban az akkori tagjaink (6-tól
66 éves korig) a felújított, azaz új-
rahímzett alkalmi viseletekben léptek
fel művelődési otthonunk színpadán,
zenés-táncos műsor keretében mu-
tatva be hagyományos viseletünket.

2. A Pipacs Nőegylet fennállásá-
nak 25 éves jubileumát méltó módon
fémjelezte a 2003-ban megnyílt De-
bellácsi Tájszoba. A szorgos kezű
asszonyok helyi jellegű szobabelsőt
díszítő himzéseikbe „öltöztették be”
az 1918-ből származó, kék színű

szobabútorokat. A Tájszobában el-
helyezett üvegvitrin az eredeti vi-
seletdarabokat, valamint a rekonst-
ruált viselet-modelleket őrzi. 1880-
tól egészen napjainkig. A Tájszoba
beállításával a hagyományos him-
zésornamentikánk nemcsak Debel-
lács tárgyi kultúrkincsébe épült be,
de egyúttal muzeális értéket is ka-
pott.

3. A 30 éves jubileum alkalmából
2008-ban a RETROSPEKTÍV ki-
állítás állított méltó emléket folyama-
tos, kitartó és látványos tevékeny-
ségünknek. Ezen a nagyszabású
visszapillantó kiállításon kétszáz-
húsz, művészien megmunkált him-
zés példány, valamint százharmincöt
hiteles fénykép – tíz pannóra ráhe-
lyezve, mutatta be a debellácsi him-
zésornamentika fejlődési periódu-
sait. Az ünnepi műsor keretében
került sor továbbá Nagy Irén köny-
vének bemutatójára is, melynek
nyilvános szakmai értékelését dr.Sző-
ke Anna néprajzkutató vállalta.
Bada István, a Kézimunkázók és
Gyűjtők Nemzetközi Szövetségének
elnöke egyletünket arany serleggel
és arany-szív érdeméremmel tün-
tette ki.

PROSPERITATI ALAPÍTVÁNY

Új otthon a Gyuris családnak

EGYRE NÉPSZERŰBB A CI TE RA ZE NE 

KÖRNYÉKÜNKÖN

Si ke rek so ro za ta
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По след њег ви кен да у ју лу, у за јед нич кој
ор га ни за ци ји СКПД-а „Ђе тван” и
МКУД-а „Та ма ши Арон”, у Вој ло ви ци
је тра ди ци о нал но про сла вљен, са да већ
24. пут за ре дом, за вр ше так же тве.
При дру жи ли су им се ме сно До бро вољ -
но ва тро га сно дру штво, Ва тро га сна
слу жба „ХИП –Пе тро хе ми је”, Ма ти ца
сло вач ка, ре фор мат ска и еван ге лич ка
цр кве на за јед ни ца.

Ово го ди шња же тва је то ли ко ра но по -
че ла да би је вој ло вач ки по љо при вред -
ни про из во ђа чи мо жда већ и за бо ра -
ви ли да ни су, због не из ве сно сти и ве -
о ма ни ске по ну ђе не це не жи та, још
увек вр ло опре зни. На ста вља ју ра до ве
ко ји сле де по сле же тве, а у ме ђу вре ме -
ну на крат ко за ста ну да про сла ве. Али
за то се већ спре ма и ста ро и мла до у
за јед ни ци.

„У лет њим ме се ци ма ра та ри ма је
је дан од нај ва жни јих за да та ка уби ра -
ње пло до ва. Ка да жи то зри, па о ри с
ди вље њем оби ла зе атар, на дла ну про -
тр ља ју жу то кла сје, пре бро је зр на пше -
ни це и са уте шним из ра зом на ли цу
кли ма ју гла вом: ове го ди не ће мо има -
ти до бар хлеб! Же тва мо же да поч -
не!”, пи са ло је не ка да на стра ни ца ма
но ви на. До бар до ма ћин је и ове го ди -
не иза шао да про ве ри ква ли тет свог
жи та, али крај њи ре зул тат се очи та ва
с мо дер них ин стру ме на та, ко ји с не -
ми ло срд ном тач но шћу при ка зу ју по -
дат ке и да ју осно ву за фор ми ра ње це -
не жи та. У мно го слу ча је ва ће због
обил них па да ви на ште ту мо ра ти да
сно си сам па ор.

Тро днев на ма ни фе ста ци ја
Ово го ди шња про сла ва је по че ла 26. ју -
ла по уч ним пре да ва њем ко је је одр жа -
ла са рад ни ца По љо при вред не са ве то -
дав не слу жбе Ин сти ту та „Та миш” Пан -
че во у про сто ри ја ма Спо мен-до ма у
Вој ло ви ци. Те ма је би ла пред ста вља -
ње ИПА РД про гра ма – Ин стру мен та
за прет при ступ ну по моћ у обла сти ру -
рал ног раз во ја.

про гра ма у Спо мен-до му мо гли да по -
гле да ју пре див не ру ко тво ри не.

Са рад ња ви ше на ци ја
Жи то је сим бол жи во та ко ји се увек из -
но ва ра ђа. На то нас под се ћа и то што је
на про сла ви би ло при сут но ви ше ге не -
ра ци ја: јед не је при ву кла при вр же ност
тра ди ци ји, а дру ге зна ти же ља да иза ђу
на ули це у су бо ту, 28. ју ла, пре под не.
Око се ди шта МКУД-а „Та ма ши Арон”
ве зи ље из кул тур но-умет нич ких дру -
шта ва – ор га ни за то ра при ре ди ле су про -
дај ну из ло жбу, на ко јој су пред ста ви ле
сво је ве о ма ле пе ра до ве, тра ди ци о нал -
на пе ци ва и про из во де из пет на ест гру -
па ко је се ба ве из ра дом ру ко тво ри на,
као и три уче сни це по је ди нач но, због
че га су их до ма ћи ни уго сти ли руч ком.

Ра ни је пла ни ра но руч но ко ше ње жи -
та ни је мо гло да се одр жи по што је ве -
ли ка ки ша прет ход не ве че ри по то пи ла
за ову при ли ку оста вље но жит но по -
ље, та ко да је у под не кре ну ла по вор ка
вој ло вач ким ули ца ма по већ уста ље -
ном ре ду. Мла ди и ста ри у ша ре ни лу
ра зних на род них но шњи ве се ло су игра -
ли на рас кр сни ца ма, на ра дост пу бли -
ке ко ја их је до че ки ва ла. Сви ра ли су
им за јед нич ки чла но ви на род них ор -
ке ста ра дру шта ва, на из ме нич но пе ва -
ју ћи уз му зи ку на ма ђар ском и сло вач -
ком је зи ку. На кон по врат ка у се ди ште
МКУД-а „Та ма ши Арон” уче сни ци по -
вор ке су скром но уго шће ни, али су
упр кос ве ли кој вру ћи ни још не ко вре -
ме на ста ви ли с ве се љем.

Го сти су се уве че већ од мор ни вра ти -
ли у са ле кул тур но-умет нич ких дру шта -
ва, где су се одр жа ва ли ба ло ви, уз уку сну
ве че ру, бо га ту том бо лу, ве се лу му зи ку и
ве се ље све до зо ре. Ово го ди шњу, 24. ма -
ни фе ста ци ју „Вој ло вач ки же те лач ки да -
ни” по др жа ли су По кра јин ски се кре та -
ри јат за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и
од но се с вер ским за јед ни ца ма, син ди -
кал не ор га ни за ци је „ХИП –Пе тро хе ми -
је” и Ра фи не ри је наф те Пан че во, ЈКП
„Зе ле ни ло”, као и ви ше при вред ни ка и
по је ди на ца. Ило на Ле чеи

ЗА ВР ШЕ НИ „ВОЈ ЛО ВАЧ КИ ЖЕ ТЕ ЛАЧ КИ ДА НИ”

ДВА ДЕ СЕТ ЧЕ ТВР ТИ ПУТ ЗА ЈЕД НИ ЦА 
ПРО СЛА ВЉА ЛА ЗА ЈЕД НО

У по сле по днев ним са ти ма 27. ју ла
Ма ти ца сло вач ка је ко ор ди ни ра ла еду -
ка ци ју де це на те му ле та, же тве и жи -
та. У уре ђе ном дво ри шном про сто ру
СКПД-а „Ђе тван” с де цом су вас пи та -
чи це из Вој ло ви це и же не из удру же -
ња ра ди ле руч не ра до ве и бо ји ле мо -
ти ве, а у ме ђу вре ме ну су раз го ва ра ле с
њи ма о по ме ну тим те ма ма.

Ки ша ко ја је па ла у ра ним ве чер њим
са ти ма по ква ри ла је план ор га ни за то -
ра да се кул тур ни про грам одр жи под
ве дрим не бом. Та ко је мно го број на пу -
бли ка у са ли вој ло вач ког Спо мен-до -
ма мо гла да пра ти бо гат про грам пун
са др жа ја. На кон тро је зич ког на јав ног
по здра ва кул тур на дру штва – ор га ни -
за то ри пре пу сти ла су по ди јум го сти -
ма. Пр во су на сту пи ли чла но ви раз ли -
чи тих уз ра ста фол клор не гру пе КУД-а
„Чи гра” из Пан че ва и Опо ва, ко ји су
игра ли на род не игре из ра зних кра је ва

Ср би је. Фол клор на гру па, пе вач ке гру -
пе и ор ке стар До ма кул ту ре „3. ок то -
бар” из Ко ва чи це су као го сти СКПД-а
„Ђе тван” из ве ли ве о ма леп про грам, а
го сти МКУД-а „Та ма ши Арон” би ли су
чла но ви фол клор не гру пе МКУД-а „Јо -
каи Мор” из Но вог Бе че ја, ко ји су као
фол клор ни ан самбл „Ча ло га то” и му -
шка пе вач ка гру па „Чу то раш” на сту -
пи ли ко ре о гра фи ја ма из Фел чи ка и Си -
лађ ша га, као и вој нич ким пе сма ма из
Сла во ни је, у прат њи ор ке стра „Фо -
кош”. Из не на ђе ње за крај: на по ди јум
су иза шли чла но ви фол клор не гру пе
из Грч ке, из ме ста Ја њи на. Го сти и до -
ма ћи ни су за јед но на ста ви ли дру же ње
на кок те лу у обли жњој са ли До бро -
вољ ног ва тро га сног дру штва.

Из ло жбу руч них ра до ва су вред не
ве зи ље из КУД-ова већ при пре ми ле за
ову при ли ку, као про прат но де ша ва ње
ма ни фе ста ци је, ка ко би сви по се ти о ци
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У ју жном Ба на ту већ
ду же вре ме ре дов но
ра де два ци тра шка
ор ке стра

У окви ру КУД-а „Пе те фи Шан -
дор” у Ско ре нов цу од фе бру а ра
2015. го ди не уче ни ци Основ не
шко ле „Жар ко Зре ња нин” сви -
ра ју за јед но на ци тра ма, њи ма
оми ље ном ин стру мен ту. Струч -
ни ру ко во ди о ци ор ке стра су Еде
Ма ђар из Ско ре нов ца и Јо жеф
Ко вач из Де бе ља че.

На кон што се ро ди ла иде ја да
школ ску де цу на у че да сви ра ју

на ци тра ма, у се лу је са ку пљен
је дан број ци три за ко ри шће -
ње, а оста ле је из ра дио чи ка
Иштван Ђу риш, ме шта нин.
Укуп но је при ку пље но два на ест
ци три, на ко ји ма су де ца мо гла
да за поч ну ве жба ње.

Од ка да су оформ ље ни ци -
тра шки ор ке стри у ју жном Ба -
на ту, има ли су ви ше на сту па у
Вој во ди ни. Би ли су при сут ни
на так ми че њу за де цу из на род -
не му зи ке „Сви рај, фру ло, сви -
рај”, ко је је одр жа но у згра ди
но во сад ског ра ди ја, а ка сни је су
ма ли ци тра ши уче ство ва ли на
по кра јин ском так ми че њу „Злат -
на ци тра” у Ср бо бра ну, на оп -

штин ским и ре ги о нал ним смо -
тра ма, као и на при год ним про -
гра ми ма у ме сту.

Гру па ци тра ша из Ско ре нов -
ца је свој пр ви ве ћи на ступ у
ино стран ству има ла у де цем бру
2016. го ди не у Бу дим пе шти, у
Ку ћи Мађара. Го ди не 2017. на
так ми че њу „Злат на ци тра” у так -
ми чар ском де лу осво ји ли су на -
гра ду „Злат на ци тра”. На осно -
ву ових ре зул та та ука за ла се мо -
гућ ност да де ца уче ству ју у Ма
ђар ској на ква ли фи ка ци о ним
так ми че њи ма, као што су „Ваш
Ла још” и „Злат ни па ун”.
Го ди не 2017. ма ле ни ско ре но -
вач ки ци тра ши по ја ви ли су се
у прет фи на лу, где су осво ји ли
зла то. На кон то га су до спе ли до
по лу фи на ла так ми че ња, ко је је
ор га ни зо ва но у Ма ђар ској, у ме -
сти ма Ме зе ке вешд и Пи шпе кла -
дањ. Успех ни је из о стао, та мо
су исто осво ји ли злат ну и ис -
так ну то злат ну оце ну. Та ко су
на осно ву по стиг ну тих успе ха
за слу же но до спе ли до фи на ла
так ми че ња, ко је ће би ти одр жа -
но у сеп тем бру у ме сту Ти са -
кеч ке и у но вем бру у Бу дим пе -
шти.

Иза по стиг ну тих успе ха сто ји
озбиљ на ма те ри јал на по др шка. 

С об зи ром на то да је у Вој во -
ди ни те шко обез бе ди ти по кри -
ће тро шко ва, вође гру па, струч -
ни ру ко во ди о ци, мо ра ли су мно -
ги ма да се обра ћа ју ка ко би мо -
гли да фи нан си ра ју пу то ва ња.
Спон зо ри су им би ли Фон да -
ци ја „Бе тлен Га бор”, Ми ни стар -
ство људ ских ре сур са у Ма ђар -
ској, Про грам „Чо ри Шан дор”,
На ци о нал ни са вет ма ђар ске на -
ци о нал не за јед ни це, По кра јин -
ски се кре та ри јат за кул ту ру, ин -
фор ми са ње и од но се с вер ским
за јед ни ца ма, са мо у пра ва оп шти -
не Ко вин и Са вез „Ра ко ци”. За -
хва љу ју ћи овим апли ка ци ја ма

успе шно је сре ђе на са ла за про -
бе, пре о ста ло је за ку по ви ну но -
вих ци три, за пут не тро шко ве,
за ре дов не ак тив но сти и за сме -
штај и ис хра ну гру пе при ли ком
го сто ва ња у ино стран ству.

План за бу дућ ност је да и на -
да ље што бо ље на сту па ју на так -
ми че њи ма, да се до бро за ба ве,
да се дру же, стек ну но ва по -
знан ства и да број ност не опа -
да, већ да их бу де што ви ше, да
не гу ју му зи ку на ци тра ма и се -
ке љан ску на род ну му зи ку.

Сви ра ње на ци тра ма и у Де -
бе ља чи има тра ди ци ју. Мла ди
ци тра шки ор ке стар је Јо жеф Ко -
вач пре у зео пре не ко ли ко го ди -

на, ка да је два на е сто ро де це би -
ло ре дов но при сут но у гру пи. С
вре ме ном је број опао, оста ло
је све га тро је де це у ма лом ци -
тра шком са ста ву. Го ди не 2017.
и они су уче ство ва ли у так ми -
чар ском де лу „Злат не ци тре”,
ода кле су се вра ти ли са осво је -
ном дру гом на гра дом.

Да нас је са мо Абел Ал фел ди,
уче ник осмог раз ре да, остао ак -
тив ни ци траш, с ко јим ње гов
учи тељ на ста вља рад. Јо жеф са
овим де те том по ку ша ва да ра -
ди та ко да за из ве сно вре ме де -
те по ста не ње гов пра ти лац - ко -
ре пе ти тор. На да се да ће има ти
успе хау то ме.

У сеп тем бру 2018, на по чет ку
но ве школ ске го ди не, и у Бе лом
Бла ту ће по че ти да ра ди ци тра -
шки ор ке стар. На кон јед не пре -
зен та ци је у де ци се про бу ди ло
ин те ре со ва ње за ци тра шку му -
зи ку. За мо ли ли су Јо же фа Ко -
ва ча да им по мог не у ра ду, што
је он ве о ма ра до при хва тио. Из
до на ци је Про гра ма „Чо ри Шан -
дор” ус пе ли су да ку пе шест но -
вих ци три за де цу из Бе лог Бла -
та. Ин стру мен те је сво је руч но
из ра дио Јо жеф Ко вач ста ри ји,
Јо же фов отац.

Мо ни ка Нађ
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Жолт и Каролина Ђуриш из
Скореновца успешно су про-
шли на прошлогодишњем кон-
курсу Фондације „Просперита-
ти” и на тај начин су могли да
обезбеде нови дом за своју по-
родицу.

Веома су се обрадовали када
су чули да се указује могућност
за конкурисање. Највећи про-
блем је био наћи кућу која ће у
целости одговарати потребама
породице. Иако у Скореновцу
данас има много кућа за прода-
ју, није свака била одговарајућа
за млади пар.

Избор је пао на једну старију
кућу, коју су њени власници,
који живе у иностранству, у пот-
пуности обновили. Када је кон-
курс завршен и донета одлука о
донацији, било је потребно са-
мо да окрече кућу и просторије
у њој и нови дом је већ био усе-
љив. С трогодишњом ћерком и
једногодишњим синчићем мо-
гу да проводе дане у потпуном
комфору.

Жолт и Каролина Ђуриш ра-
де као просветни радници у
Основној школи „Жарко Зре-
њанин” у Скореновцу, а поред
тога се баве пчеларством као
споредном делатношћу. Уз све

то, свакодневица ове породице
веома је динамична, јер се рад-
не обавезе морају ускладити с
пословима око деце. Новој по-
родичној кући припадају вели-
ко двориште и башта, која вео-
ма одговара малој разиграној
деци, јер им пружа осећај сло-
боде.

Жолт слободно време прово-
ди у голубарству, али узгаја и

мале животиње - куниће и фа-
зане, из хобија. У башти иза ку-
ће у једном делу је воћњак, али
млади брачни пар за потребе
своје кухиње узгаја и поврће,
према својим могућностима.

Поред конкурса за кућу, има-
ли су још једну донацију Фонда-
ције „Просперитати”, па су на-
бавили опрему за рад у пчелар-
ству, што - по Жолтовој изјави -

сопственим снагама не би мо-
гли. Купили су пчеле, кошнице
и још неколико нових машина,
којс умногоме олакшавају рад и
за њих значе велики напредак.

Млади брачни пар Ђуриш
вредним радом и прихватањем
нових обавеза жели да проспе-
рира и да опстане у свом зави-
чају заједно са својом децом.

Илона Лечеи

Жен ско удру же ње „Бул ка” у Де -
бе ља чи сре ди ном ју на про сла ви -
ло је 40. го ди шњи цу по сто ја ња.
То је учи ње но у окви ру ре гу лар -
не скуп шти не, на ко јој се у увод -
ном де лу чуо пред сед нич ки из ве -
штај о раз ви је ној ак тив но сти
то ком про те клих де це ни ја. По -
том су усле ди ли до де ла спо мен-
за хвал ни ца, за јед нич ки ру чак,
при год на из ло жба руч них ра до -
ва и оби ла зак Ет но-со бе у де лу
згра де не ка да шње ште ди о ни це
у Де бе ља чи.

Цен трал но ме сто ма ни фе ста ци -
је би ла је са ла До ма кул ту ре „Јо -
жеф Ати ла”, а за му зич ки део се
по бри нуо Зол тан Ђе ри. Пред -
ста ви ла се и деч ја фол клор на
гру па из ме ста, уз вођ ство струч -
ног ру ко во ди о ца, вас пи та чи це
Чи ле Ко вач.

Жен ско удру же ње „Бул ка” у
Де бе ља чи зва нич но је осно ва -
но 1978. го ди не у окви ру ме сног
до ма кул ту ре, у вре ме ди рек то -
ра Ђер ђа Хор ти ја, ко ји је мно го
до при нео осни ва њу и о ко ме се
чу ва ју ле пе успо ме не. Та да је
удру же ње има ло се дам чла но -
ва. Да нас, на кон че тр де сет го -
ди на, број ре ги стро ва них чла -
ни ца је 58.

Као основ на де лат ност удру -
же ња од ре ђе но је не го ва ње ме -
сног тра ди ци о нал ног ве за и пра -
вље ње те сте ни не - пу жи ћа, као
и одр жа ва ње при ја тељ ских од -
но са са жен ским удру же њи ма
ко ја де лу ју ши ром Вој во ди не.
Ме ђу пр ви ма је уче ство ва ло на
МИРК-у, као и на из ло жби Вој -
во ђан ског са ве за љу би те ља руч -
них ра до ва. Њи хо ва де лат ност
је по след њих го ди на про ши ре -
на ор га ни зо ва њем ма ни фе ста -
ци је на оп штин ском ни воу под
на зи вом „Ку ку руз - би сер рав -
ни це”. 

Са ку пља њем и об на вља њем
ве за на сле ђе ног од пре да ка и
ње го вим да љим раз ви ја њем и
про мо ви са њем ве зи ље су све ви -
ше по ста ле све сне зна ча ја очу -
ва ња тра ди ци је ве за ло кал ног
ка рак те ра. По сто ја ње оправ да -
но сти свих ових за ми сли тру -
ди ле су се да до ка жу на до ма -
ћим и ино стра ним из ло жба ма,
на стра ни ца ма но ви на, у те ле -
ви зиј ским еми си ја ма и по мо ћу
ин тер нет пре зен та ци ја, као и са
че ти ри те мат ске до ку мен тар не

да љу ‘злат но ср це’, ко ју нам је
пре дао пред сед ник Ме ђу на род -
ног са ве за ве зи ља и ко лек ци о на -
ра Иштван Ба да.

4. Као ре зи ме мо же мо кон -
ста то ва ти да је Жен ско удру -
же ње ‘Бул ка’ у про те клих 40 го -
ди на оба вља ло де лат ност обо -
га ће ну ре зул та ти ма, а њи хов
ис тра јан и кон ти ну и ран рад,
ко ји не по зна је за мор, бо га то је
уро дио пло дом. Кроз де це ни је су
се ве зи ље вра ћа ле са МИРК-а и
са из ло жбе Вој во ђан ског са ве за
љу би те ља руч них ра до ва са ви -
ше сто ти на ди пло ма, на гра да -
ма за из вр сност, злат ним ме -
да ља ма, злат ном иглом и пе ха -
ри ма. Го ди не 2009. би ле су до -
бит ни це Пла ке те Кул тур ног са -
ве за вој во ђан ских Ма ђа ра. До са -
да шње нај ве ће при зна ње сти гло
је 2016. го ди не, ка да је, као на -
сле ђе на се ља, ор на мен ти ка ве -
за Де бе ља че, ко ју про мо ви ше
Жен ско удру же ње ‘Бул ка’, до би -
ла ме сто у Вој во ђан ском де по -
зи та ру.

По во дом 40-го ди шњег ју би ле -
ја чла но ви ма удру же ња же ли мо
и на да ље успе шне го ди не, као и
то да и на да ље ср цем и ду шом
на пре ду ју на за по че том пу ту,
не про ме ње но на ста вља ју ћи ову,
и за дру ге узо р ну де лат ност!

Де бе ља ча, ју ла 2018. го ди не”

Имре Мар ти нек

ЈУБИЛЕЈ ЖЕНСКОГ УДРУЖЕЊА

СВЕЧАНА ЗАХВАЛНОСТ ЗА ДЕЦЕНИЈЕ
У„БУЛКАМА”

књи ге не ка да шње пред сед ни це,
Ире не Нађ, вас пи та чи це у пен -
зи ји.

На ју би лар ној про сла ви, по -
ред ме сних, би ла су при сут на и
парт нер ска удру же ња и са рад -
ни ци из Уз ди на, Ко ва чи це, Па -
ди не, Цре па је, Бо ке, Бач ког Гра -
ди шта, Бе че ја, Те ме ри на, Но вог
Са да, Му жље, Вој ло ви це, Ива -
но ва и Ско ре нов ца, а пред став -
ни ке из сво јих ре до ва де ле ги -
ра ли су и Чи та лач ки кру жок
„Чу чи” из Ход ме зе ва шар хе ља и
Дру штво вла сни ка ба шта из Ста -
рог Киш хо мо ка.

С по себ ном па жњом су по -
здра вље не нај ста ри је чла ни це,
бив ше пред сед ни це удру же ња,
са да шње ру ко вод ство, пред став -
ни ци пи са них и елек трон ских
ме ди ја, чел ни ци оп шти не и ме -
сне за јед ни це...

Сле ди пре пис из ве шта ја ко ји
је про чи тан на све ча но сти.

„По је ди не сег мен те успе шног
ра да Жен ског удру же ња ‘Бул ка’
ево ци ра мо под се ћа ју ћи се де це -
ниј ског ју би ле ја.

1. На 20-го ди шњем ју би ле ју,
тј. 1998. го ди не су та да шњи
чла но ви (од 6 до 66 го ди на ста -
ро сти) на сту пи ли на по зор ни -
ци До ма кул ту ре у об но вље ним,
тј. по нов но из ве зе ним при год -
ним но шња ма, пред ста вља ју ћи
тра ди ци о нал ну но шњу у окви -

ру му зич ко-играч ког про гра ма.
2. 25-го ди шњи цу по сто ја ња

Жен ског удру же ња ‘Бул ка’ до -
стој но је обе ле жи ла Ет но-со ба
Де бе ља че, ко ја је отво ре на 2003.
го ди не. Же не вред них ру ку су
‘обу кле’ соб ни на ме штај пла ве
бо је, ко ји по ти че из 1918. го ди -
не у свој вез ло кал ног ка рак те -
ра за укра ша ва ње ен те ри је ра.
Ста кле на ви три на сме ште на
у Ет но-со бу чу ва ори ги нал не де -
ло ве оде ће, као и ре кон стру и са -
не мо де ле но шњи, од 1880. го ди -
не па све до да нас. Тра ди ци о -
нал на ор на мен ти ка ве за с по -
ста вља њем Ет но-со бе ни је се
са мо угра ди ла у опи пљи ву кул -
тур ну ба шти ну Де бе ља че, већ
је ово га пу та до би ла и му зеј ску
вред ност.

3. По во дом 30-го ди шњег ју би -
ле ја 2008. го ди не одр жа на је из -
ло жба ‘Ре тро спек тив’. На овој
ве ли кој ре тро спек тив ној из ло -
жби је 220 умет нич ки од ра ђе -
них из ве зе них при ме ра ка и 135
ау тен тич них фо то гра фи ја
пред ста вља ло раз вој ни пе ри од
ве зе не ор на мен ти ке из Де бе ља -
че, из ло же них на де сет па ноа. У
окви ру све ча ног про гра ма пред -
ста вље на је и књи га Ирен Нађ,
чи јег се јав ног, про фе си о нал ног
вред но ва ња при хва ти ла ет но -
граф др Ана Се ке. Та да је на ше
удру же ње до би ло при зна ње - ме -

ФОНДАЦИЈА „ПРОСПЕРИТАТИ” 

Нови дом за породицу Ђуриш

ШИ РИ СЕ МУ ЗИ КА ЦИ ТРЕ 

Низ успе ха
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При мер то га да же не мо ра ју јед -
на дру гу да по др жа ва ју и да се
ра ду ју ка ко свом, та ко и ту ђем
успе ху у ис тој ме ри, је сте на ша
су гра ђан ка Ер же бет Вар га из
Вој ло ви це. За хва љу ју ћи руч ним
ра до ви ма, до ма ћим тра ди ци о -
нал ним ко ла чи ма и хо ру, као и
ма ђар ској вла ди, ко ја фи нан си -
ра очу ва ње ма ђар ске тра ди ци је
у Вој во ди ни, Ер жи ка и ње не же -
не су из ла га ле на мно гим ме сти -
ма за ко ја ни су ни са ња ле да ће
им се пру жи ти при ли ка.

Не за бо рав на при ли ка је би ла
из ло жба руч них ра до ва свих
чла ни ца и де гу ста ци о на из ло -
жба до ма ћих ко ла ча у „Ку ћи Ма -
ђа ра” у Бу дим пе шти. Ер же бет
Вар га се с оста лим чла ни ца ма
по тру ди ла да на пра ве пре ко 10
вр ста до ма ћих ко ла ча. На пра -
ви ле су план да ис пе ку до ма ће
ко ла че ко ји се при пре ма ју тра -
ди ци о нал но код вој ло вач ких
Ма ђа ра за Ус крс, па то ком лет -
њег пе ри о да, на је сен и, на рав -
но, ко ла че ко ји се спре ма ју за
Бо жић. Тим ре до сле дом су ко -
ла че, из ве зе не стол ња ке и дру ге
руч не ра до ве из ло жи ле у са мом
цен тру ма ђар ске пре сто ни це.

На ве де ни до га ђај је био отво -
ре ног ка рак те ра, та ко да је ве -
ли ки број ста нов ни ка Бу дим пе -
ште, али мо жда још ве ћи број
ту ри ста, об и шао про стор где су
би ле из ло же не вој ло вач ке ђа ко -
ни је. Ве ро ват но ни ка да не ће за -
бо ра ви ти су срет с го спо ђом ко -
ја јој је ре кла да ју је укус и ми -
рис ко ла ча вра тио у де тињ ство,
ка да је ње на ба ка пе кла ме де -
ња ке за Бо жић. Су срет је био
то ли ко дир љив да су се же не са
су за ма у очи ма рас та ле.

Ер же бет на во ди да по себ ну
за хвал ност ду гу је Ило ни и Вил -
мо шу Ле че и ју, ко ји су на че лу
ру ко вод ства МКУД-а „Та ма ши
Арон” и ко ји су сво јим упор -
ним ра дом и во љом омо гу ћи ли
чла но ви ма Дру штва ова кве до -
га ђа је. За хва љу ју ћи њи хо вом ра -
ду у Дру штву, же на ма ве зи ља -
ма је омо гу ће но да пу ту ју и упо -
зна ју слич не гру пе, а ипак ве о -
ма раз ли чи те, и да по де ле сво ја
ис ку ства и по слу ша ју ту ђа.

Га стро но ми ја све 
за сту пље ни ја на из ло жба ма
Про шле го ди не је го спо ђа Вар -
га кре ну ла у но ву аван ту ру, ка -
да је Те ле ви зи ја „Па нон” од лу -
чи ла да при пре ми при лог о тра -
ди ци о нал ној хра ни ко ју ку ва ју
Ма ђа ри у Вој ло ви ци. По што ни -
је има ла мно го вре ме на да се
при пре ми, ску ва ла је чор бу од
зе ле не са ла те и пи ле ћи па при -
каш. Ова два је ла су же не ку ва -
ле за јед но с но ви на ри ма по ме -

ЗА ВР ШНА ПРИ РЕД БА

Окон ча на успе шна
го ди на
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ЖЕ НА КАО ЧВРСТ СТУБ ЧУ ВА ЊА 
ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

У МКУД-у „Та ма ши Арон” у
Вој ло ви ци сре ди ном ју на одр -
жа на је го ди шња за вр шна при -
ред ба. Та да су већ у шко ла ма
по ла ко за не ме ла и зво на и по -
чео је ду го оче ки ва ни рас пуст.

Пре за слу же ног од мо ра де ца
и њи хо ви учи те љи, ко ји су то -
ком це ле го ди не мар љи во до ла -
зи ли на про бе, пред ста ви ли су
свој при го дан про грам пред ро -
ди те љи ма, ба ка ма и де ка ма, као
и пред чла но ви ма за јед ни це.
Као и прет ход них го ди на, с де -
цом су ра ди ле Кла у ди ја Нем -
чек, Мар та Ке ре кеш и Мо ни ка
Нађ. 

Про грам је овом при ли ком
во ди ла Ма ри ја на Њи траи, сти -
пен ди ста Про гра ма „Пе те фи
Шан дор”. Као ет но лог, про грам
је за по че ла при ка зи ва њем јед -
ног до ку мен тар ног фил ма као
увод ни део, ко ји је био за ни -
мљив и де ци и пу бли ци под јед -
на ко. На кон то га је мо гло по че -
ти пред ста вља ње већ вид но уз -
бу ђе не де це, ко ја су у про гра му
игра ла, пе ва ла и при по ве да ла.

По што је Др жав ни се кре та -
ри јат за на ци о нал ну по ли ти ку

Ма ђар ске 2018. го ди ну про гла -
сио го ди ном Ма ти ја са, са ста -
вље ни про грам је та ко ђе имао
циљ да при бли жи де ци до ба кра -
ља Ма ти ја са и да ра све тли ко је
он за пра во био. Због то га су у
про грам ске тач ке увр ште ни и
ре не сан сни плес и при че о кра -
љу Ма ти ја су.

На кра ју про гра ма се Ма ри -
ја на Њи траи пред ста ви ла и као
пе ва чи ца на род не му зи ке, за -
јед но с Ма ри јом Ке мењ из Вој -
ло ви це, ко ја је ско ро на кон јед -
не де це ни је по но во ста ла на по -
зор ни цу, уз Ма ри ја ни но охра -
бре ње. По сто ји на да да ће у на -

ред ној школ ској го ди ни Ма ри -
ја мо ћи да бу де од по мо ћи во -
ђа ма гру па у ра ду с де цом.

На кра ју ве че ри чла но ви дру -
штва су у име де це и у сво је име
за хва ли ли Ма ри ја ни Њи траи
скром ним по кло ном за њен рад
уло жен то ком бо рав ка крај До -
њег Ду на ва, као и во ђа ма гру пе
за за ла га ње. Је сен оче ку ју у на -
ди да ће се на ста ви ти рад с по -
сто је ћом гру пом де це и ср дач -
но оче ку ју при ја ве но вих чла -
но ва. Мо ни ка Нађ

КАР НЕ ВАЛ И ГА СТРО НО МИ ЈА

Плес и хра на ру ку 
под ру ку

Са мо што су се Пан чев ци из -
ле чи ли од ве ли ке ко ли чи не хра -
не и пи ва на „Да ни ма Вај фер -
та”, а већ сле де ћег ви кен да, тач -
ни је 15. и 16. ју на, одр жан је ве -
ли ки ме ђу на род ни пан че вач ки
кар не вал, ко ји је од ве ли ког зна -
ча ја за град и пред ста вља раз -
ли чи те кул ту ре и кар не вал ске
тра ди ци је из це лог све та.

У окви ру „Ин тер на ци о нал ног
кар не ва ла Пан че во 2018”, 15. ју -
на, отво рен је и „Га стро кар не -
вал” у Ули ци Ни ко ле Те сле, у са -
мом ср цу гра да. У том де лу про -
гра ма су се пред ста ви ле же не ве -
зи ље из МКУД-а „Та ма ши Арон”
из Пан че ва, са сво јим ко ла чи ма
и пе че ним ђа ко ни ја ма, из ве зе -
ним стол ња ци ма, ја сту ци ма и
ра зним ве зе ним укра си ма.

По ро ди ца Шмит, ко ја се го -
ди на ма ба ви уз го јем и пре ра -

дом ма ли на и ку пи на, ис ту пи ла
је са сво јим воћ ним нек та ри ма
и све жим во ћем. Бу ду ћи да су
се они пред ста ви ли и не де љу
да на ра ни је на „Да ни ма Вај фер -
та”, би ли су при пре мље ни за ве -
ли ки број по се ти ла ца, али нај -
за па же ни ји су овог пу та би ли
чла но ви МКУД-а „Пе те фи Шан -
дор” из Пан че ва, са жељ но оче -
ки ва ним, све же пе че ним лан го -
ши ма, и по ро ди ца Си ла ђи из
Вој ло ви це, ко ја је пе кла за ни -
мљи ви кир теш ко лач.

Чла но ви МКУД-а „Пе те фи
Шан дор” Пан че во су, као и сва -
ке го ди не, са со бом до не ли ко -

тли ће и ве ли ке ко ли чи не те ста,
ко је су, ђу ска ју ћи уз кар не вал -
ску му зи ку ко ја је до пи ра ла с
глав не би не на Тр гу Ђор ђа Вај -
фер та, пре тва ра ли у уку сне вру -
ће лан го ше. Код њи хо вог штан -
да се убе дљи во нај ду же че ка ло
у ре ду, јер је из у зет но ве ли ки
број по се ти ла ца био оча ран овим
слат ким или сла ним ма ђар ским
де ли ка те сом. Као и прет ход них
го ди на, обо ри ли су све ре кор де
у бр зој про из вод њи и про да ји
пе че ног те ста.

Од мах до њи хо вог штан да на -
ла зи ла се по ро ди ца Си ла ђи из
Вој ло ви це, са да већ по зна та по
про из вод њи кир теш ко ла ча. Овај
спе ци фи чан спе ци ја ли тет, за ко -
ји је ре цепт до нет из Тран сил -
ва ни је (Ру му ни ја), за пра во је ко -
лач од те ста ко ји се пе че на ро -
шти љу и на кон то га ува ља у мле -

ве не ора хе, ше ћер, ци мет, ко кос
или ка као. На кон че ка ња у ре ду
за сла ни лан гош љу ди су се вра -
ћа ли да сто је у ре ду за нео до љи -
ви слат ки кир теш ко лач.

С об зи ром на то да је то ком
дру гог ви кен да у ју ну Пан че вом
про де фи ло ва ло око 100.000 љу -
ди из свих кра је ва Ср би је, Вој -
во ди не, али и све та, ве ли ка је
би ла част овим по ро ди ца ма и
ма лим дру штви ма да по но сно
пред ста ве сво јих ру ку де ла, чи -
је ре цеп те па жљи во чу ва ју од
за бо ра ва, а про из во де ра до де -
ле с дру ги ма.
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ну те те ле ви зи је, на њи хо во оп -
ште оду ше вље ње.

Кра јем ма ја је хор ска гру па
Дру штва пу то ва ла у Тран сил -
ва ни ју на по зив оп шти не Јо се -
ни, где је та ко ђе на про гра му
би ло пред ста вља ње свог ме ста
кроз ку ли нар ске спе ци ја ли те те.
По но во су ку ва ли пи ле ћи па -
при каш с кне дли ца ма, ко ји је
од лич но про шао код оста лих
гру па и до ма ћи на.

Же не ве зи ље из МКУД-а „Та -
ма ши Арон” ство ри ле су име за
се бе. По че ле су да при ре ђу ју
про дај не из ло жбе у Пан че ву и
по ко јем окол ном на се љу, а са да
је њи хо ва те зга оба ве зна на пан -
че вач ком кар не ва лу, „Да ни ма
Вај фер та” и „Но во го ди шњем ба -
за ру”. За хвал не су ор га ни за то -
ри ма, што их ни ка да не из о ста -
вља ју. При сут не су и у свим
окол ним ме сти ма где се не гу је
ова кав вид умет но сти. Про шле
го ди не су у Гор њем гра ду осво -
ји ле дру го ме сто за нај леп ши
штанд, а пре три го ди не тре ће
ме сто у Стар че ву. Обе на гра де
су их ве о ма из не на ди ле, јер на
та квим оку пља њи ма, где из ла -
же по пет на е стак удру же ња, ве -
ли ка је част би ти ме ђу пр ва три.

Вој ло вач ка ма ни фе ста ци ја
„Же те лач ки да ни” одр жа ва се
сва ке го ди не сре ди ном ле та, а
про шле го ди не су чла ни це
Дру штва мо ра ле да иза бе ру
ко га ће од удру же ња из окол -
них ме ста зва ти, јер фи нан -
сиј ски ни су би ле у мо гућ но -
сти да по зо ву све ко је су же -
ле ле и где су оне са ме го сто -
ва ле. Ове го ди не се на да ју да
ће на док на ди ти про пу ште но
и по зва ти сва она удру же ња

си ло у се лу, што је не из мер но
сим па тич но с об зи ром на то
да сва ка да ма има не ку сво ју
вест за ко ју дру ге ни су чу ле.
Иа ко тра ди ци о нал не, ово су
сна жне же не ко је су мно го то -
га по не ле на пле ћи ма то ком
жи во та, али исто та ко по чи њу
да при хва та ју мо дер на схва та -
ња же не ко ја их учи да јед на
дру гој мо ра ју би ти глав на по -
др шка и да са мо та ко мо гу на -
пре до ва ти и би ти моћ не.

Ве ли ки је по сао ускла ди ти
рад но ме сто, по ро ди цу и ова -
кву вр сту до дат ног по сла, а да
ни шта од то га не тр пи и не бу -
де за по ста вље но. Ер жи ка то по -
сти же с не ве ро ват ном ла ко ћом
и увек са осме хом на ли цу, јер
све ово ра ди с мно го љу ба ви и
раз у ме ва ња. Ова вред на же на
се бе не ви ди као „чу ва ра тра -
ди ци је”, као ни оста ле чла ни -
це. Оне та ко жи ве. То је њи хов
жи вот и оне ужи ва ју у ње му.
Оне мла ђим ге не ра ци ја ма пред -
ста вља ју чвр сте сту бо ве на ко -
ји ма мо же да ље да се гра ди и
ши ри свест о оно ме ко су нам
би ли пре ци, ка ко би смо зна ли
ко смо са да. Пла ни ра ње сле де -
ћег ве за или ре ша ва ње не ког
про бле ма уну тар дру штва про -
вла чи им се и кроз сно ве. Сво -
је сно ве у ве зи са овим по слом
Ер жи ка оства ру је и ужи ва у
њи ма. Ка же да љу бав пре ма
оно ме што во лиш да ра диш мо -
ра да пре о вла да, све оста ло до -
ђе на сво је ме сто. А ка да је пи -
та ју ка да стиг не да уси са или
обри ше пра ши ну, њен од го вор
је да то пла ни ра да ура ди сле -
де ће го ди не. Ако стиг не.
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ко ја ни су мо гла да при су ству -
ју прет ход не го ди не.

Ча јан ка је оми ље на
Ер жи ки на пр во бит на ми си ја је
би ла да из гла ди од но се с дру -
гим удру же њи ма же на, ка ко би
сви мо гли за јед но да ра де и на -
пре ду ју. У то ме је и ус пе ла, та ко
да ка да два пу та го ди шње ор га -
ни зу ју сво је чу ве не ча јан ке, ве -
ли ка са ла „Та ма ши ја Аро на” по -
ста је те сна за све ко ји би во ле -
ли да при су ству ју. Ча јан ке су
би ле ре зер ви са не за че ти ри до
пет ма ђар ских удру же ња и Сло -
вач ко кул тур но-про свет но дру -
штво „Ђе тван” пре не го што је
Ер жи ка пре у зе ла вођ ство у гру -
пи. Ка ко се круг по знан ста ва
ши рио уз по моћ из ло жби и ма -
ни фе ста ци ја, отво ри ле су вра та
сви ма ко ји же ле да при су ству ју,
да по но сно по ка зу ју сво ју тра -
ди ци ју и жељ но уче о ту ђим
оби ча ји ма. Ча јан ке ни су екс клу -
зив на де ша ва ња. Ка ко и са мо
име ка же, же не ску ва ју чај, при -
пре ме до ма ће ко ла че и ки фле,
до да се по не ко пи ће или сок,
али спе ци фич ност ових до га ђа -
ја је жи ва му зи ка, игра и пе сма
на свим је зи ци ма то ком це лог
по по дне ва, по не кад и до ду бо -
ко у ноћ.

Ова гру па од 25 же на оку -
пља се јед ном не дељ но, сва ке
сре де, без из о стан ка. Ра ни јих
го ди на су то ра ди ле од је се ни
до про ле ћа, ка да се зва нич но
дру же ње пре ки да ло због ра до -
ва у ба шти. Да нас се оне оку -
пља ју сва ке сре де то ком це ле
го ди не. Ова по по дне ва слу же
за вез, пе сму и раз ме ну ин фор -
ма ци ја о то ме шта се но во де -

Ре фор мат ска цр ква на по кон
је до че ка ла за вр шну фа зу ве ли -
ког ре но ви ра ња, ко је се оба вља
од 2015. За по че ти су ра до ви на
изо ла ци ји и укла ња њу вла ге у
зи до ви ма цр кве и на ре но ви ра -
њу па ро хиј ске ку ће, ка ко би се у
њој мо гло жи ве ти. Обез бе ђен је
и уре ђен стан у па ро хиј ском до -
му за но вог све ште ни ка Зол та на
Си ла ђи ја с по ро ди цом, ко ји жи -
ви у на шем гра ду и ра ди као по -
моћ ник би ску па Бе ле Ха ла са. Уре -
ђен је и про стор где се у зим ском
пе ри о ду одр жа ва ју бо го слу же -
ња, с об зи ром на то да цр кву ни -
је мо гу ће до вољ но за гре ја ти.

Про шле го ди не је ре фор мат -
ска цр ква, за хва љу ју ћи би ску -
пу Бе ли Ха ла су, до би ла по моћ у
из но су од ми ли он и по ди на ра
од бе о град ских вла сти за ком -
плет но ре но ви ра ње цр кве и па -
ро хи је у Пан че ву. На кон то га

ан га жо ва на је ин же њер ска фир -
ма ко ја је да ла нај бо љу по ну ду
на тен де ру за ре но ви ра ње. Та
фир ма ра ди ла је и об но ву ре -
фор мат ске цр кве у Вој ло ви ци.

Тре нут но се об на вља спољ на
фа са да цр кве и зи да ко ји гле да на
ули цу, јер је уну тра шњост ра ни је
уре ђе на, та ко да је са да на ред до -
шао спо ља шњи из глед цр кве.

Ра до ви се од лич но од ви ја ју, с
об зи ром на то да су пре две го -
ди не сре ђе ни кров цр кве, као и
сви олу ци и од вод за ки шни цу.
По себ ну ра дост до но си улеп ша -
ва ње цр кве са спољ не стра не,
на ко јој се ни су оба вља ли ни -
ка кви ра до ви од де ве де се тих го -
ди на.

За вр ше так ра до ва оче ку је се
кра јем ав гу ста, ка да ће Ре фор -
мат ска цр ква за си ја ти не ка да -
шњим, ста рим сја јем.

Ка ро ли на Би сак

РЕ НО ВИ РА ЊЕ РЕ ФОР МАТ СКЕ ЦР КВЕ

Об на вља ње фа са де
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Об и шли смо по ро ди цу Чер -
ник, Ја но ша и Ану, ко ји жи ве
у Ива но ву, али су ра ди ли у
Пан че ву. Ја нош је на кон пен -
зи о ни са ња 2014. го ди не сма -
трао да има до вољ но сна ге,
во ље и спо соб но сти да и на -
да ље ак тив но ра ди. За то су од -
лу чи ли да од ро ди те ља на сле -
ђе ну ку ћу пре у ре де за се о ски
ту ри зам. 

– У се лу већ по сто је ку ће
где се мо гу из нај ми ти со бе.
Се дам де се тих го ди на су мно -
ги Ива нов ча ни оти шли у ино -
стран ство, а сво је ку ће су про -
да ли. Са да би же ле ли да до ђу
ку ћи, за то смо по ми сли ли да
их мо же мо до че ка ти, да има ју
где да бо ра ве. Ина че, Ива но -
во је окру же но во да ма, мно ги
до ла зе на Ду на вац на пе ца ње
из ра зних гра до ва Ср би је, али
су мо гли да до ђу са мо на је -
дан дан, јер ни су има ли сме -
штај. Бе о град је та ко ђе до вољ -
но бли зу, мно ги Бе о гра ђа ни
ку пу ју ку ће у се лу, јер во ле да
по бег ну од град ског жа мо ра.
Исто је и са Пан че вом – ис -
при чао је Ја нош Чер ник.

Ку ћу је об но вио соп стве ним
сна га ма, уз по моћ по ро ди це.
Иа ко је за то би ло по треб но
ви ше го ди на ра да, за до во љан
је, јер су све ура ди ли по соп -
стве ним за ми сли ма. У ку ћи
же на увек има ја ко мно го по -
сла. Те оба ве зе је Ја но ше ва су -

пру га Ана пре у зе ла на се бе и
оба вља их с мно го љу ба ви.

– Во лим да пе чем, да ку вам.
При пре мам до ма ћи хлеб, лан -
гош, кроф не, кроф не на па ри,
пе чем ки фле, све што на ши
ро ђа ци из ино стран ства ве о -
ма во ле, али што да на шња
омла ди на не спре ма. И ре дов -
но спре ма ње је део ових по -
сло ва. Осим то га, во ле ла бих
да се ба вим ба што ван ством,
да под фо ли ја ма обез бе ди мо
бу ду ћим го сти ма увек све же
по вр ће ко је би смо мо гли да
им по ну ди мо. По се ти о це бих
во ле ла да уго стим тра ди ци о -
нал ним је ли ма – ре кла је Ана
Чер ник.

За све оне ко ји же ле да оста ну
у Ива но ву, ба вље ње се о ским
ту ри змом је јед на но ва мо гућ -
ност за оп ста нак. Са вет МЗ-а
Ива но во је већ пре не ко ли ко
го ди на све то са гле дао.

– Пла ни ра мо из град њу јед -
ног еду ка ци о ног цен тра са сме -
штај ним ка па ци те том. Са да је
у то ку из ра да пла но ва, али се

на да мо да ће згра да би ти по -
диг ну та за го ди ну-дв е. Та ко -
ђе, ра ди мо на раз во ју ри бо ло -
вач ког и ло вач ког ту ри зма у
на шем ме сту – ка же Јо шка Ду -
дуј, пред сед ник Са ве та МЗ.

Има број них по зи тив них
при ме ра. Не над Ни ко лић је
пре шест го ди на из гра дио стам -
бе ну ку ћу за сво ју по ро ди цу,
али по што ма ло вре ме на про -
во де та мо, вр ло ра до је ста вља
на рас по ла га ње они ма ко ји има -
ју по тре бе за тим. Он при ча:

– Го сти су нам до са да би ли
при ја те љи из Не мач ке, Швед -
ске, Ау стра ли је, Аме ри ке... Ка -
да би се не ко удру же ње осно -
ва ло у Ива но ву, би ло ко да га
во ди, си гур но би у овом ме -
сту би ло мно го ви ше ту ри ста,
по го то во због бли зи не Ду на -
ва, због ле по те и ми ра Ива но -
ва, због са мог ва зду ха и до -
брих љу ди.

Ива но во би мо гло по ста ти
јед но при јат но ме сто за од мор
и из лет, мо жда већ у бли ској
бу дућ но сти.

Ило на Ле чеи

Државни савез буковинских Секеља одр-
жао је овогодишњи етно-камп у Трансил-
ванији, месту Мадефалва, у другој поло-
вини јула. Главни организатор 29. кампа
и овог пута била је Етелка Леринц, етно-
лог. При планирању програма замисао јој
је била да позове учеснике кампа из свих
места чији су преци напустили земљу Се-
кеља након крвопролића у Мадефалви.

План се остварио: у камп су стигли ме-
штани Шомођа, Молдавије, Чика, Харом-
сека, Сека, из Доњег Подунавља, као и
буковински Секељи који живе у Мађар-
ској. Буковинске Секеље из Доњег Поду-
навља представљали су Војловчани, а међу
њима и Антал Лечеи, приповедач, који је
био позван као предавач. У етно-кампу
су учествовали млади људи које интере-
сују етнографија, народне игре, традици-
ја и народна музика и који би волели ви-
ше да сазнају о обичајима буковинских
Секеља и народним ношњама, пошто су
предавачи говорили о овим темама.

Први дан кампа је започет светом ми-
сом. Након тога су положени венци на
споменик с птицом турул, где је Антал
Лечеи одржао поздравни говор и рас-
плакао присутне. У камповима органи-
зованим претходних година бавили су
се сакупљањем старина. За промену, ове
године су више играли, певали, учили
народну музику, слушали предавања о
међусобним обичајима, наречју и народ-
ној ношњи, а углавном о томе какве су се
промене десиле у начину живота Секеља
који су доспели на различита подручја
након масакра у Мадефалви 1764.

Током једне недеље учествовали су
бројни предавачи. Др Петер Халас је
између осталог приближио слушаоцима
историју буковинских Секеља и испри-
чао и то како се десио напад у Мадефал-
ви, а након тога збег.

Било је и нових и старих кампера, па
је зато сваки предавач имао задатак да о
својој етничкој групи исприча како жи-
ве у садашњости, која им је вера, шта их
повезују, а по чему се разликују.

Антал Лечеи је у свом првом предава-
њу говорио о становницима места у До-
њем Подунављу, о досељењу, о самом на-
сељу, о вери, а у другом предавању о оби-
чајима. Највише речи било је о свадбар-
ском обичају, пошто је - како је и сам ре-
као - ту на своме. Већ од својих млада-
лачких дана води свадбе као домаћин ов-
де, у Војловици. У Трансилванију је био
позван и као приповедач, тако да је при-
сутне кампере забављао и народним при-
поветкама. Неке су биле из његове соп-
ствене збирке, а испричао је и неколико
из збирке Адама Шебешћена.

Цецилија Шандор, млади етнолог, при-
ближила је слушаоцима живот и обичаје
становника Молдавије. Етелка Леринц је
говорила о народним ношњама и о тка-
њу, што су могли и да испробају. Тамаш
Фабијан је причао о породичним стабли-
ма и родбинским истраживањима и том
приликом рекао да на основу нових ис-
траживања ДНК испитивања доказују да
сви Секељи имају нешто заједничко.

Тинка Њистор је одржала предавање
на тему вере, под насловом „Верски жи-
вот у прошлости и данас”. Ева Фабијан и
Маријана Њитраи бавиле су се претежно
народном музиком, певале су заједно с
камперима, а Шандор Ђерфи, наставник
виолине из Војловице, пратио их је на
свом инструменту.

Поред предавања, један дан су орга-
низовали спомен-пут који има 14 стани-
ца. Овај пут је дугачак 10 км и 200 мета-
ра, а обележена су места масакра у Маде-
фалви. Натписи су означени на два јези-
ка. Пошто је било мало времена да се
обиђе цела траса, кампери су застали код
коначишта за путнике и ту су се заба-
вљали, певали, а виолиниста Шандор
Ђерфи свирао је за њих.

Наредног дана су посетили музеј, где
су могли да сазнају занимљивости о Ма-
ђарима који су живели у Молдавији. Об-
ишли су и једну цркву из XI II века, која
је скоро у оригиналном стању. Док је јед-
на група обилазила музеј, други део кам-
пера је кренуо на пут у Буковину. Прете-
жно су ишли мушкарци, како би на та-
мошњем гробљу уредили гробове својих
предака. Након тога су у местима Ан-
драшфалва и Иштеншегитш поставили
израђено спомен-дрво.

Последњег дана камповања организо-
ван је излет запрежним колима до пла-
нинског пашњака, где су испекли слани-
ну и јели. Учесници кампа су били сме-
штени у приватним кућама, али су се де-
шавања претежно одвијала у сеоском до-
му - тамо је организована исхрана, а у
школској згради предавања и вечери игре.

На гала вечери петодневне манифе-
стације су исто организовали вече на-
родне игре, тако да су се кампери заједно
веселили до касних сати, у нади да ће
још бити прилика за оваква дружења и
нове сусрете са старим-новим познани-
цима.

Моника Нађ

Пројекат суфинансирао

Град Панчево
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СЕ О СКИ ТУ РИ ЗАМ У ИВА НО ВУ

Но ва мо гућ ност за оп ста нак

Нађ Шиво Золтан
(13. II 1927 – 26. VII 2018.)

„Ви ђам га ка ко за по слом жу ри…”
(Ана Пол гар Нађ)

Ова ко га ви ђам стал но, у жур би. За ми шљам га, ка ко дав не
1948, мла ди учи тељ, тек сти гао у Вој ло ви цу, ула зи на сме јан у
учи о ни цу пу ну ра до зна лих ма ли ша на, а већ 1960. го ди не ви -
дим га у но вој шко ли на ме ђи Пан че ва и Вој ло ви це, као про -
фе со ра ко ји жу ри на час исто ри је.

Ви дим га ор ног за рад и већ се та да на зи ре у ње го вом ли ку
узор пра вог про фе со ра, ка сни је и исто ри ча ра, ис тра жи ва ча,
ди рек то ра гим на зи је, јав не лич но сти... У том свој ству био је
осни вач ма ђар ских оде ље ња у гим на зи ји из ко јих је ста са ло
око две ста ин те лек ту а ла ца ма ђа р ске на ци о нал не за јед ни це на
овим про сто ри ма. Био је је дан од осни ва ча Смо тре ма ђар ских
кул тур но-умет нич ких дру шта ва Ју жног Ба на та. Ви дим га ка -
ко увек уз диг ну те гла ве го во ри пред ма сом љу ди о на шим за -
јед нич ким про бле ми ма, за да ци ма и све што је ре че но спро во -
ди у де ло кроз сво је ра зно ли ке де лат но сти: ли ков но ства ра ла -
штво, да ва ње из ја ва, ор га ни зо ва ње ра зних ма ни фе ста ци ја и,
пре све га, кроз обра зо ва ње и вас пи та ње де це у учи о ни ци и на
пре да ва њи ма.

Гле дам ка ко уче ни ци ве дрог ли ца из ла зе с ње го вог ча са. Ви -
дим га у МКУД-у „Пе те фи Шан дор” ка ко сво јим све ча ним го -
во ром и у нај те жим вре ме ни ма по ди же де це ни ја ма по гну те
по гле де, а у МКУД „Та ма ши Арон” на све ча но сти по во дом 120
го ди на осни ва ња на се ља – ка ко му се ме шта ни обра ћа ју са
нај ду бљим по што ва њем.

Ви дим – чо ве ка!
Ви дим га ка ко жу ри на про мо ци ју сво је књи ге „Бу ко ви но,

шта ти скри вих?”, ко ја је из да та ка да су и „Ма ђар ски ми ну ти”
стар то ва ли на РТВ Пан че во, те нам је он био и пр ви са го вор -
ник. О то ме је и сам пи сао у сво јој дру гој књи зи „У сен ци ве -
ле гра да”, охра бру ју ћи мла до уред ни штво „да су му дри са мо
они, ко ји и у те шким вре ме ни ма те же оп стан ку”. (ја ну ар 2000.)

На наш по нос књи га је по ста ла „ам блем” еми си је, ко ја је и на -
да ље обо га ћи ва на при ка зи ва њем ње го ве све стра не де лат но -
сти.

Кул тур ни са вез вој во ђан ских Ма ђа ра му је 2006. го ди не до -
де лио на гра ду за жи вот но де ло „Др во жи во та”, ко ја му је уру -
че на у Сен ти на цен трал ној про сла ви Да на ма ђар ске кул ту ре.
Би ло је то пр во при зна ње за ње го ву јав ну де лат ност.

Не дав но смо чи та ли ре пор та жу по во дом „Го ди не по ро ди -
ца” о ње го вој се дам де се то го ди шњи ци бра ка са су пру гом Ол -
гом, ко ји је по ни као из мла да лач ке сим па ти је у учи тељ ској
шко ли у Су бо ти ци, а пре тво рио се у до жи вот ну за јед ни цу у
до бру и злу, у то плом по ро дич ном до му у Вој ло ви ци и Те ме -
ри ну.

Сво ју жи вот ну бор бу са да за вр ша ва: ње го во не у мор но би ће
је 26. ју ла кре ну ло за ње го вим ду хом. При хва тао је с пу но сми -
ре но сти оно што го ди не не ми нов но но се, а до кра ја је био ис -
тра јан у сво јим прин ци пи ма и ве ран сво јој иде о ло ги ји: „Са -
мо о дри ца ње… је бру ка но ви јег до ба и ре зул тат је та ко зва ног
ор га ни зо ва ног за бо ра ва”, пи сао је при кра ју сво је књи ге „У
сен ци ве ле гра да” из да те 2003.

Али, за вр шна по ру ка му је пу на оп ти ми зма: „Свет је ипак
леп за јед но са на ма, а не без нас. Остај мо, да кле, на сво ју ра -
дост, и на ра дост це ло га све та”.

На веч ни по чи нак ис пра ћен је 31. ју ла у Но вом Са ду. Не ка
ти је лак твој веч ни сан, дра ги про фе со ре Зол та не!

Ју ли ја на Ба ла ша

IN ME MO RI AM
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A hertelendyfalvi Varga Erzsébet
példa arra, hogy szükség van a nők
kölcsönös támogatására és hogy
örüljenek mind a saját-, mind a
mások sikereinek. A kézimunkák-
nak, a hazai hagyományos süte-
ményeknek és a kórusnak köszön-
hetően, valamint a Magyar Kor-
mánynak, amely támogatja a ma-
gyar hagyományok őrzését Vajda-
ságban, Erzsike és asszonyai nagyon
sok helyen állítottak ki. Olyan le-
hetőségek nyíltak meg számukra,
amelyekről nem is álmodtak.

Felejthetetlen alkalom volt Buda-
pesten, a Magyarság Házában a
csoport kézimunkáinak kiállítása
és a hazai sütemények kóstolója.
Varga Erzsébet a tagokkal közösen
arra törekedett, hogy több mint
tíz fajta hazai sütemény legyen a
kínálat. Céljuk az volt, hogy olyan
hertelendyfalvi süteményeket ké-
szítsenek, amelyeket a székely-ma-
gyaroknál szokásos sütni a húsvéti
ünnepekre, majd a nyár folyamán,
ősszel, és a karácsonyi sütemények
sem maradhattak ki. Ilyen sor-
rendben is állították ki mindazt a
magyar főváros szívében.

Az említett esemény nyitott volt
a látogatók részére, így nagyon sok
Budapesti lakos-, de talán még
több turista látogatta meg a teret,
ahol a hertelendyfalvi finomságok
díszelegtek. Valószínű, hogy soha
nem felejti el egy hölggyel való ta-
lálkozását, aki azt mondta, hogy a
sütemények íze és illata a gyer-
mekkorára emlékezteti, amikor az
ő nagyanyja sütött mézeskalácsot
karácsonyra. A találkozás olyan
megható volt, hogy a nők könnyes
szemmel válltak meg egymástól. 

Erzsébet elmondja, hogy külön
köszönettel tartozik a Tamási Áron
SZMME vezetőinek: Lőcsei Iloná-
nak és Vilmosnak, akik minden-
ben élen állnak és kitartó munká-
jukkal, akaratukkal biztosítják az
egyesület tagjainak, szakköreinek
az ilyen és ehhez hasonló esemé-
nyeket. Az egyesületi tevékenysé-
güknek köszönhetően a kézimun-
kázó asszonyoknak lehetővé teszik
hogy utazzanak és megismerke-
djenk hozzájuk hasonló, de mégis
nagyon különböző csoportokkal,
megosszák tapasztalatukat és ta-
nuljanak másoktól. 

A gasztronómai is képviselt a
kiállításokon
A múlt év folyamán Varga asszony
egy új kalandba fogott, amikor a
Pannon RTV úgy döntött, hogy
mellékletet készít a hertelendyfal-
vi magyarok hagyományos ételének
elkészítéséről. Mivel nem sok idő
volt a felkészüléshez, a választás a

ÉVZÁRÓ MŰSOR 

Befejeződött egy sikeres
évad 

GYERMEKKORTÓL NŐ A SZERELEM A SAJÁT TÖRTÉNELME IRÁNT (2)

A NŐ, MINT A HAGYOMÁNYŐRZÉS 
SZILÁRD OSZLOPA

Évzáró műsort szerveztek június
közepén a hertelendyfalvi  Tamási
Áron SZMME-ben. Ekkor már az
iskolában is lassan elnémultak a
csengők és kezdődött a várva várt
vakáció. 

A kiérdemelt szünidő előtt a
csoportvezetők és a gyerekek, akik
egész évben szorgalmasan jártak
a foglalkozásokra, bemutatták al-
kalmi műsorukat a szülők, nagy-
szülők és a közösségi tagok előtt. 

Az előző évekhez hasonlóan, a
gyerekekkel Nemcsek Klaudia, Ke-
rekes Márta és Nagy Mónika foglal-

kozott. A műsort ezúttal Nyitrai
Marianna, a Petőfi Sándor Pro-
gram ösztöndíjasa  vezette. Népraj-
zosként a műsor kezdetén egy do-
kumentumfilmet mutatott be fel-
vezetőként, amely érdekes volt  a
gyerekeknek és a közönségnek
egyaránt. Ez után kezdődhetett a
már izguló gyerekek bemutatója,
akik táncokat, énekeket és meséket
adtak elő. 

Mivel a 2018-as évet a Magyar
Nemzetpolitikai Államtitkárság
Mátyás király-emlékévnek  nyil-

vánította, a műsorösszeállítás célja
is az volt, hogy közelebb hozza a
gyerekekhez a Mátyás király korát
és rávilágítson, ki is volt ő valójá-
ban. Ezért a műsorszámok között
reneszánsz tánc és Mátyás királyról
szóló mesék is szerepeltek. 

A műsor végén Nyitrai Mari-
anna népdalénekesként is bemu-
tatkozott a hertelendyfalvi Kemény
Máriával közösen, aki majd egy
évtizedes kimaradás után Mari-
anna bátorítására állt újra szín-
padra. Remélhető, hogy az elkö-
vetkező iskolaévben Mária is se-

gítségére lesz majd a csoportveze-
tőknek a gyerekekkel való foglal-
kozásban. 

Az est végén a gyerekek és az
egyesület nevében a tagok szerény
ajándékkal köszönték meg  Nyitrai
Mariannának az Al-Dunánál töltött
időszakban kifejtett munkáját és a
csoportvezetőknek a foglalkozást.
Az őszt abban a reményben várják,
hogy folytatódik a munka a meglévő
gyermekcsoporttal. Szeretettel vár-
ják az újabb tagok jelentkezését is. 

Nagy Mónika

KARNEVÁL ÉS GASZTRONÓMIA

Tánc és inyenc falatok
együttesen

A pancsovaiak alighogy felocsúd-
tak az elfogyasztott nagy étel- és
italmennyiségtől a Weifert Napo-
kon, már az elkövetkező hét végén,
június  közepén megrendezték a
pancsovai nemzetközi karnevált.
Ez a rendezvény  igen jelentős a
városra nézve, mert különböző
kultúrákat és karneváli hagyomá-
nyokat mutat be  a világ minden
tájáról.

A Pancsovai Nemzetközi Kar-
nevál 2018 rendezvény keretében
megnyitották a gasztrokarnevált
is a Nikola Teszla utcában, a város
központjában. E program keretében
mutatkoztak be a hertelendyfalvi
Tamási Áron SZMME kézimun-
kázói is saját süteményeikkel, var-
rottas abroszaikkal, párnáikkal és
dísztárgyaikkal.

A Smith család, amely már évek
óta málna és szeder termesztésével

és feldolgozásával foglalkozik, a
frissen szedett gyümölccsel és a
gyümölcsből készült italokkkal volt
jelen. Tekintettel arra, hogy egy
héttel előbb a Weifert Napokon is
bemutatkoztak, felkészülten várták
a nagyszámú látogatót. A legna-
gyobb érdeklődést a pancsovai Pe-
tőfi Sándor MME tagjai keltették
fel a várva-várt, frissen sült lán-
gossal, és a Szilágyi család Herte-
lendyfalváról a kürtőskaláccsal.  

A pancsovai Petőfi Sándor MME
tagjai, mint minden évben,  nagy
mennyiségű tésztát hoztak ma-

gukkal, amelyet a Weifert György
téren felállított nagyszínpadról hal-
latszó karneváli zene ütemeire tán-
colva változtattak ízletes, forró lán-
gossá a szintén magukkal hozott
bográcsaikban.

Az ő asztaluknál  volt a leghosszab-
ban a várakozók sora,  mert a láto-
gatók nagyrésze el volt ragadtatva e
magyar csemege édes és sós válto-
zatától. Az előző évekhez hasonlóan,
megdöntötték a rekordot a lángos
készítésében és forgalmazásában. 

Közvetlenül mellettük dolgozott
a kürtőskalács készítéséről most
már közismert hertelendyfalvi Szi-
lágyi család. Ez a különös csemege,
amelynek a receptjét Erdélyből
hozták, valójában egyféle kalács-
tészta, amelyet nyárson sütnek kü-
lönleges formára, majd darált di-
óba, cukorba, cimetbe, kókusz-
lisztbe, vagy kakaóba forgatnak.

A sós lángosért kivárt sorból az
emberek visszaálltak a sorba az ellen-
állhatatlan édes kürtőskalácsért. 

Tekintettel arra, hogy június má-
sodik hétvégéjén Pancsován közel
százezer ember vonult át Szerbia és
Vajdaság  minden tájáról, de a nagy-
világból is, e családoknak és egye-
sületeknek nagy megtiszteltetés volt
hogy méltón mutathatták  be kezük
munkáját: csemegéiket, amelyek  re-
ceptjeit féltve őrzik a feledéstől, a
termékeiket  viszont szívesen osztják
meg másokkal. 

Biszak Karolina

salátalevesre és csirkepaprikásra
esett. E két ételt az asszonyok együtt
főzték az újságírókkal, mindenki
általános megelégedésére. 

Május végén az énekcsoport Er-
délybe utazott Gyergyóalfalu Köz-
ség meghívására, ahol ugyancsak
programban volt a közösség be-
mutatkozása egy konyhai külön-
legességgel. Ott is “csürkepaprikást”
főztek galuskával, amely kiválóan
bevált a többi csapat tagjainál és a
házigazdáknál. 

A Tamási Áron SZMME kézi-
munkázói nevet biztosítottak ma-
guknak. Pancsován és a környező
településeken kezdték árusítással
egybekötött kiállításokkal és most
már az ő asztaluk kötelezően je-
len van a Pancsovai Karneválon,
a Weifert Napokon és az Újévi
Bazáron. A környező falvakban
is számítanak művészetük bemu-
tatására. A múlt évben a Felső-
városi Helyi Közösségben második
helyezést értek el a legszebben
díszített asztal címen, három éve
pedig Tárcsón a harmadik helyet
nyerték el. Mindkét díj megle-
petés volt, mert olyan összejöve-
teleken, ahol még tizenöt szerve-
zet van jelen, nagy megtisztel-
tetés az első három helyezett közé
jutni. 

A hertelendyfalvi Arató Napok
rendezvényt minden évben nyár
közepén szervezik. Tavaly, mivel
szűkös volt a rendezvény anyagi
kerete, hálátlan feladat volt a meg-
hívandó egyesületek, csoportok ki-
választása az érdeklődők közül.
Idén  bepótolhatják a mulasztást
és meghívhatják az egyesületeket,

szony tud valami újdonságot, amiről
a többiek még nem hallottak. Ezek
az asszonyok annak ellenére, hogy
hagyományőrzők, igencsak munka-
bíróak, nagyon erős egyéniségek,
sok  terhet hordoztak  az életük fo-
lyamán, de elfogadják a modern női
felfogást is, amely arra tanítja őket,
hogy egymásnak támasza legyenek,
mert csak úgy tudnak előrehaladni
és így lehetnek  hatalmasak. 

Nehéz mindig összhangba hozni
a munkahelyet, családot és az ilyen-
nemű mellékfoglalkozást anélkül,
hogy egyik se legyen háttérbe szo-
rítva és elhanyagolva. Erzsikének
ez könnyedén sikerül, mindig mo-
sollyal az arcán, mert szeretettel
és megértéssel végzi a feladatokat.
E szorgos nő nem úgy látja magát,
sem a csoport tagjait, mint hagyo-
mányőrzőket. Ők egyszerűen így
élnek. Ilyen az életük és ők  élve-
zik azt. Az ifjabb korosztály előtt
oszlopos tagok, példaképek, a te-
vékenységükre lehet építeni és ter-
jeszteni a tudatot, hogy kik voltak
az ősök, mert csak így tudhatjuk,
hogy kik vagyunk ma. A következő
hímzés elkészítése, vagy hogy mi-
lyen probléma vár megoldásra az
egyesületen belül az, amiről
folyamatosan gondolkoznak. Er-
zsike a munkájához kötődő álmait
megvalósítja és élvezi azt. Taná-
csolja, hogy a kedvelt munka iránti
szeretet kell hogy érvényesüljön,
minden más majd a helyére kerül.
És amikor azt kérdezik tőle, hogy
mikor ér el porszívózni és port tö-
rölni a házban, azt feleli,  a jövő
évben tervezi megcsinálni. Ameny-
nyiben ráér. Biszak Karolina

amelyek a múlt évben nem lehet-
tek jelen.

A közkedvelt teadélután
Erzsike elsődleges küldetése volt,
hogy kiegyengesse a nézeteltérése-
ket a szervezetek között és min-
dannyian közösen haladhassanak
előre. Ebben sikerrel járt, ígya kétéven-
te szervezett, közkedvelt teadélutá-
nokon a Tamási Áron SZMME nagy-
terme szűkösnek biznyul az összes
érdeklődő befogadására. A teadél-
utánok négy – öt magyar szerve-
zetnek és a Gyetván Szlovák ME-
nek voltak biztosítva, mielőtt Er-
zsike átvette a vezetést. 

Az újabb ismeretségek, a kiállítások
és más rendezvények révén megnyílt
az ajtó mindenki előtt, aki jelen kívánt
lenni köreikben. Büszkék a hagyo-
mányaikra és kíváncsian tanulnak
mások szokásaiból is. A teadélutánok
nem számítanak magasrangú ese-
ménynek. Amint a neve is mondja,
az asszonyok teát főznek, házisüte-
ményt és kiflit készítenek, melléje
néhány ital vagy üdítő is kerül. Az
összejövetel különlegessége az élő
zene, a tánc és az ének minden nyel-
ven a délután folyamán, amely olykor
még az estbe is belenyúlik. 

Ez a 25 asszonyból álló csoport
egyszer hetente találkozik, minden
szerdán kivétel nélkül. Az előző évek-
ben a társalgások ősztől tavaszig tar-
tottak, amelyek a kerti munkálatok
beálltával hivatalosan véget értek.
Ma már minden szerdán összejönnek
egész éven át. Ezeken a napokon ké-
zimunkáznak, énekelgetnek és meg-
beszélik a faluban történteket, ami
nagyon érdekes, mivel minden asz-

A Pancsova tágabb központ-
jában lévő református templo-
mon végre elértek a nagy felújítás
befejező részéhez. A templomon
és a paplakon a munkálatok
részletekben már 2015 óta tarta-
nak. A felújítás az épület szige-
telésével, a templomfalakból a
nedvesség eltávolításával és a pa-
plak tatarozásával kezdődött. A
felújítással biztosították a lakást
az új lelkész, Szilágyi Zoltán és
családja részére, aki városunkban
él és Halász Béla református püs-
pök segédlelkészeként teljesít
szolgálatot. Rendezték azt a he-
lyiséget is, ahol a téli időszakban
az istentiszteletet tartják, mivel
a templomot nem lehet kellő-
képpen fűteni.

A múlt év folyamán a református
templom Halász Béla püspök úrnak
köszönhetően a belgrádi hatóságtól
másfél millió dinár támogatást
nyert a pancsovai templom és a
paplak teljes felújítására. Ezt kö-
vetően egy mérnöki társaságot bíz-

tak meg a munkálatok elvégzésével,
amely a legmegfelelőbb árajánlatot
nyújtotta be a kiírt pályázatra. Ez
a vállalat dolgozott a herte-
lendyfalvi református templom fel-
újításán is. 

Jelenleg a templom külső épü-
lethomlokzatának és az utca felőli
falnak  felújításán dolgoznak, mi-
vel az udvar felőli részt már előbb
elvégezték, így tehát sor került a
templom külső kinézetének ren-
dezésére.  

A munkálatok jól haladnak, te-
kintettel arra, hogy két évvel ezelőtt
már befejezték a templomtető fel-
újítását, valamint az összes  esővíz-
csatorna és levezető csatorna  lec-
serélését. Külön öröm a templom
utcai részének rendezése, amelyen
a kilencvenes évek óta nem javí-
tottak semmit. 

A munkálatok befejezését au-
gusztus végére várják, amikor a
református templom visszanyeri
ismét valamikori fényét. 

Biszak Karolina

A REFORMÁTUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA

Az épülethomlokzat rendezése



A természeti
szépségéről ismert kis
település

Rendezett központ

Felkerestük  Csernik Jánost és
Annát, akik  Sándoregyházán él-
nek, de munkalehetőséget Pan-
csován kaptak. János nyugalomba
vonulása után úgy érezte, hogy
még van ereje, kedve és tehetsége,
hogy aktív maradjon. Ezért úgy
döntöttek, hogy a szülőktől örö-
költ házat felkészítik falusi tu-
rizmus céljára. 

– A faluban már vannak  há-
zak, ahol lehet szobát bérelni.
Sokan elmentek Sándoregyhá-
záról külföldre a hetvenes évek-
ben, akik a házukat eladták. Ha-
zajönnének és ezért gondoltuk,
hogy bevárjuk őket, legyen ahová
jőjjenek. Különben, Sándoregy-
háza körül van véve vízzel, sokan
járnak ide horgászni más váro-
sokból is Szerbiából, de csak egy
napra jöhettek, mert nem volt
szálláslehetőség. Belgrád is elég
közel van, sok belgrádi vesz házat
is a faluban, mert a nagyváros
zajából szeretnek idejönni. Ez a
helyzet Pancsovával is – mondta
el Csernik János.

A ház felújítását önerőből, csa-
ládja segítségével végezte el. An-
nak ellenére, hogy több éves
munkát igényelt, elégedett, mert

mindent a saját elképzelésük sze-
rint készített fel. A háztáj  gon-
dozásában egy nőnek mindig
van bőven tennivalója. Ezeket a
munkákat János felesége, Anna
vállalta magára és végzi is nagy
szeretettel. 

– Szeretek sütni, főzni. Házi
kenyeret, lángost, fánkot, gőz-
fánkot készítek, kiflit sütök, amit
a külföldi rokonaink nagyon sze-
retnek, de amit a mai fiatalok
nem készítenek. A rendszeres
takarítás is része ennek a mun-
kának. Ezenkívül szeretnék ker-
tészettel foglalkozni, fóliasátorban
megbiztosítani, hogy a leendő
vendégeknek mindig friss zöld-
ségfélét tudjunk felkínálni. Ha-
gyományos ételekkel szeretném

megvendégelni az idelátogatókat.
– közölte velünk Csernik Anna. 
Azok számára, akik Sándoregy-
házán szeretnének maradni, a
falusi turizmussal való foglalkozás
egy újabb lehetőség a megélhe-
tésre. Mindezt már néhány évvel
ezelőtt felismerte a sándoregy-
házi HK Tanácsa is. 

–  Tervezzük egy oktatási köz-
pont kiépítését egy bizonyos el-

szállásolási kapacitással. Most
van folyamatban a terv kidolgo-
zása, de reméljük, hogy egy-két
éven belül felépül a központ.
Tervezzük a horgászati és vadá-
szati turizmus fejlesztését is a
falunkban. – mondta el Duduj
Jóska, a HK Tanácsának elnöke.
Számos jópéldát lehet találni. Nenad
Nikolić a családja részére készítette
fel lakóházát, de mivel az év folyamán
nagyon kevés időt tudnak ott tölteni,
szívesen adja azt az igénylők ren-
delkezésére. Így nyilatkozott:

–  A vendégeink eddig a régi
barátaink voltak Németországból,
Svédországból, Ausztráliából, sőt,
Amerikából is... Ha bármilyen
egyesület alakulna Sándoregy-
házán, bárki legyen is a vezetője,
biztos vagyok benne, hogy a fa-
luba sokkal több turista jönne,
különösen  a Duna közelsége,
Sándoregyháza szépsége és nyu-
galma, valamint a tiszta levegő
és a jó emberek végett. 

Sándoregyháza kellemes üdülő
és kiránduló hellyé válhat,  talán
már a közeljövőben. 

Lőcsei Ilona

Péntek  2018. augusztus 10.

pancevac@pancevac-online.rs
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A Bu ko vi nai Székelyek Országos Szövetsége
az idei Népraj zi Táborát Madéfalván, Erdély-
ben tar tot ta  meg júli us második felében. A
sor rend ben már 29. tábor főszervezője  ezúttal
is Lőrinc Etel ka volt,  aki népraj zos. A pro -
gram ter vezése kor az volt az elképzelése,  hogy
olyan helyekről hív meg táborozókat, akik -
nek ősei a madéfal vi ves ze de lem következtében
hagyták el Székelyföldet.

A terv meg is valósult, his zen a  táborban
részt vet tek a so mogyia k, mol dva i ak, csíkiak,
háromszéki ek, széki ek, Al-du na i ak, va la -
mint a Magyarországon élő bu ko vi nai szé-
kelyek. Az Al-du na i a kat her te lendyfal vi ak
képvi selték, közöttük Lőcsei An tal helyi me-
semondó is, aki előadóként volt hi va ta los.
A táborban olyan  fi a ta lok vet tek részt,  aki -
ket érde kel a néprajz, a néptánc,  a hagyo-
mányok,  a népze ne, akik többet sze ret tek
vol na meg tud ni a Bu ko vi nai Székelyek szo-
kásairól és népviseleteiről, his zen az előadások
mind erről szóltak.

A tábor első na pja megnyitóként szent misével
kezdődött. Ezt követően meg kos zorúzták a
madéfal vi Tu rul-em lékm űve t,  ahol Lőcsei
An tal tar tott köszöntőt, amellyel  megríkatta
a jelenlevőket. 

Az előző évek ben  megs zer ve zett táborozási
al kal mak kor legtöbbet régiségek  gyüjtésével
fo glal koz tak. A változatosság kedvéért idén
inkább táncokat, éne ke ket ta nul hat tak, nép-
zenével fo glal koz hat tak, és so kat hal lhat tak
egymás szokásairól, hagyományairól, nyelv-
járásáról, népviseleteiről  és főként arról,
hogy az 1764-ben megtörtént  madéfal vi
ves ze de lem óta milyen változások men tek
végbe a különböző terüle te kre került székelyek
életmódjában.

Az egy hét alatt számos előadó vett részt
a táborban. Dr Halász Péter többek között
közelebb hoz ta a hallgatókhoz a Bu ko vi nai
székelyek történelmét és el mond ta azt is,
hogyan történt meg a madéfal vi támadás,
utána ped dig a me nekülés.

A táborozók között vol tak visszatérők,
de vol tak olyanok is,  akik nek ed dig még
nem volt al kal muk hal la ni a székelyek tör-
ténelmét, ezért min degyik előadónak az volt
a fe la da ta, hogy ki-ki a saját népcsoportjáról
el mon dja,  hogyan is élnek a je len ben, milyen
a vallásuk, melyek a közös dol gok, és melyek
azok,  amelyek különbözőek.
Lőcsei An tal az első előadásában az Al-
dunaiakról beszélt, az ide te le pitésről, ma-
gáról a faluról, a vallásról, a második elő-
adásában pe dig a szokásokról.  Legtöbb
szó a la ko dal mi szokásról esett,  his zen -
ahogy el mond ta -  ab ban a témában  van
ot thon. Már legényko ra óta ve ze ti nász-
nagyként a la ko dal ma kat itt, Her te -
lendyfalván. Erdélybe mesemondóként is
hi va ta los volt, így székely népmesékkel is

szórakoztatta a tábor lakóit. A Se bestyén
Ádám gyüjteményéből  válogatott mesék
mel lett  a saját gyüjtéséből való mesékkel
ra gad tat ta el a hallgatóságát. 

Sándor Cecília ifjú néprajzkutató a mol dva -
i ak életét, szokásait hoz ta közelebb a halga-
tókhoz. Lörinc Etel ka a népviseletekről
beszélt, majd a szövésről, amit gyakor lat -
ban is ki le he tett probálni. Fábián Tamás a
családfákról, a rokonkutatásról szólott, el -
mond ta hogy újabb kutatások során  a DNS-
vizsgálat ki mu tat ta,  hogy min den székelyben
van va la mi közös.

Nyis ztor Tin ka a vallásról beszélt “A
vallásos élet a múltban és ma” címmel. Fábián
Éva és Nyitrai Ma ri an na a népzenével fo -
glal ko zott inkább, éne kel get tek a táboro-
zókkal, Györfi Sándor her te lendyfal vi he -
gedűtanár pe dig kisérte őket han gszerével .

Az előadások mel lett egy nap megs zer -
vezték a SI CU LI CI DI UM  utját,  amelynek
14 stációja van. Ez az út 10 km 200 m hosszú,
a madéfal vi ves ze de lem jel leg ze tes helyei
van nak kijelölve raj ta. A fe li ra to kat két nyel -
ven tűntették fel. Mi vel rövid volt az idő,
hogy az egész utat bejárják, a táborlakók a
me nedékházhoz érve le te le ped tek és itt szó-

rakoztak, éne kel get tek, Györfi Sándor pe -
dig  muzsikálgatott hozzá. 

A következő na pon a múze um ba látogat-
tak, ahol a csángokról tud hat tak meg érde -
kessége ket. Ellátogattak egy XI II.  századi
tem plom ba is, amely még szin te ere de ti ál-
lapotában  van meg - mesélte Lőcsei An tal.

Míg a csa pat egyik része a múze u mo kat
látogatta,  a másik része kétna pos útra in -
dult  Bukovinába. Többnyire férfi ak utaz -
tak, hogy az ot ta ni  temetőben  rend be
tegyék az őseik sírját,  hogy ne le pje be azo -
kat te lje sen a gaz. Ezt követően  Andrásfalván
és Istensegítsen állítottak kopjafákat.

A tábor utolsó napján kirándulást szer -
vez tek fo ga tos szekéren az esztenába,  ahol
szalonnát sütöttek és jókat fa la toz tak. A
résztvevők magánházakban vol tak elszállá-
solva, de az események főként a faluházban
zaj lot tak: ott volt az étkez tetés, az iskolában
ped dig az előadások és a táncházak.

Az ötnapos ren dezvény gálaestjén is táncházat
ren dez tek és a táborlakók együtt mul lat tak
a kései órákig ab ban a reményben, hogy
lesz még al ka lom ilyen társalgásokra és  újabb
talalkozásokra a régi és új ismerősökkel.

Nagy Mónika

NÉPRAJ ZI TÁBOR MADÉFALVÁN

KUTATÁS  A KÖZÖS GYÖKEREK UTÁN

FALUSI TURIZMUS SÁNDOREGYHÁZÁN

Újabb lehetőség a megmaradásra

Nagy Sívó Zoltán
(1927. fe br. 13. – 2018. júli us 26.)

„ …látom, amint megy a dol ga után…”
(Polgárné Nagy An na)

Látom, amint megy a dol ga után… Látni vélem őt, amint a
régmúlt 1948-as esztendőben a Her te lendyfalvára épphogy megérke -
zett fi a tal tanító mo solyogva lép be a kíváncsi kisgyere kek hez a
tan te rem be, és 1960-ban már látom is őt, immár pro fesszorként a
Pan cso va-Her te lendyfal va mezsgyéjén épült új iskolában si et ni a
történelemórára. 

Látom ten ni akarását, és már ala kul a tanár példaképe, amely
majd folytatódik - me gi smervén a történészt, a kutatót, a közéle ti
szereplőt, a gimnáziumigazgatót, aki nek a nevéhez fűződik a gim-
náziumi magyar ta go zat alapítása, amely min tegy kétszáz fi a tal
magyar értel miségit adott ki sebbségi  te repünknek.

Látom a Dél Bánáti Magyar Művelődési Egyesüle tek Szemléjének
egyik alapítóját. Látom őt emelt fővel beszélni a tömegek előtt
közös dolgainkról, közös feladatainkról, és nem csak beszélni, ha -
nem  ten ni: írni, raj zol ni, fe ste ni, nyilat ko zni, szer ve zni, tanítani,
ne vel ni tan te rem ben, összejöveteleken. 

Látom tanítványait derűs ar ccal jönni ki élményte li óráiról.
Látom a pan cso vai Petőfi színpadán amint a leg ne he zebb időben
mon dja ünne pi beszédét fe le mel ve az évti ze de ken át les ze gett te -
kin te te ket. Látom a Tamásiban a fa lu 120 éves fennállásának meg-
ünneplésén az őt övező mély tis zte le tet.
Látom az embert!

Látom, amint megy a  Bu ko vi na, mit vétet tem? könyve bemuta-
tójára, amely egyidős lévén a Pan cso vai Televízió Magyar Per cek
adásával, ő volt az első ri por ta lanyun k. Erről később írásban is me -
gemléke zik, az újdonsült szerkesztőket is ar ra bíztatva, hogy
„bölcsen csak azok cse leks ze nek, akik meg ma rad ni akar nak ilyen
kor ban is.” (2000. jan.) Büszkék is vol tunk, hogy ez a könyv lett a
Magyar Per cek emblémája, és hogy a továbbiakban is a „világra
néző kis abla kun kat” gazdagította tevékenységének bemutatása.
2006-ban a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség életművét

Magyar Élet fa Díjjal ju tal maz ta, amelyet a Magyar Kultúra Na pja központi
ünnepségén vett át Zentán. Ez volt az első nyilvános eli smerése közéle ti
munkásságáért. 

Néhány na pja ol va stuk a köszöntést a Család Éve témájában 70
éves bol dog házassága kapcsán fe leségéve l Olgával, amely a sza -
bad kai tanítóképzőben szövődő ifjon ti diákvonzalomból haj lott át
a jóban-rosszban élet fogyti glan tartó együttlétbe, a  her te lendyfal -
vi-, majd a te me ri ni édes ot thon me legébe . 

A harcát már meg har col ta: júli us 26-án fáradhatatlan valója el -
ment a nagy szel le me után, nyuga lom mal vi sel ve el a kor ral való
velejáróit, de a végsőkig híven világnézetéhez és ki tar tva el vei mel -
lett:  ,,a feladás…az újabb kor szégyene és az úgyne ve zett szer ve -
zett fe lejtés erdménye” írta A főváros árnyékában című műve
végén, amely 2003-ban je lent meg.  

De a zárszó mégis a derűé: ,,A világ pe dig velünk és nem
nélkülünk szép, ma ra djunk hát meg a ma gunk és a világ nagy örö-
mére.”
Földi maradványait júli us 31-én helyezték örök nyuga lo mra az
újvidéki Városi temetőben. Legyen könnyű az örök álmod, ke dves
Zoltán Tanár Úr! 

Ba las sa Ju li an na

IN ME MO RI AM



До бро до шли у свет нео б у -
зда не сен зу ал но сти и бли -
ста вих илу зи ја, опа сно при -
влач них му шка ра ца и от ме -
них да ма жељ них ти ту ле.
Свет ига ра с ви со ким уло -
зи ма, у ко јем је по не кад и
чед ност мла дих ле по ти ца на
коц ки.

Ле ди Ро бер та Сент Џајлс,
мар ки зо ва кћи је ди ни ца, за -
љу бљу је се у вој во ду од Ви ли -
јер са чим га угле да у пре пу -
ној бал ској дво ра ни. Сви осим
ње зна ју да је Ви ли јерс нео -
до љи ви за вод ник и за кле ти
не же ња – ба рем је то био све
док ни је упо знао Ро бер ту.

Али ерл од Гри фи на пре -
ви ше до бро зна да би Ро бер -
та пла ти ла пре ви со ку це ну
ка да би се уда ла за Ви ли јер -
са и за то је ре шен да је за -
шти ти од по гре шног из бо ра.

Да ли ће ус пе ти да је уву че у
соп стве ну игру, иа ко ће, на
кра ју, ње го во ср це би ти сло -
мље но?

ДРУШТВО
Петак, 10. август 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка кве емо -
ци је у ва ма бу ди по ми сао на
Рим. „Пан че вац” и из да вач -
ка ку ћа „Вул кан из да ва штво”
при пре ми ли су по је дан при -
ме рак књи ге „Из Ри ма, с љу -
ба вљу” Џулс Вејк за два на -
ша чи та о ца или чи та тељ ке
ко ји су нај кре а тив ни је од го -
во ри ли на то пи та ње.

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

„Рим је град ко ји чо ве ка
ни ка ко не мо же да оста ви
рав но ду шним ни ти без емо -
ци ја. Рим је град исто ри је,
ар хи тек ту ре, љу ба ви, сен зу -
ал но сти, ле по те... Сам град
у ме ни иза зи ва осе ћај за љу -
бље но сти, иза зи ва ди вље ње
и осе ћај као да си за ве ден и
нај бит ни је – оста вља те без
да ха.” 066/2073...

„По ми сао на Рим ожи вља -
ва за љу бље ност у ле по ту и
умет ност, ро ман тич ни осмех
ду ше и бес крај ну же љу за по -
нов ним оби ла ском.”
060/4405...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње мо же ли се во ле ти и кад
је ср це пу но ра на. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Ис ку пље ње љу ба ви”
Фран син Ри верс.

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

„Во ле ти се мо же увек, са -
мо је пи та ње ко ли ко је ра -
њи во ср це спрем но да пра -
шта.” 062/8587...

„Мо же, на рав но! Је ди но
искре на љу бав вре ме ном за -
ле чи ра не и оте ра гор чи ну и
бес!” 063/8434...

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

Два чи та о ца ко ји до сре де, 15. ав гу ста, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Мо же ли се во ле ти и кад је ср це пу но ра на?”, на гра ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Ис ку пље ње љу ба ви” Фран син
Ри верс. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

У корн вол ском гра ду Тал -
тин гу сва ко је по не че му по -
знат. До не дав но Ро уз је би ла
по зна та по: по зи тив но сти ко -
јом је пле ни ла, је дин стве ном
та лен ту за сли ка ње и по све -
ће но сти Лу ка су, сво јој љу ба -
ви из школ ских да на. Али
пре две го ди не, у јед ном тре -
ну, све се не за ми сли во про -
ме ни ло. Са да је Ро уз по зна -
та као мла да же на ко ја је по -
ста ла удо ви ца у сво јој два -
де сет че твр тој го ди ни. 

Иа ко Ро уз зна да жи вот иде
да ље, не под но шљи ва јој је по -
ми сао на то да ће са ма ко ра ча -
ти у бу дућ ност. Све док Ро берт
не стиг не у Тал тинг да ту про -
ве де ле то… Мо же ли Ро уз до -
пу сти ти се би да по но во во ли? 

„Дру га љу бав мог жи во та”
Вик то ри је Вол терс

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Ср це пу но љу ба ви”
Ело и зе Џејмс

Два чи та о ца ко ји до сре де, 15. ав гу ста, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Ка да вам је ср це би ло пу но љу ба ви?”, на гра ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Ср це пу но љу ба ви” Ело и зе Џејмс.
Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев -
ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

АПЕЛ АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ВРЕ МЕ АМ БРО ЗИ ЈЕ: ОПРЕЗ,
ЧУ ВАЈ ТЕ ЗДРА ВЉЕ!

Од 15. ав гу ста 
оче ку је се по раст 
кон це нтра ци ја 
алар ге на у ва зду ху

Угро же ни гра ђа ни да
се, пре вен ци је ра ди,
ја ве ле ка ри ма

На ци о нал на Аген ци ја за за -
шти ту жи вот не сре ди не Ср би -
је са оп шти ла је про шле не де -
ље да се на те ри то ри ји Ср би је
од 15. ав гу ста мо гу оче ки ва ти
по ве ћа не кон цен тра ци је по ле -
на ам бро зи је. Из да то је упо зо -
ре ње гра ђа ни ма алер гич ним на
по лен те биљ ке и са ве то ва но
да се ја ве сво јим ле ка ри ма, ка -
ко би до би ли пре вен тив ну те -
ра пи ју.

Над ле жни ис ти чу да то ни је
ни шта но во, јер је прак са да
кон цен тра ци ја овог при род ног
алер ге на бу де по ве ћа на до 20.
сеп тем бра. Гра ђа ни ма алер гич -
ним на по лен те биљ ке са ве ту -
је се да се ја ве сво јим ле ка ри -
ма ка ко би до би ли пре вен тив -
ну те ра пи ју. Ка ко би се убла -
жи ле по сле ди це, др жа ва се по -
тру ди ла да у том кри тич ном
пе ри о ду обез бе ди ва лид не ин -
фор ма ци је о кон цен тра ци ји те
штет не ма те ри је на веб-стра -
ни ци www. sepa.gov.rs. Тре нут -
на сред ња вред ност на те ри то -
ри ји на шег гра да ни је ви со ка,
али има на зна ка да ће у на ред -
ном пе ри о ду њен ни во дра стич -
но по ра сти.

Опа сне по сле ди це
Струч ња ци на по ми њу да је ам -
бро зи ја нај ве ћи алер ген. Ти мо -
ви на те ри то ри ји Ср би је пра те
по лен 24 биљ не вр сте (ле ска,
јо ва, ти се и чем пре си, брест,
то по ла, ја вор, вр ба, ја сен, бре -

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

За љу бље ни у Рим

за, граб, пла тан, орах, храст,
бор, ко но пља, тра ве, ли па, бо -
кви ца, ки се ли ца, ко при ве, шти -
ро ви, пе лин, ам бро зи ја) јер су
зр на по ле на ре ги стро ва на као
је дан од нај зна чај ни јих при -
род них алер ге на ко ји се мо гу
на ћи у ва зду ху.

Она код ви ше од 20 про це на -
та људ ске по пу ла ци је (сва ки пе -
ти чо век) иза зи ва ју алер гиј ске
ре ак ци је (брон хи тис, ко њук ти -
ви тис, дер ма ти тис, по лен ска ки -
ја ви ца...). У слу ча ју ду го трај ног,
ви ше го ди шњег из ла га ња ви со -
ким кон цен тра ци ја ма алер ге на,
је дан део људ ске по пу ла ци је обо -
ле ва од хро нич ног брон хи ти са
и брон хи јал не аст ме.

Да под се ти мо, ам бро зи ја је
јед но го ди шња зе ља ста биљ ка ви -
си не од ме тар до ме тар и по.

За хва љу ју ћи ве ли кој мо ћи при -
ла го дљи во сти, она на ста њу је ве -
о ма раз ли чи та ста ни шта, та ко
да је рас про стра ње на на чи та -
вој те ри то ри ји Ср би је, а нај ве ћа
кон цен тра ци ја је у Вој во ди ни.

Симп то ми и пре по ру ка
Пан чев ци ко ји оте жа но ди шу,
или им су зе очи, или им се на

ко жи јављajу про ме не, ко ји ки -
ја ју или се гу ше, тре ба да се ја -
ве ле ка ри ма. Здравствeни рад -
ни ци пре по ру чу ју гра ђа ни ма
алер гич ним на ам бро зи ју да се
ту ши ра ју по не ко ли ко пу та днев -
но и да се пре свла че, као и да
че сто ис пи ра ју нос. По ред то га,
са ве ту ју им да из бе га ва ју бо ра -
вак на отво ре ном, на ро чи то у
пре по днев ним са ти ма, јер је та -
да нај ве ћа кон цен тра ци ја алер -
ге на у ат мос фе ри. То ком да на
про зо ри тре ба да су за тво ре ни.
Ка ко ка жу, нај ва жни је је спре -
чи ти или у што ве ћем оби му
сма њи ти кон такт са алер ге ном.

Су зби ја ње ам бро зи је у на шој
др жа ви ре гу ли са но је уред бом,
а углав ном су га спро во ди ле
или га спро во де ло кал не са мо -
у пра ве. За кон ским ак ти ма је
ја сно про пи са но да су прав на
и фи зич ка ли ца у оба ве зи да
на зе мљи шту ко је је у њи хо -
вом вла сни штву пред у зи ма ју
ме ре су зби ја ња ам бро зи је. То
мо гу да ура де са ми или. Пан -
че вач ка власт сва ке го ди не у
са рад њи с ЈКП-ом „Зе ле ни ло”
и ме сним за јед ни ца ма ор га ни -
зу је ак ци је уни шта ва ња ам бро -
зи је на те ри то ри ји гра да. Јав -
на ко му нал на пред у зе ћа по се -
ли ма та ко ђе су у оба ве зи да у
скла ду са сво јим мо гућ но сти -
ма пре ду зму ме ре.

З. Ста ни жан

МО НИ ТО РИНГ ПО ЛЕ НА
Гра нич не вред но сти кон цен тра ци ја за по ле не др ве ћа и по -

ле не тра ва 30 зр на по ме тру куб ном ва зду ха, док је за по -

ле не ко ро ва та вред ност пре по ло вље на – 15 зр на по ле на по

ме тру куб ном ва зду ха.

На те ри то рији Пан че ва оба вља ју се кон ти ну и ра на ме ре ња

при су ства по ле но вих зр на у ат мос фе ри, а по да ци су до ступ -

ни гра ђа ни ма на сај ту гра да Пан че ва и За во да за јав но

здра вље.

СТУДИЈСКА ПОСЕТА БРИСЕЛУ ЗА ЧЛАНОВЕ „ЕУТЕКА” МРЕЖЕ

Циљ је стицање и размена искустава
Делегације Европске уније у
Републици Србији је у јулу, као
подршку „Еутека” мрежи коју
чине 48 библиотека широм Ср-
бије, организовала две студиј-
ске посете институцијама
Европске уније и библиотека-
ма са седиштем у Бриселу. Ди-
ректори и библиотекари из Ср-
бији током вишедневне студиј-
ски посете били су у прилици
да унапреде своја професио-
нална знања и да се ближе упо-
занају с Европском унијом, ње-
ним институцијама и проце-
сом придруживања Србије овој
великој породици.

Представници библиотека
имали су сусрет с члановима
кључних институција ЕУ, као
и са својим колегама које раде
у библиотекама и истраживач-
ким центрима Европске коми-
сије, Европског Савета и Европ-
ског парламента. Ови састан-
ци омогућили су директорима
библиотекарима да се упозна-
ју са улогом и начином рада
ових институција у областима
повезаним са европском инте-

грацијом Србије. Приликом по-
сета гости из Србије били су у
прилици да стекну јасан увид
у рад, библиотечки фонд и из-
воре информација и података
које користе библиотеке и ис-
траживачки центри при овим
институцијама, а које могу ко-
ристити српске чланице ове
мреже библиотека.

Део програма посете је био и
сусрет са представницима нај-
важнијих библиотека у Бриселу

- Краљевска библиотека Белги-
је и „Мунтпунт”). Како су иста-
кли учесници овог студијског
путовања боравак у њима до-
принео је размени искустава и
примера добре праксе. Поред
тога, били су у прилици да се
упознају и с могућностима осми-
шљавања, писања и спровођења
пројеката финансираних из ЕУ
фондова који доприносе уна-
пређењу квалитета рада и пону-
де нових услуга корисницима.

У обе студијске посете су би-
ли укључени представници 23
библиотеке које су чланице „Еу-
тека” мреже. Посете су део ЕУ
пројекта „Студијске посете ин-
ституцијама Европске уније у
Бриселу и суседним државама
чланицама” чија је реализаци-
ја почела у новембру 2016. и
трајаће до новембра 2018. го-
дине. Да подсетимо „Еутека”
је мрежа 48 јавних библиотека
широм Србије које својим по-
сетиоцима нуде публикације и
информације о Европској уни-
ји. Ову иницијативу су заједно
иницирале Делегација Европ-
ске уније у Републици Србији,
Министарство културе и ин-
формисања Владе Републике
Србије и Народна библиотека
Србије потписивањем Мемо-
рандума о разумевању 2014.
године, а овом партнерству се
2015. године прикључила и
Канцеларија за европске инте-
грације Владе Републике Ср-
бије. Панчевaчка градска би-
блиотека такође је део мреже
„Еутека”. З. С.



Кам па ња по во дом Свет ског да -
на хе па ти ти са, ко ји се ши ром
све та обе ле жа ва 28. ју ла, ове
го ди не је ре а ли зо ва на под сло -
га ном „Хе па ти тис. Вре ме је за
те сти ра ње. Вре ме је за ле че ње.
Вре ме је за из ле че ње”

По во дом овог да ту ма пан че -
вач ки За вод за јав но здра вље
об ја вио је по дат ке о бро ју обо -
ле лих у Ју жно ба нат ском окру -
гу у про шлој го ди ни из ко јих
се ви ди да су ви ру сни хе па ти -
ти си Б и ви ру сни хе па ти тис Ц
за у зе ли че твр то ме сто у укуп -
ном бро ју при ја вље них за ра -
зних бо ле сти.

– При ја вље но је 36 обо ле -
лих осо ба, што је 19,45% ви ше

не го 2016. го ди не (29) и ви ше
20% у од но су на пе то го ди шњи
про сек (31,40). Ове го ди не ни -
је ре ги стро ван ни је дан смрт -
ни слу чај у овој гру пи бо ле сти,
за раз ли ку од 2016. го ди не ка -
да је за бе ле жен је дан смрт ни
ис ход код па ци јен та обо ле лог
од акут ног хе па ти ти са Б. У
окви ру при ја ва за ра зних бо ле -
сти 2017. го ди не на ла зи се 19
обо ле лих под ди јаг но зом хро -
нич ни ви рус хе па ти ти са Ц што
је 20% из над пе то го ди шњег
про се ка (15,20), док при ја вље -
них акут них ви ру са хе па ти ти -
са Ц ове го ди не ни је би ло, за
раз ли ку од 2016. ка да је био
при ја вљен је дан обо ле ли – на -
во ди се у са оп ште њу За во да.

У тој уста но ви об ја шња ва ју
да ова ква осци ла ци ја у при ја -
вљи ва њу хро нич ног ви ру са хе -
па ти ти са Ц, мо же да се об ја сни
бо љом ети о ло шком ди јаг но сти -
ком ра ди да љег упу ћи ва ња на
ле че ње у Ин фек тив ну кли ни ку
Бе о град, што је пре пар го ди на
уве де но као ру тин ски про то кол.

Ка да је реч о акут ном ви ру -
су хе па ти ти са Б, у 2017. го ди -
ни при ја вље но је 5 обо ле лих
осо ба, за 2 ви ше у од но су на
2016. го ди ну. За бе ле же но је и
12 слу ча је ва обо ле лих од хро -
нич ног хе па ти ти са Б, што је
дво стру ко ви ше не го 2016. го -
ди не (6). Про шле го ди не ни је
би ло смрт них ис хо да у овој
гру пи бо ле сти, док је то ком
2016. при ја вљен је дан смрт ни
ис ход од акут ног ви ру са хе па -
ти ти са Б код па ци јен та у доб -
ној гру пи из над 60 го ди на.

Узроч ни ци хе па ти ти са су ви -
ру си, а за ра зни су крв, пљу вач -
ка, спер ма и ва ги нал ни се крет.
Бо лест се пре но си не за шти ће -

ним сек су ал ним кон так том,
убо дом на иглу за ра же ну кр -
вљу и те ле сним теч но сти ма.
Кон та ми ни ра не игле и шпри -
це ви су зна ча јан пут пре но ше -
ња ви ру са хе па ти ти са Ц – по -
себ но ме ђу нар ко ма ни ма.

По че так бо ле сти је под му -
као, јер су симп то ми нај пре
бла ги, а по том се по ја ча ва ју.
Нај че шће су то гу би так апе ти -
та, муч ни на, по вра ћа ње и жу -
ти ца. Од бо ле сти се шти ти мо
ВХБ вак ци на ци јом, а по треб -
но је упо тре бља ва ти за шти ту
при сек су ал ним од но си ма и
ни ка да не ко ри сти ти ту ђи лич -
ни при бор, као што су ма ка зи -
це, бри ја чи, пин це те, гриц ка -
ли це за нок те или чет ки це за
зу бе. На рав но, не сме ју се ко -
ри сти ти ни упо тре бља ва ни
шпри це ви и игле, а пир син ге
и те то ва же тре ба ра ди ти ис -
кљу чи во у про ве ре ним уста но -
ва ма.

При За во ду за јав но здра вље
Пан че во по сто ји Са ве то ва ли -
ште за до бро вољ но по вер љи во
са ве то ва ње и те сти ра ње на
ХИВ, хе па ти ти се и пол но пре -
но си ве бо ле сти. Број те ле фо -
на тог са ве то ва ли шта пу тем
ко јег за ин те ре со ва ни мо гу до -
би ти до дат не ин фор ма ци је је
013/310-466.

Петак, 10. август 2018.

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

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Че сто се пи та мо шта у ства -
ри зна чи број ко ји сто ји по -
ред SPF озна ке на кре ма ма
за сун ча ње. SPF (sun protec-
tion factor) је ме ра ко ја озна -
ча ва ко ли ко ду го мо же те оста -
ти на сун цу без опа сно сти од
опе ко ти на у од но су на окол -
но сти ка да сте без за шти те.

Од ти па ко же за ви си вре -
ме ко је мо же те про ве сти на
сун цу, а да не из го ри те. Нај -
сла би ју са мо за шти ту има ју
љу ди вр ло све тле пу ти и цр -
вен ка сте ко же. Они без за -
шти те мо гу до би ти опе ко ти -
не за са мо пет ми ну та. Осо бе
са при род но там ним те ном
мо гу из др жа ти на сун цу и до
40 ми ну та. Ве ћи на љу ди са
на шег под не бља има сред њи
тип ко же, што зна чи да нам
је око 15 до 20 ми ну та мак -
си мал но до зво ље но за бо ра -
вак на сун цу. SPF фил тер нам
слу жи да без бед но про ду жи -
мо бо ра вак на сун цу.

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

Зна че ње SPF бро ја на
кре ма ма

Не ма(м) вре ме на

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 6 ја ја, 200

гра ма ше ће ра, 400 ми -

ли ли та ра слат ке па вла -

ке, 400 гра ма ја го да

(или дру гог во ћа по же -

љи), 2 ке си це ва ни лин

ше ће ра.

При пре ма: Уму ти те

пе на сто бе лан ца уз по -

сте пе но до да ва ња ше ће -

ра. До дај те за тим жу -

ман ца, јед но по јед но, и

му ти те још пар тре ну та -

ка док не по бе ле. Слат ку

па вла ку уму ти те у шлаг,

а во ће ис па си рај те у фи -

ни пи ре. Све па жљи во

сјед ни те са уму ће ним

ја ји ма. 

Ду гу ља сти ка луп об ло -

жи те про вид ном фо ли јом и си пај те при пре мље ну сме су. Ста ви те у

за мр зи вач да се сте же пар са ти. Пре слу же ња, ка луп на крат ко за -

ро ни те у вру ћу во ду и пре о кре ни те на ра ван та њир. Укра си те све -

жим воћ ки ца ма на вр ху и од мах по слу жи те.

На по ме на: у овом ре цеп ту се ко ри сте све жа ја ја, али мо же те их

сло бод но ску ва ти на па ри, а оста ле са стој ке до дај те кад се кре ма

охла ди. Се ми фре до мо же те за мр зну ти и у ма њим ка лу пи ма, а сва -

ка ко ис про бај те и не ку дру гу вр сту во ћа и про на ђи те сво ју оми ље ну

лет њу ком би на ци ју.

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

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

Пи ше: Лана Белић

Се ми фре до од ја го да

Ако за штит ни фак тор по -
мно жи мо са вре ме ном са мо -
за шти те до би ће мо про ду же -
но вре ме ко је мо же мо про -
ве сти на сун цу, а да не из го -
ри мо. На при мер, ако ће те
без за шти те до би ти опе ко ти -
не за 10 ми ну та, SPF 30 ће
вам те о рет ски омо гу ћи ти да
300 ми ну та оста не те на сун -
цу без опе ко ти на. На рав но,
под усло вом да не ште ди те,
да оби ла то на ма же те ли це,
врат и це ло те ло без из у зет -
ка. За те ло од ра сле осо бе по -
треб но је око 35 ми ли ли та ра
по на но ше њу, што зна чи да
ће две осо бе стан дард ну бо -
чи цу од 200 ми ли ли та ра по -
тро ши ти за два-три да на. Кре -
му тре ба на не ти бар 15 ми -
ну та пре из ла га ња сун цу ка -
ко би се упи ла у гор њи слој
ко же. Увек је на не си те на кон
пли ва ња ка да се ко жа осу ши.

Сун че во зра че ње до ла зи на
Зе мљу у об ли ку UVA и UVB
зра ка. UVB зра ци узро ку ју опе -
ко ти не, а ис тра жи ва ња по ка -
зу ју да оне мо гу до ве сти до
не ких об ли ка ра ка ко же. Кре -
ме за за шти ту од сун ца раз ли -
ку ју се по то ме да ли са др же
хе миј ску или фи зич ку за шти -
ту. Хе миј ска за шти та де лу је
та ко што ап сор бу је ул тра љу -
би ча сте зра ке и осло ба ђа то -
плот ну енер ги ју. Фи зич ка за -
шти та ре флек ту је и рас пр шу -
је зра ке. За то се ко ри сте цинк-
ок сид и ти та ни јум-ди ок сид.
Нај бо ље во до дот пор не кре ме
са др же урав но те жен од нос хе -
миј ске и фи зич ке за шти те.

На так ми че њу мо гу
уче ство ва ти све же не
за ин те ре со ва не за
софт вер ско 
ин же њер ство

На гра да: прак са у
аген ци ји „Namics”

При ја ве до 9. 
сеп тем бра

У ци љу под сти ца ња же на да се
ба ве про гра ми ра њем и осна -
жи ва ња њи хо ве по зи ци је у ИТ
сек то ру, швај цар ска софт вер -
ска аген ци ја „Namics” ор га ни -
зу је так ми че ње у про гра ми ра -
њу на ме ње но свим же на ма за -
ин те ре со ва ним за софт вер ско
ин же њер ство. Ове го ди не так -
ми че ње ће се одр жа ти под сло -
га ном „Code. Hackathon. Fema-
le. Namics.”, а глав ни до га ђај
за све уче ни це са те ри то ри је
Ср би је за ка зан је за 29. сеп -
тем бар у Бе о гра ду.

Ми ли ја на Ђу ка но вић, из „Na-
micsa” на во ди да по сто ји ве ли -
ка раз ли ка из ме ђу обра зо ва ња

ШВАЈ ЦАР СКИ ПОД СТИ ЦАЈ НА ШОЈ ИТ ИН ДУ СТРИ ЈИ

ТРА ЖИ СЕ НАЈ БО ЉА ПРО ГРА МЕР КА

ко је же не стек ну то ком го ди на
и по слов них при ли ка ко је до -
би ја ју.

– Про шло го ди шње ис тра жи -
ва ње Ре пу блич ког за во да за ста -
ти сти ку под на зи вом „Же не и
му шкар ци у Ре пу бли ци Ср би -
ји” по твр ди ло је да ви ше же на
упи су је и за вр ша ва фа кул те те,
да же не че шће ко ри сте ин тер -
нет и ра чу на ре и да су, укуп но
по сма тра но, ком пју тер ски пи -
сме ни је од му шка ра ца. Па ра -
док сал но, ана ли за ИТ сце не у
Ср би ји, ко ју је на пра ви ла „Star-
tit” за јед ни ца, ука за ла је на то
да ме ђу софт вер ским ин же ње -
ри ма има тек 12 од сто же на.
На рав но, то је си ту а ци ја ко ју
би тре ба ло си стем ски ре ша ва -
ти, а ово так ми че ње је са мо
ма ли до при нос иде ји да се по -
др жи ан га жо ва ње же на у ин -
фор ма тич ком сек то ру – на гла -
си ла је Ђу ка но ви ће ва.

Она је до да ла и то су раз ли -
чи те ана ли зе по ка за ле да број
же на на ви со ким по зи ци ја ма
по зи тив но ути че на фи нан сиј -
ске ре зул та те ком па ни ја, али
и да са по ве ћа њем про цен та
ан га жо ва них же на ра сту и по -
све ће ност и ква ли тет ра да.

Над ме та ње „Code. Hackathon.
Female. Namics.” кон ци пи ра но
је та ко да ће уче сни це би ти по -
де ље не у ти мо ве од по три чла -

на. Сва ка еки па са ра ђи ва ће са
мен то ри ма из аген ци је „Na-
mics”, ко ји ће так ми чар ка ма по -
ма га ти у ра ду. Ти мо ви ће има -
ти на рас по ла га њу 10 са ти да
раз ви ју про то тип софт вер ског
ре ше ња, а то ком ра да мо ћи ће
да ко ри сте ин тер нет и про грам -
ски је зик по сво јој же љи.

– Уче сни це ће за да так са зна -
ти дан пред по че так так ми че -
ња, а нај бо ље ре ше ње ће би ти
ода бра но на осно ву два кри те -
ри ју ма: при ме њи во сти и ори ги -
нал но сти. Ре ше ње би тре ба ло
да бу де при ме њи во у ствар ном
окру же њу и да бу де ау тен тич но
у од но су на по сто је ће иде је. По
за вр шет ку так ми че ња, сва ре -
ше ња оста ће у вла сни штву њи -
хо вих кре а тор ки – об ја сни ла је
Ми ли ја на Ђу ка но вић.

При ја ве за так ми че ње отво -
ре не су до че тврт ка, 9. сеп тем -
бра, у по ноћ. Је ди ни услов за
уче шће је да так ми чар ке по -
не су свој лап топ, а оне ко је раз -
ви ју нај бо ље ре ше ње по из бо -
ру струч ног жи ри ја као на гра -
ду до би ће прак су у аген ци ји
„Namics”. За ин те ре со ва не уче -
сни це све до дат не ин фор ма -
ци је мо гу про на ћи на сај ту
www.namics.com.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви ма нам је до -
бро по зна та из ја ва ко јом убе -
ђу је мо и се бе и дру ге да је
не што не из во дљи во са на ше
стра не јер, по ко зна ко ји
пут, не ма мо вре ме на.

„Не ма(м) вре ме на” је из -
го вор ко ји се нај че шће упо -
тре бља ва, јер је у ње га и нај -
лак ше по ве ро ва ти. Сва ко дне -
ви ца је све убр за ни ја јер, по -
ред не за вр ше них по сло ва, по -
ста вља мо се би и но ве иза зо -
ве ко ји слу же као ве о ма по -
год на ма ска за по нов ну упо -
тре бу из ли за не фра зе о не -
до стат ку вре ме на. Ка да бри -
не мо о вре ме ну, то чи ни мо у
ве зи са ју че и су тра, не оста -
вља ју ћи ни ма ло про сто ра за
је ди но на шта мо же мо да ути -
че мо, а то је да нас. У ста њу
смо да сва ко „су тра” пре тво -
ри мо у „ју че” пре пу но про -
пу ште них при ли ка јер их, за -
у зе ти сми шља њем из го во ра,
не при ме ћу је мо у тре нут ку
ка да про ла зе по ред нас.

Не мо же мо ни да за ми сли -
мо ко ли ко смо у пра ву твр де -
ћи да не ма мо вре ме на. Углав -
ном га тро ши мо ве о ма ра -
сип нич ки по на вља ју ћи већ
ру тин ске по сло ве ко ји нам не
до но се ни на пре дак ни за до -
вољ ство. Ума ра мо се бри ну -
ћи исте бри ге уве ћа ва не ко -
ли чи ном вре ме на ко је им сва -
ко днев но „по кла ња мо”, а да
ни смо ни ко рак бли же ре ша -
ва њу. По на ша мо се као да по -
се ду је мо „та пи ју” на бес ко -
нач ност, а у ства ри смо се за -
пле ли у соп стве ну мре жу ис -
ку ста ва од ју че ко је пре но си -

мо у су тра пре ко бес крај них
мо сто ва бри га, по сма тра ју ћи
ка ко се на кра ју потвди да је
„не ма ње вре ме на” нај ве ћа
исти на и сми сао жи во та.

Обе ћа ња ко ја да је мо се би
се не оства ру ју, јер их увек
ве зу је мо за „са мо још не што”
што тре ба да по стиг не мо у
жи во ту, а што ће нам обез бе -
ди ти вре ме за се бе и оне ко је
во ли мо. Пре или ка сни је до -
би ће мо по твр ду да се из го вор
„не ма(м) вре ме на” пре тво рио
у свр ху ко ју смо да ли жи во ту.
Из бор да бу де мо у стал ној тр -
ци за вре ме ном је за ча ра ни
круг, по пут зми је ко ја гу та
свој реп. Спо зна ја да не ма ви -
ше вре ме на стиг не као ту га за
про пу ште ним, уда ри по пут
нај сна жни је олу је ко ја чу па
из ко ре на све за шта смо се у
без гла вој јур ња ви ве за ли.

Је ди но за шта не ма мо вре -
ме на је сте упра во да и да ље
пре ко мер но тро ши мо исто.
Ка да за ми сли мо се бе као де -
те ка кво смо би ли, или пак
као ста ру осо бу ка ква ће мо
тек по ста ти на кра ју овог вре -
мен ског ни за зва ног жи вот,
шта би нам они ре кли? Ко ју
по ру ку би нам по сла ли на ше
ма ло и на ше оста ре ло „ја” у
ве зи са вре ме ном ко је са да
тро ши мо на сва ко днев не бри -
ге и ту ђа ми шље ња? Да ли би
раз у ме ли да је крај ње вре ме
да се за пи та мо ка да смо ура -
ди ли не што ле по за сво ју ду -
шу, ре кли во ље ни ма да их во -
ли мо, по хва ли ли љу ба зност и
би ли љу ба зни без раз ло га? Да
ли раз у ме мо да је „не ма(м)
вре ме на” жи вот на исти на и
да тре ба да бу де мо у свом жи -
во ту глав на уло га и то од са -
да, од овог тре нут ка? Не по -
сто ји по прав ни ис пит из про -
пу ште них при ли ка и че ка ња,
оне мо гу да бу ду са мо до бра
лек ци ја о вре ме ну и на чи ну
на ко ји га тро ши мо.

Тро ши ти или ис пу ни ти
вре ме – од лу ка је, као и увек,
на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Уче сни це ће за да так са зна ти дан уо чи над ме та ња

СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ХЕ ПА ТИ ТИ СА

Вре ме је за те сти ра ње



У су бо ту, 11. ав гу ста од 20.30
у дво ри шту На род ног му зе ја
Пан че во би ће игра на пред ста -
ва „Фло ра Сендс”. 

Пред ста ву из во ди Та тја на
Кец ман, ко ја је на пи са ла текст,
на осно ву ори ги нал них за пи -
са, ау тен тич них из ја ва и од ло -
ма ка из би о гра фи ја ове не ве -
ро ват не же не.

Исто вре ме но ду хо ви та и тра -
гич на ис по вест у пр вом ли цу
је ди не, је ди не же не са за па да
ко ја се као при пад ник ре гу лар -

не вој ске бо ри ла у Пр вом свет -
ском ра ту. И то на стра ни Ср -
би је!

Она је, чак и по да на шњим
ме ри ли ма, жи ве ла крај ње нео -
би чан жи вот. Фло ра је сво је

де чи је сно ве про жи ве ла на ја -
ви, бо ре ћи се ра ме уз ра ме са
му шкар ци ма, у све му јед на ка
с њи ма. Два пу та ра ња ва на бор -
бом пр са у пр са. Дру ги пут је
из не та из бор бе са два де сет че -

ти ри ра не на те лу. До бит ни ца
је ор де на Све тог Са ве, Ка ра -
ђор ђе ве зве зде и ре гу лар не ју -
го сло вен ске вој не пен зи је.

У пред ста ви за ти че мо Фло ру,
ка ко на кон бо жић не про сла ве у
бри тан ском по слан ству до ла зи
ку ћи, не срећ на што мо ра да но -
си ха љи ну и жи ви жи вот углед -
не бри тан ске да ме. Уз ча шу шљи -
во ви це ко ју је до не ла из Ср би је
и ци га ре те од ко јих се ни је ни -
кад одва ја ла, пи ше свој днев ник.

Због свог нео б у зда ног тем пе -
ра мен та, она те шко под но си ци -
вил ни жи вот и са ве ли ком но -
стал ги јом се се ћа сво јих срп ских
дру го ва. Фло ра твр ди да ни ка да
у жи во ту ни шта ни је во ле ла ви -
ше од вој нич ких да на у Ср би ји.

У не де љу 12.08. у 20.30 би ће
об ја вљен тре ћи сингл пан че -
вач ке гру пе „РАМ ПА”.

За пе сму под на зи вом „Не
за бо ра вљам” је ура ђен и спот
ко ји је осми слио Лу ка Ива но -
вић са ко јим са ра ђу ју по дру ги
пут. Спот је сни ман у Пан че ву
на ви ше ло ка ци ја, док је пе -
сма као и све прет ход не сни -
ма на у му зич ком сту ди ју „Re-
venge” у Бе о гра ду код про ду -
цен та Сте фа на Ро ди ћа.

Гру па „Рам па” је ове го ди не
у мар ту об ја ви ла пе сму „Сам”
за ко ју је спот та ко ђе ра дио
Лу ка Ива но вић, а у ју ну сингл
„По себ на”. Ви део за дру ги сингл
су на пра ви ли чла но ви бен да
од ама тер ских сни ма ка ко ји су
на ста ли у Бер ли ну. 

– У то ку го ди не смо сви ра -
ли у Пан че ву, Бе о гра ду, Но -

вом Са ду, Вр шцу, Мла де нов -
цу и Бер ли ну. У Не мач кој смо
на сту па ли у окви ру про јек та
„Music For Human Rights” ко -

ји у са рад њи са че ти ри стра не
ор га ни за ци ја ре а ли зу је Удру -
же ње гра ђа на „На ран џа сти”.
То је би ло ве о ма зна чај но ис -

ку ство за нас и ве о ма смо за -
хвал ни на при ли ци да бу де мо
део те при че – ре као је Бра ни -
мир Ко лоц ка, фронт мен бен -
да „Рам па”. 

Он је до дао да ће у ав гу сту
још пар пу та на сту па ти у свом
род ном гра ду и да се тре нут -
но при пре ма ју за так ми че ње
ко је им мо же обез бе ди ти уче -
шће на Ок то бар фе сту у Но -
вом Са ду. 

– Ове го ди не смо до ста ра -
ди ли и та ко же ли мо да на ста -
ви мо. У Пан че ву нас већ до ста
љу ди зна, па нам је циљ да про -
ши ри мо ли сту на сту па и на не -
ка дру га ме ста. На то ме ће мо
ра ди ти у на ред ном пе ри о ду.
На рав но, пла ни ра мо да сни -
ми мо још не ки спот и ал бум
до по чет ка сле де ће го ди не –
ис та као је Ко лоц ка. 

Лу ка Ра цић, 

елек тро ин же њер и 

фронт мен бен да „Буч Ке сид”

ПО ЗО РИ ШТЕ: Пред ста ва
„По што гво жђе?” у ре жи ји
Рас ти сла ва Ћо пи ћа, по исто -
и ме ном крат ком ко ма ду Бер -
тол да Брех та, је ак ту ел на але -
го ри ја о по чет ку Дру гог свет -
ског ра та. У ко ма ду се ра ди
о Евро пи ко ја се, за рад про -
фи та или из не до стат ка хра -
бро сти, до по след њег тре нут -
ка гр чи да скре не по глед са
прет ње фа ши зма ко ји јој (у
овом слу ча ју бу квал но) игра
и пе ва ис пред ли ца. Ме та -
фо ре су ја сне и бр зо ће те по -
ве за ти шта пред ста вља ко ји
лик, мо же се евен ту ал но на -
по ме ну ти да је Брехт био у
Швед ској у из гнан ству док
је пи сао ко мад. Оно чи ме се
ова из вед ба ис ти че је сте кре -
а тив на и раз и гра на ре жи ја -
пред ста ва је ура ђе на као ка -
ба ре, и у пи та њу је нај за бав -
ни ја пред ста ва ко ју сам до
са да имао при ли ку да по гле -
дам. Ка рак те ри шу је му ње -
ви те про ме не рит ма и ве ли -
ка ди на ми ка ме ђу глум ци ма
ко ји се очи глед но за ба вља ју
док се ве ли ким ко ра ци ма
кре ћу по сце ни, сме њу ју пре -
на гла ше не из ра зе ли ца, и на -
пра сно пре ла зе из ви ка ња у
ша пат, у по вре ме ни сонг и
на зад. Му зи ка та ко ђе од го -
ва ра сти лу – је дан кла вир у
углу сце не, са сво јом ко ре -
пе ти тор ком у хал те ри ма, тач -
но пра ти сва ки по крет глу -
ма ца и да је под ло гу сва кој
сце ни. На кра ју, це ло лу ди -
ло ће вас ис пу ни ти еу фо ри -
јом и ди вље њем пре ма гру -
пи мла дих и та лен то ва них
љу ди ко ја вам је при ре ди ла
овај до жи вљај. Пред ста ва је
ре жи ра на за ис пит тре ће го -
ди не по зо ри шне ре жи је на
Фа кул те ту драм ских умет но -
сти, а од сеп тем бра ће се
игра ти на ре дов ном про гра -
му у Ате љеу 212.

МУ ЗИ КА: Не пре ста јем да
слу шам но ви ал бум Арк тик

Ман ки за, „Tranquility Base
Hotel & Casino” од ка да је
иза шао у ма ју ове го ди не.
Као и са сва ким ал бу мом до
са да, на пра ви ли су скок у но -
ви жа нр, где као је ди на кон -
стан та оста ју глас и вр хун -
ске пе сме фронт ме на Алек -
са Тар не ра. Жа нр не ка кав
кла вир ски ре тро-све мир ски
рок, а тек сто ви су про ша ра -
ни те мом на уч не фан та сти -
ке из пе ри о да сле та ња на Ме -
сец (ову те му стил ски пра те
и спо то ви и сце но гра фи ја на
свир ка ма). Ово је пр ви ал -
бум на ко јем су пе сме пи са -
не пре вас ход но на кла ви ру,
а не на ги та ри, и сто га је и
цео звук ал бу ма цен три ран
око зву ка кла ви ра. Он је од -
о здо по др жан хип-хоп ин -
спи ри са ном ри там сек ци јом
са прет ход ног ал бу ма, а од о -
зго за чи њен ра зним ги та ра -
ма, син ти сај зе ри ма и дру гим
све мир ским зву ко ви ма, и на -
рав но пра те ћим во ка ли ма у
фал се ту (та ко ђе по зајм ље -
ним са прет ход ног ал бу ма).
Сво сви ра ње је ми ни мал но
и ис пла ни ра но та ко да ра ди
„за пе сму”. Са ме пе сме су,
опет стан дард но, за ра зне и
пе вљи ве али не на пр ву, већ
та ко да сва ким но вим слу -
ша њем све ви ше ула зе у гла -
ву и да ље се от кри ва ју, пра -
ве ћи од це лог про це са пре -
слу ша ва ња ал бу ма ужи ва ње
ко је тра је и на гра ђу је слу ша -
о ца но вим де та љи ма сва ки
пут.

ИЗ ЛО ЖБА „ЧУ РУГ НА УДА РУ ИМ ПЕ РИ ЈА”

НЕСВАКИДАШЊА АРХЕОЛОШКА ПРИЧА
У два де се то го ди шњој
екс пе ди ци ји 
уче ство ва ло две ста
са рад ни ка

По став ка ће тра ја ти
до ок то бра 

У уто рак, 7. ав гу ста у На род ном
му зе ју Пан че во отво ре на је из -
ло жба под на зи вом „Чу руг на
уда ру им пе ри ја – два де сет го -
ди на ар хе о ло шке екс пе ди ци је”
ау то ра Стан ка Три фу но ви ћа. 

Ди рек тор На род ног му зе ја
Пан че во је на по чет ку све ча ног
отва ра ња из ра зио ве ли ко за до -
вољ ство што пан че вач ки му зеј,
пр ви на кон Му зе ја Вој во ди не,
има при ли ку да уго сти из ло жбу
„Чу руг на уда ру им пе ри ја”. Он
је та ко ђе по звао су гра ђа не да
до ђу и по гле да ју из ло жбу на ко -
јој су ар хе о ло зи пред ста ви ли
сво ја зна чај на и рет ка ок три ћа. 

О ра ду Му зе ја Вој во ди не го -
во рио др Дра го Ње го ван ко ји
је на гла сио ко ли ко је зна чај но
да се кул тур на до бра пре зен -
ту ју јав но сти јер је то нај бо ља
при ли ка да се упо зна ју прет -
ход ни ве ко ви и шта је иза њих
оста ло. 

– Из ло жба „Чу руг на уда ру
им пе ри ја” је ре зул тат два де се -
то го ди шњег ра да и по твр ђу је
да са мо ду го тра јан, упо ран и
ква ли те тан рад мо же да ти ова -
ко плод не ре зул та те – ре као је
Ње го ван. 

Кроз чу ру шку екс пе ди ци ју у
пе ри о ду од два де сет го ди на
про шло је пре ко две ста уче -
сни ка од ко јих су не ки и из
На род ног му зе ја Пан че во. 

– Чу руг је не сва ки да шња ар -
хе о ло шка при ча у Ср би ји. Ра ди
се о јед ном огром ном на ла зи -
шту од ви ше сто ти на хек та ра,
где су ис тра жи ва ња по че ла са -
свим бе за зле но 1997. го ди не у
фор ми ма лих за шти ти них ра до -

Пошто гвожђе

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ма ти ком и фор мом не де ша -
ва ју та ко че сто у на шој зе мљи,
што овом до га ђа ју да је до дат -
ну вред ност. 

– Са да има мо мо гућ ност да
са овим са зна њи ма ре ши мо не -
ка фун да мен тал на пи та ња ет -
но ге не зе Сло ве на на про сто ри -
ма Па нон ске ни зи је и сред њег
По ду на вља – ре кла је др ар хе -
о ло ги је Еми на Зе че вић.

Она је у свом из ла га њу ис та -
кла да је Чу руг са мо је дан у
ни зу про је ка та ау то ра Стан ка
Тру фу но вића и ин сти ту ци је у
ко јој је он за по слен на еви ден -
ти ра њу, до ку мен то ва њу, про у -
ча ва њу и ту ма че њу ар хе о ло -
шких по ја ва од ка сне ан ти ке
до ра ног сред њег ве ка на про -
сто ру Ба на та и Бач ке. 

– Пр ва си сте мат ска ис тра жи -
ва ња у Чу ру гу за по че ла су 2007.
го ди не на ло ка ли те ту Ста ри ви -
но гра ди. Ов де пре зен то ван ма -
те ри јал је от кри вен при ли ком
тих ис тра жи ва ња и на још две
обли жње ло ка ци је на по те зу Де -
те ли на ра. Од по чет ка до да нас
ова ис ко па ва ња су има ла за -
штит ни ка рак тер и ово је при -
ли ка да при чу ко ју су ду го зна -

ли са мо ис тра жи ва чи, са рад ни -
ци и за ин те ре со ва ни струч ња -
ци до жи ви и ши ра јав ност. Она
по ка зу је упор ност и ис трај ност
ис тра жи ва ча ка ква се рет ко на -
ла зи, с об зи ром на не кон ти ну -
и ра но и че сто не а де кват но фи -
нан си ра ње ис тра жи вач ких ра -
до ва ко ји ма је тре ба ло спре чи -
ти уни шта ва ње де ла ло ка ли те -
та ра дом ци гла не. До по чет ка
ис тра жи ва ња део по вр ши не од
10.000 ме та ра ква драт них је
уни ште н, а ту су се на ла зи ли
ве о ма гу сти ар хе о ло шки објек -
ти. На жа лост, то ни је је ди ни ни
ре дак слу чај пер ма нент ног уни -
шта ва ња ар хе о ло шког ло ка ли -
те та, али је на ла зи ште Ста ри
ви но гра ди ипак има ло сре ће.
За хва љу ју ћи ау то ру има мо при -
ли ку да се упо зна мо са де лом
ар хе о ло шке гра ђе са са мо јед -
не ма ле по вр ши не ло ка ли те та
од не ких два хек та ра овог ви -
ше слој ног на ла зи шта, кроз исто -
ри ју ду гу пре ко 2.000 го ди на –
ре кла је Еми на Зе че вић.

Из ло жба је упот пу ње на но -
вим тех но ло ги ја ма, у фор ми
ком пју тер ских ани ма ци ја и
про ши ре не ствар но сти. 

ва на ло ка ли те ту, и ко ја су до
дан да нас за др жа ла ту фор му.
Да ових за штит них ар хе о ло шких
ис тра жи ва ња на ци глар ском ис -
ко пу ни је би ло, да нас не би смо
има ли све ове екс по на те ко ји су
пред ста вље ни на из ло жби. Та -
ко ђе, не би смо има ли ни ка ква
са зна ња о тим вре ме ни ма, а ве -
ро ват но би све то би ло са мле ве -
но у ци глу – об ја снио је ау тор
из ло жбе Стан ко Три фу но вић, му -
зеј ски са вет ник – ар хе о лог.

Он је на гла сио да је да нас
ствар ност та ква да по сто ји низ
ло ка ли те та ко ји ни су за шти ће -
ни и да је ви ше не го по треб но
ра ди ти кам па ње о за шти ти ко -
је би ка сни је из не дри ле про -
јек те с плод ним ре зул та ти ма. 

– Овом из ло жбом же ли мо да
пред ста ви мо и са зна ња ко ја су
у мно го ме уна пре ди ла на ша
до са да шња схва та ња по је ди них
исто риј ских про це са од пред -
рим ског до ба па до ко нач ног
ус по сто вља ња ау стриј ске вла -
сти на овом про сто ру – ре као
је Слав ко Тру фу но вић.

Еми на Зе че вић из На род ног
му зе ја у Бе о гра ду је об ја сни ла
да се из ло жбе са ова квом те -

Културни телекс
Mузика

Пе так, 10. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: кон церт

ку бан ско-бра зил ске му зи ке, на сту пају „Алек сан дар Ду јин ор -

ке тар и Не ве на Ре љин.

Су бо та, 11. ав густ, 21 сат, плат о Кул тур ног цен тра: Там бу -

ра шки ор ке стар Пан че ва.

Су бо та, 11. ав густ, 21 сат, Стар че во, Трг нео ли та: на ступ

стар че вач ких бен до ва 1968 – 2018. „По ла ве ка стар че вач ког

ро ка”(EX YU ROCK fest). 

Су бо та, 11. ав густ, 21 сат, Стар че во, Трг нео ли та: кон церт

гру па „Ту нел” и Вла да Јан ко вић Џет (EX YU ROCK fest). 

Не де ља, 12. ав густ, 21 сат, Стар че во, Трг нео ли та: кон церт

гру па „Ре зер вни план”, „Ве се ле 80-те” и „Кер бер”(EX YU

ROCK fest). 

Че твр так, 16. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: кон -

церт са ста ва „Зе мља гру ва”.

Из ло жбе

Пе так, 10. ав густ, 21 сат; Кре а тив ни кул тур ни клуб Стар че -

во: из ло жба фо то гра фи ја под на зи вом „EX YU ROCK fest

2009-2018”.

Уто рак, 14. ав густ, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:

из ло жба под на зи вом „Скулп ту ре ко је го во ре”.

Пред ста ве

Су бо та, 11. ав густ, 20 са ти, дво ри ште На род ног му зе ја: пред -

ста ва „Фло ра Сендс”.

Те мат ски про грам

Сре да,15. ав густ, 19.30, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја ро -

ма на „Те му ра” Еве Рас.

У ДВО РИ ШТУ НА РОД НОГ МУ ЗЕ ЈА

Би о гра фи ја не ве ро ват не же не

ТРЕ ЋИ СИНГЛ БЕН ДА „РАМ ПА”

Не за бо ра вљам

Петак, 10. август 2018.
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НО ВА УРЕД БА СТУ ПИ ЛА НА СНА ГУ 

Ко мо же да бу де спе ци ја лац у по ли ци ји? 
Пр ви услов: Нај ма ње
две го ди не ста жа у
МУП-у, го ди шња
оце на за за ла га ње
„че ти ри”

Ула зак у елит не 
фор ма ци је не мо гућ
без успе шног 
за вр шет ка ри го ро зне
обу ке

На кон усва ја ња Из ме на и до -
пу на за ко на о по ли ци ји кра -
јем мар та ове го ди не по че ло је
до но ше ње под за кон ских ака та
а је дан од њих, ко ји је ових да -
на сту пио на сна гу, је Уред ба о
спе ци јал ној је ди ни ци по ли ци -
је и по себ ним је ди ни ца ма. 

Њом се нор ма тив но ре гу ли -
шу на чин њи хо ве упо тре бе, овла -
шће ња ко ја има ју, про цес се лек -
ци је за те је ди ни це, итд. За тим,
пре ци зи ра се да се у са ста ву Ми -
ни стар ства уну тра шњих по сло -
ва на ла зи јед на спе ци јал на је -
ди ни ца (САЈ) и шест по себ них
је ди ни ца ( Жан дар ме ри ја, Хе -
ли коп тер ска је ди ни ца, Је ди ни -
ца за обез бе ђе ње од ре ђе них лич -
но сти и обје ка та, Је ди ни ца за за -
шти ту, као и Ин тер вент на је ди -
ни ца 92 и По ли циј ска бри га да,
фор ма ци је ко је по кри ва ју са мо
под руч је Бе о гра да) 

У том до ку мен ту се на во ди
да при пад ни ци САЈ-а у ци љу
за шти те жи во та, лич не, и имо -
вин ске си гур но сти гра ђа на са -
мо стал но, или за јед но са слу -
жба ма без бед но сти и ор га ни -

за ци о ним је ди ни ца ма МУП-а
пла ни ра ју, ор га ни зу ју, и из вр -
ша ва ју нај сло же ни је за дат ке
ви со ког ри зи ка у су про ста вља -
њу те ро ри зму. 

Осим то га, САЈ из вр ша ва и
за дат ке ко је због њи хо ве сло -
же но сти и де ли кат но сти не мо -
гу да оба ве дру ги при пад ни ци
по ли ци је. На при мер, та је ди -
ни ца је ви ше пу та до са да би ла
ан га жо ва на по во дом та лач ких
кри за у гра до ви ма ши ром Ср -
би је, а пред у зи ма ла је ак ци је
то ком ко јих је хап си ла опа сне
кри ми нал це. Ме ђу тим, да би
се ство ри ле прет по став ке за
ан га жо ва ње САЈ-а на те ри то -
ри ји по ли циј ских упра ва ши -
ром на ше др жа ве по треб но је
да нај пре ми ни стар уну тра -
шњих по сло ва да са гла сност за
то, а по том да та ко не што на -
ре ди ди рек тор по ли ци је. 

Ина че, при пад ник САЈ-а мо -
же да бу де сва ки по ли ца јац
ста ро сти до 28 го ди на ко ји има
нај ма ње две го ди не ефек тив -
ног рад ног ста жа на по ли циј -
ским по сло ви ма у ста ту су овла -
шће ног слу жбе ног ли ца, и по -
се ду је во зач ку до зво лу „Б” ка -
те го ри је. Под јед на ко је ва жно
да има по зи тив ну по след њу го -
ди шњу оце ну ра да, од но сно да
је нај ма ње оце њен „че твор ком”. 

По ли цај ци за ин те ре со ва ни за
САЈ на кон то га мо ра ју пр во да
про ђу те сти ра ње, де та љан ле -
кар ски пре глед, а по том и тзв.
Се лек ци о ну обу ку ко ја тра је три
ме се ца. То ком спро во ђе ња Се -
лек ци о не обу ке за САЈ кан ди -
да ти по ла жу ели ми на ци о не фа -
зне ис пи те, и за вр шни ис пит.

По ли ца јац ко ји се на ла зи на
се лек ци о ној обу ци у сва ком
тре нут ку мо же да је пре ки не

ако осе ти по тре бу за тим и да
се вра ти у сво ју је ди ни цу. Осим
то га, пред ви ђе но је и да ру ко -
во ди лац обу ке мо же да на пред -
лог ин струк то ра, ле ка ра, или
пси хо ло га трај но уда љи кан -
ди да та са се лек ци о не обу ке ако
то ком ње ног тра ја ња сво јим
по на ша њем на ру ши ди сци пли -
ну или пра ви ла по на ша ња, та -
ко ђе пи ше у Уред би о спе ци -
јал ној је ди ни ци по ли ци је и ње -
ним по себ ним је ди ни ца ма.

У том ак ту је на ве де но и шта
по ли циј ски спе ци јал ци ко ри сте
као на о ру жа ње, а шта је њи хо ва
по себ на опре ма за оба вља ње ду -
жно сти. 

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан -
че ву от кри ли су на под руч ју
гра да ла бо ра то ри ју за уз гој
ма ри ху а не у ве штач ким
усло ви ма и ухап си ли И. Б.
(1979) из на шег гра да, због
по сто ја ња осно ва сум ње да
је из вр шио кри вич но де ло
нео вла шће на про из вод ња и

ста вља ње у про мет опој них
дро га. 

При ли ком пре тре са ње го ве
ку ће по ли ци ја је про на шла им -

про ви зо ва ну ла бо ра то ри ју опре -
мље ну лам па ма, тај ме ри ма и
вен ти ла то ри ма, као и 15 ке си -
ца са око 150 гра ма ма ри ху а -
не. У дво ри шту осум њи че ног
от кри ве не су ста бљи ке ма ри -
ху а не у си ро вом ста њу те жи не
око ки ло грам и 700 гра ма. 

По на ло гу ви шег јав ног ту -
жи о ца, осум њи че ном је од -

ре ђе но за др жа ва ње до 48 са -
ти и, уз кри вич ну при ја ву,
би ће при ве ден ту жи ла штву
у Пан че ву. 

ХРОНИКА
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Оште ће ња на 
во зи ли ма ко ја не 
ути чу на њи хо ву 
без бед ност ни су 
раз лог да она бу ду
ока рак те ри са на као
не ис прав на 

Ни су до зво ље на ве ћа
оште ће ња 
ка ро се ри је, ша си је,
по да, над град ње
и ка би не

На чел ник Упра ве са о бра ћај не
по ли ци је Не бој ша Ар сов од ба -
цио је на во де ко ји су се по ја -
ви ли у по је ди ним ме ди ји ма да
ни су до зво ље на ни ка ква оште -
ће ња на во зи ли ма да би она
про шла тех нич ки пре глед. Он
је до дао да ква ро ви ко ји не ути -
чу на без бед ност ау то мо би ла
ни су раз лог да они бу де ока -
рак те ри са ни као не ис прав ни.

Ар сов је ис та као да по вр -
шин ска ко ро зи ја ни је раз лог
да во зи ло бу де тре ти ра но као
тех нич ки не ис прав но, али да
на ша си ји во зи ла, од но сно на
но се ћим де ло ви ма ка ро се ри је
и по ду во зи ла ни су до зво ље ни
ду бин ска ко ро зи ја као ни ко -
ро зи ја ко ја је иза зва ла ру пу.

На чел ник Упра ве са о бра ћај -
не по ли ци је је об ја снио да су у
скла ду са кри те ри ју ми ма ко је
про пи су је но ви Пра вил ник о
тех нич ком пре гле ду во зи ла, ко -
ји је 5. ју ла ове го ди не сту пио
на сна гу, до зво ље на ма ња оште -
ће ња на во зи лу ко ја не ути чу
на без бед ност са о бра ћа ја, ( огре -
бо ти не, улег ну ћа на ста ла при
пар ки ра њу во зи ла, не до ста так
боч не лајс не, на пр сли не на
пред њим и зад њим фа ро ви ма)
По ре чи ма Ар со ва, ни су до зво -
ље на ве ћа ме ха нич ка оште ће -
ња ка ро се ри је, ша си је, по да,
над град ње, и ка би не. 

СА ОП ШТЕ ЊЕ МИ НИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПО СЛО ВА 

ШТА ЈЕ ВА ЖНО ЗА ТЕХ НИЧ КЕ 
ПРЕ ГЛЕ ДЕ?

– Ма ње оште ће ње ве тро бран -
ског ста кла на не ком ау то мо -
би лу не тре ба да бу де раз лог
да он бу де ока рак те ри сан као
не ис пра ван. Ме ђу тим, уко ли -
ко на ве тро бран ском ста клу по -
сто ји ви ше ма њих или ве ћих
оште ће ња, ко ја ути чу на нор -
мал ну ви дљи вост во за ча, он да
се сма тра не ис прав ним –до дао
је на чел ник Упра ве Со бра ћај -
не по ли ци је. 

Он је ука зао и на то да се
ис прав ка по гре шно упи са них
по да тка о нај ве ћој до зво ље -
ној ма си пут нич ких во зи ла,
као и утвр ђи ва ње бо је во зи ла
у скла ду са но вим Пра вил ни -
ком оба вља са мо у слу ча ју ка -
да вла сник ме ња са о бра ћај ну
до зво лу.

Об ја снио је да во зи ла и да ље,
као и по ста рим про пи си ма, мо -
гу да бу ду ви ше бој на, као и то
ка ко се на тех нич ким пре глед -
ма тре ти ра ју пре прав ке на во -
зи ли ма. По ње го вим ре чи ма
уград ња мон та жно-де мон та жних
уре ђа ја на ау то мо би ли ма ко ји
слу же за пре воз пр тља га не сма -
тра се пре прав ком во зи ла.

Ар сов је до дао и да се пре -
прав ком ау то мо би ла, ко ја мо ра
би ти ис пи та на, сма тра про ме -
на вр сте ко јој при па да, као и
на кнад на уград ња дру гог ти па
мо то ра, или уре ђа ја за спа ја ње
вуч ног и при кључ ног во зи ла. 

– Пре прав ком се сма тра и
про ме на ко ман ди за упра вља -
ње во зи лом ли ца са ин ва ли ди -
те том, за ме на командe уре ђа ја

Страну припремио

Михајло
Глигорић

за упра вља ње и дру гих ко ман -
ди ди рект но ве за них за про цес
упра вља ња во зи лом са де сне
на ле ву стра ну во зи ла, као и
сва ка дру га про ме на де кла ри -
са них ка рак те ри сти ка уре ђа ја
на во зи лу по пут за там њи ва ња
ста ка ла или на кнад не уград ње
све тло сних уре ђа ја, и ме тал -
них оја ча ња ка ро се ри је –до дао
је на чел ник Упра ве са о бра ћај -
не по ли ци је. 

Он је на ја вио да ће при пад -
ни ци са о бра ћај не по ли ци је то -
ком кон тро ла са о бра ћа ја на
пу те ви ма и при ли ком над зо -
ра над ра дом тех нич ких пре -
гле да по себ ну па жњу усме ра -
ва ти на иден ти фи ка ци ју во зи -
ла, и ис прав ност уре ђа ја ко ји
мо гу да угро зе без бед ност са -
о бра ћа ја. 

Два де сет и три го ди не по -
сле опе ра ци је „Олу ја” у Хр -
ват ској се и да ље сла ви то
што је то ком тра ја ња те вој -
но-по ли ци ске ак ци је спро -
ве де но ет нич ко чи шће ње
250.000 Ср ба, нај ве ће по сле
Дру гог свет ског ра та на на -
шим про сто ри ма. 

Ни ко ни је оп ту жен за зло -
чи не по чи ње не над срп ским
на ро дом, а не по сто ја ње же -
ље Хр ват ске за нор ма ли за -
ци ју од но са са про те ра ним
Кра ји шни ци ма се ви ди и из
ло шег од но са зва нич ног За -

гре ба пре ма по смрт ним оста -
ци ма уби је них и не ста лих у
опе ра ци ји „Олу ја,”пи ше у
са оп ште њу ко је је по во дом
23-го ди шњи це не ми лих до -
га ђа ја у не ка да шњој САО
Кра ји ни об ја ви ло Удру же ње
не ста лих и по ги ну лих Ср ба
„Су за”.

У ње му се ис ти че да је про -
цес екс ху ма ци ја у Хр ват ској
већ ду же вре ме мак си мал но
успо рен, што по ро ди це стра -
да лих Ср ба у Хр ват ској ста -
вља у те жак по ло жај. Не са -
мо да не мо гу да са зна ју ка -
ква је суд би на за де си ла њи -
хо ве нај ми ли је ко ји се још
увек во де као не ста ли већ не
мо гу ни да их до сто јан стве -
но са хра не. 

–У Хр ват ској већ го ди на -
ма сто је по хра ње ни по смрт -
ни оста ци 900 те ла, за ко је се

го ди на ма не вр ши иден ти -
фи ка ци ја. Увек се на ђу не ки
из го во ри за што не до ла зи до
по кла па ња узо ра ка ДНК ана -
ли зе. Та кве из го во ре по ро ди -
це не мо гу да при хва те, и за
њих не ма оправ да ња. Осим
то га, то ком сва ког су сре та
зва нич ни ка Ср би је и Хр ват -
ске пи та ње не ста лих се ис ти -
че као при о ри тет но, да ју се
обе ћа ња, бу ди се на да код по -
ро ди ца. Ме ђу тим, ре зул та ти
су мр ша ви, и са мо про ду жа -
ва ју њи хо ву аго ни ју –пи ше та -
ко ђе у са оп ште њу. 

У ње му се до да је да у Хр -
ват ској по сто је мно ги гро бо -
ви на ко ји ма не ма ни ка квих
озна ка. Удру же ње не ста лих
и по ги ну лих „Су за” осно ва -
но сум ња да су на та квим
ме сти ма са хра ње ни оста ци
Ср ба уби је них то ком опе ра -
ци је „Олу ја” и да им Хр ват -
ска све сно за ти ре траг. 

У са оп ште њу Удру же ња
„Су за” је мо гу ће про чи та ти
да оно има ба зу по да та ка о
не ста ли ма ко ју стал но ажу -
ри ра, ма да че сто по сто је пре -
пре ке да се до ђе до но вих
или тач них ин фор ма ци ја. До -
да је се да је Хр ват ска то ком
ове го ди не у не ко ли ко слу -
ча је ва по ку ша ла да из бег не
да да ин фор ма ци је о иден -
ти фи ка ци ја ма због че га су
не го до ва ли чла но ви удру же -
ња „Су за”. 

СА ОП ШТЕ ЊЕ УДРУ ЖЕ ЊА НЕ СТА ЛИХ И

ПО ГИ НУ ЛИХ У ОПЕ РА ЦИ ЈИ „ОЛУ ЈА” 

Да их бар 
до сто јан стве но са хра ни мо 

У АК ЦИ ЈИ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

От кри ве на ла бо ра то ри ја
за га је ње ма ри ху а не



Де се ти „Екс-Ју рок фест” би -
ће одр жан пред сто је ћег ви -
кен да на стар че вач ком Тр гу
нео ли та, уз бес пла тан улаз за
све по се ти о це.

Пр ве ве че ри, у су бо ту, 11.
ав гу ста, сви ра ће је дан од пи -
о ни ра до ма ћег ро ка - Вла да
Јан ко вић Џет, са сво јим бен -
дом „Ту нел”, а бу ду ћи да је
ово го ди шњи фе сти вал по све -
ћен и пе де се то го ди шњи ци ро -
кен ро ла у Стар че ву, прет ход -
но ће на сту па ти ло кал ни му -
зи ча ри свих ге не ра ци ја.

Чла но ви ле ген дар ног ни -
шког „Кер бе ра” би ће зве зде
дру ге ве че ри, а пре њих сви -
ра ће и пан че вач ки са став „Ре -
зер вни план”, као и три бјут-
бенд „Ве се ле осам де се те”.

Овим по во дом је у су бо ту,
4. ав гу ста, у ТОП-у одр жа на
кон фе рен ци ја за но ви на ре на

ко јој Го ран Ше па Га ле, фронт -
мен „Кер бе ра”, ни је крио им -
пре си је ста ре вач ком ро кен рол
тра ди ци јом, а ле ген дар ни Џет
још увек пам ти на сту пе утом
ме сту, да ле ке 1968. го ди не.

Баш та да је и за по че та бо -
га та тра ди ци ја ур ба не му зи -
ке у Стар че ву, ко ју је спи са -
тељ Дар ко Је шић у књи зи „Ро -
ке ри из нео ли та” до ку мен то -
вао че ти ри де це ни је ка сни је,
ка да је на стао и сам „Екс-Ју
рок фест”, о че му је го во рио
Пе тар Ан дре јић, члан ло кал -
не ме сне скуп шти не и Ор га -
ни за ци о ног од бо ра про гра ма
„Да ни дру же ња”. 

Ба нат ски Бре сто вац: Отва ра -
ње по ну да за из во ђе ње ра до ва
на по ња вич ком мо сту би ће
оба вље но у по не де љак, 13. ав -
гу ста. Ди рек тор ке ЈКП-а „Ком -
брест” и До ма кул ту ре – Та -
тја на Цве та но вић и Не вен ка
Ђу рић про те клих да на осми -

сли ле су и, уз по моћ ма ли ша -
на, на цр та ле пси хо-мо то рич -
ке цр те же за де цу у пар ку, цен -
тру се ла и по ред игра ли шта.

Ба нат ско Но во Се ло: Ра до ви
на уре ђе њу фа са де и кро ва
До ма кул ту ре стар то ва ће у
по не де љак, 13. ав гу ста.

До ло во: Eкол ошко -рекреативнa
ма ни фе ста ци ја под на зи вом „У
сми рај да на” одр жа на је у су -
бо ту, 4. ав гу ста, у на се љу Ле ан -
ка. Ана жо ва њем го то во свих
ин сти ти ту ци ја у се лу би ће ор -
га ни зо ва но ко лек тив но вен ча -
ње за ин те ре со ва них па ро ва у
су бо ту, 1. сеп тем бра, на дан
„Штру дли ја де”. Дра га на Ри -
стић, сту дент Фи ло зоф ског фа -
кул те та у Но вом Са ду, и ове
го ди не у До му кул ту ре во ди
ра ди о ни це на те му бу ђе ња и
не го ва ња деч је љу ба ви пре ма
срп ском је зи ку и књи жев но сти

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца угра -
ђу је стру га ни ас фалт пре ко
кал др ме у де ло ви ма ули ца
Та ми шке и ЈНА. У то ку су ра -
до ви на уре ђе њу пла тоа око
ка пе ле и шум ског пу та. По -
во дом се о ске сла ве Кир вај у
уто рак, 14. ав гу ста, од 21 сат
у До му кул ту ре на сту пи ће
бенд „Пе ри од”, а су тра дан
уве че КУД „Ве се ли ја” при ре -
ди ће игран ку у пор ти Ру мун -
ске пра во слав не цр кве. 

Ива но во: По во дом се о ске сла ве
Кир вај у сре ду, 15. ав гу ста, од
18 са ти ис пред До ма кул ту ре

би ће ор га ни зо ван кон церт фол -
ко ра, а сат ка сни је у про сто ри -
ја ма по ме ну те уста но ве на про -
гра му је отва ра ње је да на е стог
Са ло на умет нич ке фо то гра фи -
је, у скло пу че га ће на сту пи ти и
глу мац Ср ђан Ива но вић.

Ја бу ка: Се о ска сла ва Све ти
Или ја обе ле же на је број ним
са др жа ји ма у че твр так, 2. ав -
гу ста, а по во дом ма ке дон ског
на ци о нал ног пра зни ка „Илин -
ден”, ам ба са дор те др жа ве
Вас ко Гр ков и дру ге зва ни це
по ло жи ли су ве нац на би сту
Го це Дел че ва у школ ском дво -
ри шту. Одр жан је и тре ћи
„Илин ден ски тур нир у ма лом
фуд ба лу”, а по бе ди ла је „Ја -
бу ка 2018”, ис пред еки па „Го -
ран ста кло” и „Пан че во 2018”.

Ка ча ре во: По во дом Илин де -
на чла но ви Удру же ња ма ке -
до на ца „Вар дар” при ре ди ли
су ра зно вр стан про грам. Три -
а тлон клуб „Па трик” из Пан -
че ва упри ли чи ће спорт ски
дан у не де љу, 12. ав гу ста, од
10.30 на СРЦ-у „Је зе ро”.

Омо љи ца: Ово го ди шњи „Жи -
сел” одр жан је од 2. до 5. ав -
гу ста и за то вре ме отво ре но
је пет из ло жби на Са ло ну умет -
нич ке фо то гра фи је и при ка -
за но два де сет јед но оства ре -
ње на Фе сти ва лу ама тер ског
фил ма, на кон че га су ла у ре а -
ти ма уру че не на гра де. УСР
„Ша ран” обе ле жио је 50 го ди -
на по сто ја ња у су бо ту, 4. ав гу -
ста, а том при ли ком ур пи ли -
че но је и так ми че ње у ку ва њу
ри бље чор бе под на зи вом
„Злат ни ко тлић По ња ви це”.
„По ро дич ни да ни” по че ли су
кон цер том Де ја на Цу ки ћа у
сре ду, 8. ав гу ста, а сва ко днев -
но, до 19. ав гу ста и се о ске сла -
ве Пре о бра же ње, би ће одр жа -
ван ве ли ки број про гра ма.

Стар че во: „Да ни дру же ња” су
у пу ном је ку, а по ред оста лог
у уто рак, 7. ав гу ста, одр жан је
кон церт Сне жа не Ба бић Сне -
ки на Тр гу нео ли та. До кра ја
ма ни фе ста ци је сле ди још ин -
те ре сант них до га ђа ја по пут Из -
ви ђач ког ви ше бо ја, Стар че вач -
ког пр вен ства озбиљ но јеф ти -
них игра ча ка (СПО ЈИ), као и
де се тог „Екс-Ју рок фе ста”.

Петак, 10. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Већ пет па ро ва 
при ста ло да из го во ри
суд бо но сно да на дан
„Штру дли ја де”

При ја вљи ва ње до 15.
ав гу ста у Ме сној 
за јед ни ци „Ми та 
Ву ко са вљев”

Ве ро ват но је сви ма по зна то да
се у Бе о гра ду, у дру гој по ло ви ни
ма ја, сва ке го ди не, већ две де -
це ни је при ре ђу је ко лек тив но вен -
ча ње у ко јем уче ству је на де се -
ти не па ро ва. При ме ра ра ди, по -
след њи пут, пре не ко ли ко ме се -
ци, суд бо но сно да из го во ри ло је
по две ста мла до же ња и не ве сти.

Ти ме су се очи глед но по ве -
ли и До лов ци, а нај а гил ни је у
том по гле ду је та мо шње удру -
же ње же на „До лов ке”. Њи хо ва
пред сед ни ца Дра га на Ма рић
на ја вљу је овај из у зет но атрак -
ти ван до га ђај за су бо ту, 1. сеп -
тем бар, дан ка да се бу де од и -
гра ва ла чу ве на „Штру дли ја да”.

– Све је по че ло по иде ји ма -
ти чар ке у на шој Ме сној кан -

СЕЛО

ПР ВЕ СУ БО ТЕ У СЕП ТЕМ БРУ ДО САД НЕ ВИ ЂЕН ДО ГА ЂАЈ НА ОВИМ ПРО СТО РИ МА

КО ЛЕК ТИВ НО ВЕН ЧА ЊЕ У ДО ЛО ВУ

Страну припремио
Јордан

Филиповић

ЗА ВИ КЕНД У СТАР ЧЕ ВУ ЈУ БИ ЛАР НИ
„ЕКС-ЈУ РОК ФЕСТ”

„Кер бер”, „Ту нел” 
и мно ги дру ги

це ла ри ји Дра га не Ша шић, ка -
да је ма тич на слу жба упи си ва -
ла де цу у за ба ви ште, а при ли -
ком из да ва ња кр ште ни ца уста -
но вље но је да осам де сет од сто
ро ди те ља ни је вен ча но. По ме -
ну та рад ни ца Град ске упра ве
је ту ин фор ма ци ју пре не ла ди -
рек то ру До ма кул ту ре Ми ро -
сла ву Пр ву љу, ко ји је о то ме
од мах оба ве стио Ме сну за јед -
ни цу и на ше удру же ње. По сла -
ли смо до пис Гра ду Пан че ву и,

на кон што су над ле жни ор га -
ни одо бри ли одр жа ва ње ко лек -
тив ног вен ча ње у До ло ву, ни -
смо гу би ли вре ме, па смо истог
мо мен та кре ну ли с по зи ва њем
па ро ва, об ја ва ма на дру штве -
ним мре жа ма и пла ка ти ма на
вид ним ме сти ма – на во ди пред -
сед ни ца „До лов ки”.

Тај труд је убр зо уро дио пло -
дом, јер се у ме ђу вре ме ну при -
ја ви ло пет па ро ва. За бу ду ће
су пру жни ке по зив је отво рен
до 15. ав гу ста, а сви за ин те ре -

со ва ни мо гу се при ја ви ти у про -
сто ри ја ма до ло вач ке Ме сне за -
јед ни це „Ми та Ву ко са вљев”.

– С об зи ром на то да на ше
удру же ње не гу је тра ди ци ју и
оку пља же не, а зна се да су оне
стуб ку ће, до не та је од лу ка да
се пр во До ло вач ко ко лек тив но
вен ча ње одр жи на на шој ма -
ни фе ста ци ји – де вет на е стој До -
ло вач кој штру дли ја ди и да се
на тај на чин са чу ва и про мо -
ви ше ин сти ту ци ја бра ка. Бу ду -
ћи да су мла ди по ка за ли хра -
брост да уче ству ју у овој при чи
за ко ју се на да мо да ће по ста -
ти ре дов на, мо ли мо све љу де
до бре во ље да по мог ну у ње ној
ре а ли за ци ји, као и са ло не за
све ча не ха љи не, цве ћа ре за би -
дер-ма је ре или, евен ту ал но, ре -
сто ра не, за ве че ру удво је или
слич но. На гра де би би ле на -
ме ње не мла ден ци ма. Све у све -
му, оче ку је мо ве ли ку по др шку
за ову иде ју у ко ју је укљу че но
це ло се ло – ис ти че Дра га на
Ма рић.

Све ин фор ма ци је мо гу се до -
би ти у Ме сној за јед ни ци „Ми -
та Ву ко са вљев” на те ле фон 26-
34-214.

СЕ О СКЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ – ГЛОГОЊ (6)

Му ко трп но до но вих књи га
То ком нај то пли јег го ди шњег
до ба и лет ње ше ме „Пан че вац”
се ба ви ак ту ел ним ста њем се -
о ских би бли о те ка, ко је го ди -
на ма функ ци о ни шу под окри -
љем до мо ва кул ту ре.

С тим у ве зи, би ће ре чи и о
ин те ре со ва њу жи те ља на се ље -
них ме ста за књи гу, о то ме ко -
ли ко и шта се чи та, као и о
пер спек ти ва ма у бу дућ но сти.

Би бли о те ка До ма кул ту ре у Гло -
го њу већ ви ше од де сет го ди на
ни је има ла одо бре них на мен -
ских сред ста ва за на бав ку но вих
на сло ва од ни јед ног ни воа вла -
сти, ре чи су ди рек то ра по ме ну те
уста но ве – Слав ка Јо ва нов ског.

– С дру ге стра не, до бре ве сти
су да би у вр ло бли ској бу дућ но -
сти би бли о те ка тре ба ло да бу де
пре се ље на на спрат но ве згра де
До ма кул ту ре, с об зи ром на то да
смо ко нач но за њу до би ли упо -
треб ну до зво лу. Та мо су већ но ве
по ли це, ко је спрем но че ка ју на
књи ге – на ја вљу је Јо ва нов ски.

А у фун ду су гло гоњ ске би -
бли о те ке пре ма зва нич ном спи -
ску на ла зи се 7.274 на сло ва.

Књи жни чар ка Све тла на До -
дић ка же да их је пре по жа ра
2004. го ди не би ло не у по ре ди -
во ви ше.

– Та да је из го ре ло ви ше од
по ла укуп ног фон да књи га, али
смо до да нас ус пе ли тај број со -
лид но да уве ћа мо, што ку по ви -
ном, што до на ци ја ма ме шта на
и дру гих би бли о те ка. Ина че,
има мо 511 чла но ва, а и по се ће -
ност је на за до во ља ва ју ћем ни -
воу. Ко ри сни ци су ђа ци из основ -
не шко ле и средњшкол ци, а под -
јед на ко до ла зе и за по сле ни и

пен зи о не ри. Док де ца нај ви ше
узи ма ју лек ти ру, сред њо школ -
ци се опре де љу ју и за по пу лар -
ну ли те ра ту ру. Нај ви ше се чи -
та ју три ле ри и дра ме, а све ви -
ше и књи ге из пси хо ло ги је. На -
ро чи то бих из дво ји ла пи сце као
што су Ју Нес бе, Хар лан Ко бен,
Ни ко лас Спаркс, док је од деч -
јих ау то ра нај а трак тив ни ји Урош
Пе тро вић. На рав но, увек су ак -
ту ел ни и кла си ци као „Мај стор
и Мар га ри та”, „Ана Ка ре њи на”,
„Про цес”, „Стра нац”... – на во ди
До ди ће ва.

И она по твр ђу је да, што се
ти че на бав ке но вих на сло ва,
ства ри иду ма ло оте жа ни је.

– До пре де сет го ди на По -
кра ји на нам је сва ке го ди не
да ва ла но вац за на бав ку књи -
га. Ме ђу тим, то га ви ше не -
ма, па но ве на сло ве углав ном
на ба вља мо та ко што нам их
ме шта ни по кла ња ју и овим
пу тем им се мно го за хва љу -
јем. Од соп стве них сред ста -
ва успе мо да ку пи мо по не ку
књи гу, али фи нан сиј ске мо -
гућ но сти До ма кул ту ре су
скром не, па са мим тим и на -
бав ка на сло ва ни је баш на за -
вид ном ни воу. Мо рам да ис -
так нем и са рад њу са из да вач -
ком ку ћом „Ла гу на”, с ко јом
већ три го ди не за јед но ора -
га ни зу је мо про дај ну из ло жбу
у на шој би бли о те ци у тра ја -
њу од око ме сец да на, а од
оства ре ног ра ба та до би је мо
књи ге. Реч ју, сна ла зи мо се,
али бих во ле ла да на бав ка
иде кон ти ну и ра но, па би са -
мим тим и по се та би бли о те -
ци би ла ма сов ни ја – ис ти че
гло гоњ ска књи жни чар ка.

На пи та ње ка ко про во де нај то пли је го ди -
шње до ба у свом ме сту, нај че шћи од го вор
на су мич но ода бра них Омољ ча на је да
углав ном во ле да про ше ту ју пар ком у цен -
тру тог се ла и то, на ро чи то, у ово вре ме, то
јест ка да су у то ку „Жи сел”, „По ро дич ни
да ни” и се о ска сла ва Пре о бра же ње.

Ту је еки па „Пан чев ца” за те кла и Го -
ра на Пе ји ћа, у се лу мно го по зна ти јег као
Мур та По штар, ко ји ка же да му је ле по
ле ти у свом се лу – ма ло свра ти у ка фа -
ни цу, ма ло ра ди, иа ко му на те ре ну се о -
ске ке ре пра ве озбиљ не не во ље. Што се

ти че „Жи се ла”, он сма тра да ни кад ни је
био очај ни ји, пре сва га јер не ма љу ди.
По ред оста лих, дру штво су му пра ви ла и
дво ји ца ма ли ша на – ком ши ја и ку мић.
Сед мо го ди шњи Но вак Цве ти но вић, ужи -
ва у рас пу сту и то нај че шће уз фуд бал и
игра ње ви део-игри ца, а про ше та и до
цен тра, на ро чи то за вре ме „Жи се ла” и

сла ве, ка да до ђу рин ги шпи ли. Ту је и де -
се то го ди шњи Ра дош Ка пе та но вић, ко ји
та ко ђе во ли да ју ри за лоп том, а че сто
оде и на ба зен.

Ка та ри на Ку зма но вић (15) лет ње да не

ма хом про во ди с дру штвом на град ском
ба зе ну или на при ват ном ко ји је не дав но
отво рен у Омо љи ци. По ред то га, во ли да
игра од бој ку на но вом те ре ну за бич-во -
леј, а уве че скок не у цен тар, где јој је ма -
ло ин те ре сант ни је ка да су „По ро дич ни
да ни”, али иа ко има ви ше љу ди не го ина -
че, ни је као не кад. Овог ле та она је од лу -
чи ла да на у чи осно ве не мач ког је зи ка,
за то што се уско ро се ли у ту зе мљу. Ње на
го ди ну да на ста ри ја дру га ри ца Еми ли ја
Ста но је вић (16), наjтоплије го ди шње до -
ба про во ди уз фил мо ве по пут оства ре ња
„Evrithing, Evrithing”, због ко јег је на кра -
ју би ло чак и су за. Она баш во ли да чи та,

члан је чак че ти ри би бли о те ке и углав -
ном би ра ро ман тич не књи ге, а оми ље но
јој је де ло под на зи вом „Леп тир”. Во ли и
да из ла зи по гра ду и цен тру се ла, као и
да се ди у пар ку с дру га ри ца ма по пут Ан -
дри ја не, Ка ће, Ду ње...

Мар ко Је зди ми ро вић (23), сту дент исто -
ри је, ка же да би, да не ма по ме ну тих ма ни -
фе ста ци ја, по се лу би ло при лич но мр тво.
Што се по ну ђе них про гра ма ти че, нај ви ше

га за ни ма спорт, па ра до уче ству је у тур ни -
ри ма у од бој ци или фуд ба лу, а во лео би да
над ле жни на пра ве ми ни-пи ч те рен за ма ли
фуд бал. Ка да је мно го то пло, он скок не на
Ива но вач ку аду на Ду на ву, а уве че про ше та
до цен тра с дру га ри ма Го ра ном, Јо ва ном,
Ми ло шем... Ње го ва се стра Је ле на Ма рин -
ко вић (26), ко ја се на ла зи у бла го сло ве ном
ста њу, ви ше не жи ви у Омо љи ци от ка ко се
уда ла у Шап цу, али ре дов но до ла зи да оби -
ђе ро ди те ље, ба бу и де ду и дру гу род би ну, а
ка да стиг не и она на вра ти до пар ка.

КА КО ПРО ВО ДИ ТЕ ЛЕ ТО У ОМО ЉИ ЦИ?

Шет ња по пар ку у вре ме „Жи се ла” и „По ро дич них да на”



ПРО ДА ЈЕМ пе жо 307,
ХД, 2005, хит но.
065/956-05-00. (СМС)

НА ПРО ДА ЈУ по ло
1.4, 2004. го ди ште,
бен зин, гас. Тел.
063/733-60-76. (265)

РЕ НО мо дус 1.5
ДЦИ, ре ги стро ван до
ју на 2019, кли ма,
елек тро по ди за чи,
2005. го ди ште.
066/903-128-75.
(264210)

ПО ЛО 1.4 и, 2000.
го ди ште, 1390, 44,
без о лов ни, ре ги стро -
ван, од ли чан .
063/837-48-34.
(264248)

КОМ БИ фол ксва ген,
мо дел 251 ди зел,
1600 ку би ка, ре ги -
стро ван, 1.050 евра,
мо же за ме на.
063/880-64-42.
(264234)

РЕ НО МЕ ГАН, 2007,
ди зел, 106 кс, шест
бр зи на, одр жа ван.
064/246-05-71.
(264317)

МА ЗДА 5, 2.0 ди зел,
2008, се дам се ди шта,
кли ма, ре ги стро ван.
061/140-24-85.
(264421)

СИ ТРО ЕН Ц 4, пи ка -
со, 2008, од ли чан,
вла сник. 
064/212-52-52.
(264433)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2009, пе то ра вра та,
ате сти ран плин,
126.000 км. 064/130-
36-02. (264482)

ФОЛ КСВА ГЕН фокс,
1.2, 2005, фул опре -
ма, 105.000 км, вла -
сник. 064/130-36-02.
(264482)

ФИ ЈАТ пан да 2002,
1.1, без ула га ња, 800
евра. 069/841-124
(264492)

БМВ 320, 2002, ка -
ра ван, до бро ста ње,
мо же за ме на.
069/641-124.
(264492)

СКУ ТЕР МП3, пи ја -
ђо, 2012, као нов,
про да јем, viber сли -
ке. 061/200-73-09.
(264493)

KVAD 220 ccm, goes,
има ри кверц.
061/200-73-09, те ле -
фон, viber. (264493)

ВИ А НО мер це дес,
пут нич ки ком би,
2006. го ди ште, про -
да јем. 061/200-73-
09, те ле фон, viber.
(264493)

СМАРТ ка брио ди зел
800, 2002. го ди ште,
ре ги стро ван.
061/200-73-09, те ле -
фон, viber. (264493)

OPEL astra H, 2004.
го ди ште, 1.8 б, плин
ате сти ран, зе ле на
ме та лик, пе то ра вра -
та. 060/332-77-90.
(264526)

ОПЕЛ век тра Б,
2000. го ди ште, 1.6,
ка ра ван, плин атест,
вла сник. 064/913-72-
24. (264453)

ПУН ТО 1.2 , 8 вен ти -
ла, бен зин/ТНГ ,
2001. го ди ште, 550
евра. 064/126-79-34. 

ПРО ДА ЈЕМ опел
кор са, 1.4, 66.000
км, бен зин, 2010, пр -
ви вла сник. 063/354-
221. (264505)

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 са за -
ме ном уља и УВ бо -
јом 2.500 ди на ра.
„Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(264515)

ПЕ ЖО 407, 1.6 ХДИ,
2008. 166.000, осам
го ди на вла сник,
30.000, га ра жи ран,
екс тра. 061/637-71-
77. (264512)

РЕ НО МЕ ГАН, 2007,
ди зел, 106 кс шест
бр зи на, одр жа ван.
064/246-05-71.
(264317)

ФИ ЈАТ пун то, 2001,
1.9 ди зел, ре ги стро -
ван до 15. мар та
2019, ис пра ван пот -
пу но, 1.200 евра.
064/997-79-09.
(264270) 

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле до 1.800 евра, ста -
ње не бит но. 063/165-
83-75. (264161)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у био ком ста њу
од 70 до 1.800 евра.
062/193-36-05.
(264161)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу,
90 до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25
(264529)

ПРИ КО ЛИ ЦА ки кин -
да (ме тал не стра ни це
и па тос), се тво спре -
мач (2,10 м), шпар -
тач (дво ред ни), кру -
њач.-пре кру пар оџа -
ци. 063/887-23-82.
(264521) 

ПРО ДА ЈЕМ укњи же -
ну га ра жу на 
Ко те жу 2, на 
углу код 
Пи ва ре. 063/354-
221. (264505)

ГА РА ЖУ из да јем, ду -
плу, зи да ну, стру ја,
гре ја ње – гра тис, Те -
сла, у згра ди.
061/295-40ч-84.
(264447)

ВЕШ-МА ШИ НЕ,
фри жи дер, за мр зи -
вач и по лов ни де ло ви
од веш-ма ши на. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(264410)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве -
ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463,
063/877-38-21

ПРО ДА ЈЕМ пла стич -
ни ча мац ду жи не 5,9
ме та ра, ре ги стро ван
до 2021. Тел.
064/134-91-30.
(СМС)

КА ЗАН за пе че ње ра -
ки је из да јем. Ду ле.
064/163-58-85.
(263558)

ПРО ДА ЈЕ се ба ли ра -
но ли вад ско се но,
100 ди на ра ба ла.
062/240-643. 

ПРО ДА ЈЕМ ин ва лид -
ска то а лет на ко ли ца
и пе ле не за од ра сле.
064/420-52-89.
(264186)

ОР МАР, ко мо де, ви -
се ћа, ду шек, сто ло ви,
сто ли це, сто ли ћи,
гре ја ли це, по кућ ство.
065/353-07-57.
(264206)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну
очу ва ну гар де ро бу за
де цу и од ра сле, по -
вољ но. 064/288-75-
33. (264256)

КРУ ЊАЧ, пре кру па -
ру, те сте ру стил МС
250, пе ру мат 110 ба -
ра. 061/644-62-07,
013/631-291.
(264245)

ПРО ДА ЈЕМ др ве ну
ви три ну и за мр зи вач
са фи о ка ма.
064/348-01-41.
(264253)

СТА РА ци гла, ве ли ки
фор мат, би бер цреп,
стаа су ва гра ђа.
063/771-55-44.
(264249)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци
на про да ју, вр шим
пе че ње на др ва, ра -
жањ, по вољ но.
064/997-79-09. (260)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ
4.5 кв и дво со бан
стан на  Стре ли шту.
062/873-62-98.
(264286)

ПРО ДА ЈЕМ ко тао за
пе лет, плин, наф ту,
нов. 062/885-41-07.
(264228)

ПРО ДА ЈЕМ на ве ли -
ко шљи ву, це на по
до го во ру. Тел.
069/196-85-60. (266)

НА ПРО ДА ЈУ пре кру -
па ра. 065/559-74-68,
320-545. (264295)

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на ме шта ја. Сто ло ви
од 4.500, сто ли це од
1.800. 060/600-14-
52. (264406)

КЛИК-КЛАК ле жа је -
ви, но ви, из бор ме -
бла по же љи.
060/600-14-52.
(264406)

ПРО ДА ЈЕМ пше ни цу,
је чам, три ти кал и ба -
ли ра ну де те ли ну.
Тел. 064/129-45-43.
(2654349)

ПРО ДА ЈЕМ јаг њад.
063/864-12-14.
(264354)

ТАК СИ МЕ ТАР са
штам па чем, ан ти де -
ку бит ду шек са ком -
пре со ром, елек тро-
плин ски шпо рет.
062159-11-23.
(264365)

МА ШИ НА за су до ве
кан ди за 12 осо ба,
ис прав на, це на до го -
вор. Л011/650-66-13.
(264358)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи -
вач од 410 ли та ра.
Тел. 064/193-96-02.
(264382)

ПРО ДА ЈЕ се ТА пећ,
пи са ћи сто, соб ни
пла кар и пла кар за
пред со бље. 064/483-
50-90. (264414)

ШПО РЕТ, плин, стру -
ја, фри жи дер 280 л ,
су до-ма ши на, ма ња
веш-ма ши на, дво сед,
тро сед, гроф ле жај,
уга о на гар ни ту ра, ку -
хињ ски рад ни ви се -
ћи, ра зно. Тел.
063/861-82-66.
(264415)

КРУ ПАЧ-ПРЕ КРУ -
ПАЧ, ин ва лид ска ко -
ли ца, ста ри на ме -
штај. Зва ти по сле 18
са ти. 013/626-437,
013/332-493. (26446)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за одва ја ње ко шти ца
из во ћа. 
064/201-72-16.
(264481)

ШЉИ ВА, кру шка,
бре сква, ја бу ка, гро -
жђе за ра ки ју, пек -
мез, про да јем, до во -
зим. Тел. 061/142-
23-69. (264484)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, по пра -
вљам и от ку пљу јем
ва ше ста ре, ком пен -
зу јем. 062/150-68-54.
(264485)

ПРО ДА ЈЕМ од лич ну
ста ру гра ђу, цреп,
да ске, ле тве и ци глу.
064/668-97-86.
(264456)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи -
вач. 064(324-06-99.
(244467)

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

МАШИНЕ
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА 

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ 
Цена: 90 динара

Петак, 10. август 2018.
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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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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ПРО ДА ЈЕМ ста ру гра -
ђу. 064/370-79-47.
(264518)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре,
за мр зи ва че, ста ро
гво жђе, веш-ма ши не
и оста ли от пад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(263331)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, ТА пе ћи, ста -
ро гво жђе, ба кар,
алу ми ни јум и оста ло.
066/900-79-04.
(264195)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(264284)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, бе лу тех ни ку,
до бро пла ћам. Злат -
ко, 061/144-82-80,
063/196-54-56.
(264375)

КУ ПУ ЈЕ МО фри жи де -
ре, за мр зи ва че, веш-
ма ши не, ста ро гво -
жђе. 064/158-44-10,
063/101-11-47. 

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
све ме та ле, за мр зи ва -
че, веш-ма ши не, оло -
во, те ле ви зо ре, до ла -
зим. 061/322-04-94.
(263524)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не
ме та ле, гво жђе, алу -
ми ни јум, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре, веш-ма -
ши не и до ла зим.
061/206-26-24. 

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
ба кар, ме синг, алу ми -
ни јум, аку му ла то ре,
оло во, за мр зи ва че,
веш-ма ши не, те ле ви -
зо ре. 061/321-77-93.
(264523)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ба ва ни шту. 
063/122-06-80. 
(СМС)

КУ ЋА, стан, ком плет -
но ре но ви ра на, 7. ју -
ла, до го вор. 
064/424-71-26.
(263786)

ЗА МР ЗИ ВАЧ 210 ли -
та ра, ура ђе на изо ла -
ци ја, ме њан мо тор,
бо ле ни, ста ре те ле ви -
зо ре и уси си ва чи.
062/815-35-92, 331-
353. (264469)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед,
фо те љу, та бу рет, цр -
ве на еко-ко жа, би фе,
све 12.000. 065/630-
59-25. (264470)

КОМ ПЈУ ТР АМД фе -
ном квад кор, без
хард ди ска, мо ни тор
22 ин ча, ЛГ лед, по -
вољ но. 061/132-11-
18. (264416)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, су до пе ра,
3.000, но ва. 371-568,
063/773-45-97.
(264435)

ПРО ДА ЈЕМ очу ва ну
деч ју гар де ро бу. Тел.
062/101-31-73.
(264475)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, мон та -
жа, до ста ва, га ран ци -
ја. 063/714-38-98.
(264474)

ПРО ДА ЈЕМ по ро дич -
ну гроб ни цу на Ста -
ром пра во слав ном
гро бљу. 013/346-262.
(264488)

ПРО ДА ЈЕМ по лу кон -
церт ни кла вир ed-
mund lyhep, ме тал на
кон струк ци ја, ан ти -
кви тет. 013/346-262.
(264488)

ПРА СИ ЋИ и ба ли ра -
на де те ли на на про -
да ју. Ми ћа, 
064/303-28-68.
(264510)

БА ЛИ ТА НА де те ли на
и пра си ћи на про да -
ју. 061/280-20-35.
(264510)

ПРО ДА ЈЕМ ин вен тар
за ка фе или клуб.
064/143-52-98.
(264508)

ИВА НО ВО, ку ћа,
Вој во ђан ска 71.
013/629-343,
063/763-62-12, 
зва ти од 14 до 
16 са ти. 
(263589)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар,
ви кен ди ца-ку ћа, 200
м од цен тра, ле га ли -
зо ва но. 
061/206-30-46.
(263617)

ЦЕН ТАР, на 7,3 ара,
две стам бе не је ди ни -
це, 170.000 и бли зу
цен тра, швап ски тип
кук ће, 8 ари, 90.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (4776)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Вој ло ви ци, две стам -
бе не је ди ни це, ЦГ.
062/348-137,
013/348-137.
(263669)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
окућ ни цом, ле га ли -
зо ва но, Гло гоњ,
Осло бо ђе ња 116.
Тел. 063/886-85-48.
(263785)

ПЛАЦ по вр ши не 40
ари, у пр вом про се ку
Брат ства је дин ства.
064/832-46-38.
(263275)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у
Вој ло ви ци. 
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(264064)

ПЛАЦ од 22 ара са
воћ ња ком, по моћ ни
објек ти од чвр стог
ма те ри ја ла. 
Ле га ли зо ва но. 
063/839-75-99.
(264071)

КУ ЋА, ста ра Ми са, 7
ара + 55 м2 + 45 м2.
064/668-87-78.
(263917)

КУ ЋА на про да ју,
Омо љи ца. Тел. 617-
331, усе љи ва од мах.
(263435)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
но вој Ми си, Пан че -
во. 060/037-05-86,
060/131-36-05.
(263949)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
ста рој Ми си.
069/223-24-25.
(264020)

КУ ЋА, Те сла, две је -
ди ни це, три ула за,
3.8 ари, 170 м2, ЦГ,
укњи же на. 063/743-
03-71. (263812)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ива но ву, 29. но вем -
бра бр. 80. 062/415-
359. (262567)

КУ ЋА, До ло во, на
пла цу 30 ари, по моћ -
ни објек ти. 063/707-
19-64. (263846)

ПРО ДА ЈЕМ 81,25
ари град ског гра ђе -
вин ског зе мљи шта у
се вер ној зо ни
(9638/2 и 9638/3) на
ма лом На де лу (На -
ди на кри ви на).
063/258-986.
(264145)

ИВА НО ВО, ку ћа у ет -
но сти лу, 60 м2, са
вр том и воћ ња ком на
7.5 ари пла ца, ком -
фор на, ле га ли зо ва на.
063/372-428.
(246186)

ПРО ДА ЈЕМ плац 23
ара, Ба ва ни штан ски
пут бр. 325. 013/251-
25-94, зва ти по сле
под не. (264189)

ПРО ДА ЈЕМ че ти ри
лан ца зе мље на Ма -
лом На де лу, уз
асвалт. 064/241-758.
(264197)

ПЛАЦ 4 ара, 8.000
евра, ба ра ка слу жи ла
за ста но ве ње, 100
евра. 069/213-97-37.
(264200)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо -
при вред но зе мљи -
ште, 30 ари, до зво -
ље на град ња, Брат -
ства је дин ства, дру ги
про сек. 366-234.
(264302)

ПРО ДА ЈЕМ плац 6
ари са ста ром ку ћом,
Ул. Сте ви це Јо ва но -
вић. 064/136-42-00.
(264212)

ПРО ДА ЈЕМ ле га ли зо -
ва ну ку ћу на Ку де -
љар цу, на 9 ари пла -
ца. 064/040-82-72.
(264307)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа
95 м2, по друм, га ра -
жа, шу па (огрев), 3
ара. 064/407-73-77,
063/850-97-19. (и)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ба ва ни штан ском пу -
ту, 15,5 ари, по вољ -
но. 062/885-41-07.
(264488)

ПЛАЦ 32 ара, Пе ли -
стер ска, пре ко пру ге,
по ла под во ћем. Тел.
064/113-47-.76.
(264301)

Н0ВА МИ СА, плац 7
ари, 112 м2, 29.000,
по вољ но. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(264303)

КУ ЋА, Мар ги та, 3
ара, 80 м2, два ста на,
хит но. 
065/513-87-30.
(264299)

УЖИ ЦЕН ТАР, 136
м2, 5 ари, пре ле па са
ма њим ула га њем,
62.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(264282)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, но ва ку ћа, укњи -
же на, 5 ари, 26.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(264282)

КУ ЋА, Стре ли ште,
три стам бе не је ди ни -
це, 122 м2 + 48 м2 +
171 м2, ета жи ра но,
укњи же но, хит но,
105.000 евра.
060/535-94-49.
(264646)

ПРО ДА ЈЕМ две ма -
ње, уред ни па пи ри,
вла сник, сре ђе не.
064/986-21-74.
(264325)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ плац
7,54 ара, са ин фра -
струк ту ром, Ска дар -
ска, од ли чан.
060/332-74-04,
065/849-09-38.
(264343)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 100 м2,
тро фа зна, по друм,
ка на ли за ци ја, цен -
трал но, пар ке ти, га -
ра жа. 062169-11-23.
264365)

КУ ЋА, То по ла, 58 м2,
сре ђе на, са дво ри -
штем, 22.000. (926),
„Ку по ла”. 065/328-
66-94. (264336)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа
86 м2, плац 17 х 24
м, укњи же на.
Л065/268-87-77.
(264371)

НО ВА МИ СА, 211 м2,
тип ска, ЕГ, 1,26 ари,
пре ле па, 65.000, до -
го вор.  (49), „Му -
станг”, 064151-18-93.
(2643819

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа
120 + ку ћа 70 м2,
плац 8 ари. 063256-
207. (264381)

ОМО ЉИ ЦА, ку ћа,
воћ њак, пла ца, до го -
вор. 066/916-45-80. 

ТЕ СЛА, 70 м2, 3.5
ара, 37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(264413)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве,
град ско гра ђе вин ско
зе мљи ште, до зво ље на
град ња. 064/212-52-
52. (264443)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Пан че ву, но во град -
ња. Тел. 066/363-
454. (264486)

ПРО ДА ЈЕМ ба шту у
Ја бу ци на пу ту за
Пан че во, по вр ши на
29,17 м2, це на до го -
вор. 063/129-04-61.
л(264487)

СПРАТ НА ку ћа, 186
м2, 2,63 ара пла ца,
но ва Ми са. 063/812-
70-85, 063/869-54-
18. (264495)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 100
м2, 4 ара, ста ра Ми -
са, 21.000 евра.
065/800-77-70.
(264450)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак
18 ари, 1/1, Ку де -
љар ски на сип, огра -
ђен, ура ђен.
063/472-669.
(2644379

СТРЕ ЛИ ШТЕ, Ла зе
Ла за ре ви ћа 24, ис -
пред ста ни це „бе о во -
за”, 355 м2. 064/902-
29-53. (264448)

КУ ЋА, 250 м2, но ва
Ми са, ле га ли зо ва на,
вла сник, 1/1, до го -
вор. 064/423-69-09.
(264507)

ЈА БУ КА, про да јем ју -
тро и по зе мље, 82
ара. Тел. 063/173-23-
84. (264511)

ЈЕД НА ПО ЛО ВИ НА
лан ца зе мље (ста ри
цре пај ски пут), два
пла ца 4 ара, 
Ка ра у ла. 
063/887-23-82.
(264521)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА



ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди -
цу на Зла ти бо ру, 40
м2, два ара пла ца.
060/312-90-00.
(264508)

КУ ЋА код Го луп ца,
пре ле па, 4.5 ара, 50
м од Ду на ва, Зла ти -
бор апарт ман, пр ви,
нов, усе љив, пре леп.
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (264530)

КУ ЋА, по че так Вој ло -
ви це, ПР + ПК, пре -
ле па, 3,58 ари,
35.000. „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(264530)

КУ ЋА, при зем на,
укњи же на, ле па, усе -
љи ва, 36.000. „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(264530)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Ду бо -
ка ба ра, 6 ари, од -
лич на, са мо 15.000;
Но во се љан ски пут,
8.000. „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(264530)

КУ ЋА, Гор њи град,
при зем на, 3,2 ара, 47
+ 32, 24.500. „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(264530)

СТАР ЧЕ ВО, при зем -
на, од лич на, са мо
25.000. „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(264530)

ПРО ДА ЈЕМ ма њи
јед но со бан стан ши -
ри цен тар, про да јем
спрат ну ку ћу ши ри
цен тар, по вољ но.
066/937-00-13.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве
свих струк ту ра, Ко -
теж, цен тар, Стре ли -
ште, Те сла. 066/937-
00-13. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, сре ђен, Гор њи
град. 060/359-54-39.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве
свих струк ту ра, Ко -
теж, цен тар, Стре ли -
ште, Те сла. 066/937-
00-13. (СМС)

НОВ тро со бан стан
од 57 м2, пре ко пу та
„Ави ва”. 065/800-90-
04. (263782)

ДВО И ПО СО БАН
стан, 64 м2, стро ги
цен тар. 063/172-50-
19. (263551)

СТАН, Ми са, 66 м2,
23.500, 34 м2, 13.500.
063/377-835.
(262828)

ДВО СО БАН, 62 м2,
III спрат, Ко теж 2,
укњи жен, 35.000.
Тел. 064/886-51-81.
(264113)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ста ром Та ми шу, 38
м2, до го вор. 064/068-
03-79. (263971)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри -
шни стан до ули це,
Жар ка Зре ња ни на,
вла сник. 061/382-88-
88. (264051)

ТА МИШ ка пи ја, гар -
со ње ра, II спрат, 34
м2 + оста ва, 32.000
евра фик сно, по глед
на Та миш. Вла сник.
063/338-332.
(263465)

ТА МИШ ка пи ја, нов
тро и по со бан, III
спрат, 72 м2 + оста -
ва, 66.000 евра.  По -
глед на Та миш. Вла -
сник. 063/338-332.
(263465)

ПРО ДА ЈЕМ хит но
јед но и по со бан стан,
но ва Ми са, 39 м2,
укњи жен, при зе мље,
гре ја ње, до го вор.
063/727-76-29.
(263853)

ДВО РИ ШНИ стан,
гар со ње ра, 31 м2,
Мар ка Ку ли ћа 32,
Пан че во. 065/559-
78-37. (264098)

ПРИ ЗЕ МЉЕ, дво со -
бан стан, 54 м2,
укњи же но у ка та -
стру, гре ја ње 
ета жно. 
066/903-28-75.
(264210)

ПО ВОЉ НО про да јем
ста но ве у цен тру гра -
да, ста но ви су у за вр -
шној фа зи из град ње.
063/389-974.
(264235)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
56 м2, I, ЦГ, те ра са,
35.500. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52. 

ТЕ СЛА, дво со бан, 47
м2, II, ЕГ, те ра са +
га ле ри ја, сре ђен,
29.000, до го вор.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(264256)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
34 м2, ВП, ТА,
25.500. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(264256)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
58 м2, IV, ЦГ, те ра са,
лифт, 33.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(264256)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан, 48 м2, Ка -
ра ђор ђе ва 13, 40.000
евра. 066/235-752.
(264306)

СТРО ГИ цен тар, 30
м2, ЦГ, IV, пре ле па
гар со ње ра, 37.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(264282)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2,
ЦГ, ПР, без ула га ња,
21.500. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(264282)

КО ТЕЖ  1, 58 м2, ЦГ,
IV, Ра до ва згра да,
ре но ви ран, 33.5000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(264282)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, ЦГ, VI, лифт,
леп, 43.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (264282)

ХИТ НО, Со да ра, 55
м2, ТА, ПР, са мо
24.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. 

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан дво ри шни стан у
цен тру. 060/721-21-
04. (264287)

СТРЕ ЛИ ШТЕ,
тр5осо бан, 62 м2, III,
ЦГ, 30.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 49 м2, ВП, ЦГ,
те ра са, 26.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (264303)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 44 м2, V,
26.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (264303)

НО ВА МИ СА, дво и -
по со бан, 68 м2, ЦГ,
II, 35.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (264303)

СТРО ГИ цен тар, јед -
но и по со бан, 45 м2,
II, ЦГ, 37.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (264303)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на -
се ље, дво со бан, 61
м2, II, га ра жа, по -
друм, ЦГ гас. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (264303)

ХИТ НО, по вољ но,
Ми са, 40 м2, II,
15.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (264407

ТЕ СЛА, нов јед но и -
по со бан, ВП, ЦГ, ку -
хи ња, 29.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(264407)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, Мак си ма Гор -
ког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (26441)

ВЕ ЛИ КИ јед но и по со -
бан, 44 м2, Стре ли -
ште, Цг, усе љив од -
мах. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (264317)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж,
28 м2, ЦГ, 20.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (264317)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по -
со бан стан, у цен тру
Ба нат ског Кар лов ца.
066/362-597.
(264350)

7. ЈУ ЛИ, 38 м2, јед но -
и по со бан, 16.500;
цен тар, 154.000; Те -
сла 26.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 м2,
дво со бан, 24.000;
Ко теж, 28.000; 
Ми са, 25.000. 
(324), „Ме диа”, 
315-703, 
064/223-99-20.
(264312)

КО ТЕЖ, дво со бан,
ЦГ, ве ли ка те ра са, од
30.000 евра. 
(470), „Ди ва”, 
345-534, 
064/246-05-71.
(264317)
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ДВО СО БАН, Со да ра,
ТА, 28.000 евра, ЦГ,
34.000. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(264317)

СО ДА РА, 2.0, 55
КВМ, К25.000; Ко -
теж, 2.0, л60 м2,
33.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(264355)

ДВО РИ ШНИ, 1.5, 33
м2, 15.000; Ко теж,
1.0, 33 м2, 12.000,
дво ри шни; Пред гра -
ђе, ку ћа, 180 м2,
80.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(264355)

СТАН, Стре ли ште,
171 м2, 5.0, укњи жен,
од мах усе љив, 70.000
евра. 060/535-94-49.
(264356)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, два
ста на у ку ћи, ета жи -
ра но, укњи же но, 122
м2 + 48 м2, 27.000
евра. 060/535-94-49.
(264356)

НО ВА МИ СА, стан
85 м2, сре ђен, про да -
јем. 063/272-594,
063/225-928.
(264369)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту,
те ле фон, цен трал но
гре ја ње. 060/030-11-
62. (264363

МИ СА, нов, сређeн,
III спрат, 40 м2,
20.000. (926), „Ку по -
ла”. 065/328-66-94. )

СО ДА РА, сре ђен,
дво и по со бан, 57 м2,
32.000. (926), „Ку по -
ла”. 065/328-66-94. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 43 м2,
ВП, јед но и по со бан,
26.000. (926), „Ку по -
ла”. 065/328-66-94.
(264336)

СО ДА РА, до бар дво -
со бан, II спрат, 60
м2, 34.000. (926),
„Ку по ла”. 065/328-
66-94. (264336)

ТЕ СЛА, јед но со бан, I
спрат, 20.000. (926),
„Ку по ла”. 065/328-
66-94. (264336)

ГАР СО ЊЕ РА, сре ђе -
на, но ва, IV спрат, 24
м2, 20.000. (926),
„Ку по ла”. 065/328-
66-94. (264336)

ТЕ СЛА, дво со бан
стган, 53 м2, те ра са, I
спрат, 37.000, вла -
сник. 064/354-69-76.
(264372)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 52 м2,
дво со бан, I, ПВЦ,
хит но, 29.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(264379)

ЦЕН ТАР, 45 м2, IV,
ЦГ, пре ко пу та оп -
шти не, хит но, 26.500.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (264379)

КО ТЕЖ 2, 82 м2, тро -
со бан, хит но, 49.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (264379)

СО ДА РА, тро со бан,
74 м2, 37.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(264379)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу 2. 
064/562-97-52.
(264383)

СО ДА РА, тро со бан,
75 м2, ЦГ, VI, до бра
згра да, два лиф та,
38.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-
93. (2643819)

СТРО ГИ цен тар, јед -
но со бан са га ле ри -
јом, при зе мље, ТА,
16 м2, 13.000. (49),
„Му станг”, 
064/151-18-93.
(264381)

ТЕ СЛА, тро со бан, 
69 м2, две те ра се, 
ТА, IV, 29.000, 
до го вор. (49), 
„Му станг”,
064/151-18-93.
(264381)

СТРО ГИ цен тар, ду -
плекс, 44 + 15 м2, те -
ра са, II, TA, 31.000.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93. 

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
ВП, 77 м2, ЦГ, до бар,
45.000. (49), „Му -
станг”, 226-66-58. 

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ВП, те ра са, ЦГ, 58
м2, 32.000. (49), „Му -
станг”, 226-66-58.
(264381)

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ТИП СТАН КО, дво со -
бан, 48 м2, II, 21.500.
(49), „Му станг”, 226-
66-58. (264381)

КО ТЕЖ 1, 50 м2, IV,
ЦГ, јед но и по со бан,
усе љив, 28.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-
898. (264413)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 38
м2, јед но и по со бан,
IV, TA, ком плет ре но -
ви ран, усе љив,
23.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(264413)

КО ТЕЖ 2, 59 м2, ВП,
ЦГ, 34.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(264413)

ЦЕН ТАР, 80 м2, II,
ЦГ, две те ра се, га ра -
жа, 64.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(264413)

СТРО ГИ цен тар, јед -
но со бан, I, сре ђен,
27.500; Ми са, ПР и I,
јед но и по соб ни, пре -
ле пи. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(264530)

ЛЕП стан, 55 м2, цен -
тар, I спрат, три те -
ра се, мир на ули ца,
27.000 евра.
063/253-593.
(264498)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан, III, 34 м2,
ЦГ, усе љив, 20.000.
(353), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(264438)

СО ДА РА, дво со бан,
II 52 м2, ТА, 30.000.
(353), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(264438)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, I, 40 м2, Цг, усе -
љив, 26.000. (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(264438)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
IV, 39 м2, ЦГ, усе љив,
24.000. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(264438)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, Цг, 31.000.
(353), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(264438)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, 55 м2, Со да ра,
без по сред ни ка, ЦГ.
Тел. 063/359-330.
(2644654)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га -
ра жа, ба шта, укњи -
жен, 16.500.
061/147-82-23.
(264439)

ПРО ДА ЈЕМ згра ду,
1.650 м2, на 10 ари
пла ца код Ро ди ћа,
за ме на. 060/312-90-
00. (264508)

КОМ ФО РАН дво со -
бан стан, укњи жен,
73 м2, ЦГ, два лиф та,
по вољ но. 060/477-
78-20. (264527)

СО ДА РА, леп тро со -
бан, пар ке ти, ПВЦ,
са ЦГ, 42.000, I, TA,
40.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4776)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, по глед на ре ку,
ПВЦ, ЦГ, 41.000, и
ре но ви ран дво со бан,
IX спрат, 32.500.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (4776)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
II, ТА, 22.500; јед но -
и по со бан, ЦГ, при зе -
мље, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4776)

КО ТЕЖ 2, III, из вор -
но ста ње, дво и по со -
бан, 40.000, до го вор;
Стре ли ште, 44 м2,
ЦГ, ВП, 25.500.
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(4776)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан
стан, са мо од вла -
сни ка. 066/856-60-
51. (264123)

КУ ПУ ЈЕМ тро со бан,
че тво ро со бан стан од
вла сни ка. 063/835-
91-02. (264123)

ХИТ НО ку пу је мо јед -
но и по со бан стан,
цен тар, Со да ра или
Те сла и дво со бан у
цен тру. Ис пла та од -
мах. 060/683-10-64.
(264407)

АГЕН ЦИ ЈИ „Ку по ла”
по треб ни ста но ви.
(926), „Ку по ла”.
065/328-66-94.
(264336)

КУ ПУ ЈЕМ стан на Те -
сли или Ко те жу, до
25.000 евра + ау то
3.000 евра = 28.000
евра, нај ма ња ква -
дра ту ра 40 м2, мо же
и цен тар. 060165-76-
67. (264352)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве
на свим ло ка ци ја ма,
бр за ис пла та. (353),
„Пре ми ер”, 063/800-
44-30 (264438)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан, на се ље Ми са,
Ул. Ја стре бач ка 11.
Кон такт, 
064/170-23-27.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ згра ду за
сме штај рад ни ка.
063/233-558.
(264016)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зну
гар со ње ру у Мар ги -
ти, у згра ди, I спрат.
Тел. 062/153-68-16.
(264203)

ДВО СО БАН стан, 50
м2, згра да, ста ри Ко -
теж, Вој во ђан ски бу -
ле вар 2/20. 602-106,
од 16 до 19 са ти, 100
евра. (264211)

ГАР СО ЊЕ РА, цен -
тар, пот пу но на ме -
ште на, згра да, дру ги
спрат. Тел. 064/306-
86-23. (264237)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зну ку -
ћу. 066/807-10-40.
(264240)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу, на -
ме штен јед но со бан
стан, жен ској осо би,
Ми са – Спорт ски
цен тар, по вољ но. Ка -
блов ска, ин тер нет.
061/132-11-18.
(264242)

ПО ТРЕ БАН јед но и -
по со бан или дво со -
бан на ме штен стан,
опре мљен но ви јим
на ме шта јем и уре ђа -
ји ма. Пла ћа ње уна -
пред. 060/532-44-53,
065/532-44-53.
(264251)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, Стре ли ште, 39
м2, III спрат, пра зан,
ЦГ. 064/866-23-57.
(264265)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан стан, на ме штен,
из да јем. Тел.
061/158-65-90.
(264292)

ПО ТРЕ БАН на ме -
штен стан у Гор њем
гра ду, у стам бе ној
згра ди. 
064/505-82-82.
(264403)

ИВА НО ВО, ле па, но -
ва, на ме ште на ку ћа,
га ра жа, ба шта, бли зу
Ду нав ца, на ду же.
062/340-414.
(264353)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
не ма бе лу тех ни ку,
по се бан улаз, сат,
Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16.
(264316)

ИЗ ДА ЈЕМ или про да -
јем ку ћу у ши рем
цен тру, 160 м2.
065/335-32-37.
(264494)

ИЗ ДА ЈЕМ ре но ви ран,
не на ме штен јед но и -
по со бан стан на Те -
сли, Љу бе Ко ва че ви -
ћа 2. Кон такт Ми ки,
063/319-764. 
(и)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 60
м2. Тел. 373-319.
(264496)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан, на ме -
штен, II спрат, лифт,
ка блов ска, ком пју -
тер, цен тар, од 15.
ав гу ста 2018.
063/190-71-45.
(264452)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу, цен -
тар гра да, цен трал но
гре ја ње, кли ма, по -
жељ но ђа ци или сту -
ден ти. Тел. 069/256-
19-31. (264454)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, тро -
соб ну, по лу на ме ште -
но, гре ја ње, те ра са,
мир но, цен тар, ле по.
061/295-40-84.
(264447)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан и дво со бан
стан, но во са гра ђе ни,
лукс опре мље ни,
Све тог Са ве 133.
065/283-53-01.
(264519)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме -
штен/не на ме штен
стан на но вој М иси,
44 м2 + ве ли ка те ра -
са. 064/817-93-96.
(264527)

ХИТ НО, ло кал 40 м2,
из да јем код Зе ле не
пи ја це, Ко чи на 1-а,
по ред Ау то о пре ме
„Мар ган”. 
069/266-98-20.
(263482)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 107 м2, Та -
миш ка пи ја до ре ке.
063/338-332.
(263465)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 81 и 39 м2,
цен тар Стре ли шта.
Тел. 064/267-71-74.
(262462)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу 100
м2, цен тар Пан че ва
као по слов ни про -
стор, по год на за
аген ци је, ор ди на ци -
је, шко ли ца, итд. Тел.
023/857-315,
023/857-069,
064/575-57-04. (263)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 30
м2, М. Гор ког, улаз
Пе пе ља ре. 063/837-
48-34. (264248)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 100
м2, по го дан за те ре -
та ну, пе ка ру, ма га -
цин, ве ле про да ју,
180 евра. 063/315-
290. (262467)

ПРО ДА ЈЕМ раз ра ђен
ло кал у Бра ће Јо ва -
но вић, 17 м2.
062/885-41-07. (264)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21
м2, угао Ка ра ђор ђе ве
15 и Бр. Јо ва но ви ћа,
14.000 евра.
065/849-71-94. 

ПО ВОЉ НО из да јем
сто ма то ло шку ор ди -
на ци ју у цен тру Пан -
че ва. 061/209-18-00,
063/720-73-76.
(264357)

ПРО ДА ЈЕМ  ло кал
раз ра ђен, упо треб на
25 + 8 м2, Ж. Зре ња -
ни на, вла сник.
064/246-05-71.
(264317)

ИЗ ДА ЈЕМ скла ди шни
про тор са ве ли ким
дво ри штем, по год но
за ау то-плац.
060/518-95-80.
(264338)

ЛО КАЛ, из да -
јем/про да јем, цен -
тар, бли зу Мак си ја,
18 м2, из лог, кли ма,
изо ла ци ја. 063/752-
04-00. (264369)

ИЗ ДА ЈЕМ про дав ни -
цу пре ко пу та Ау то -
бу ске ста ни це, Осло -
бо ђе ња 2. 063/288-
975. (264459)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 100,
200, 250 м2, у цен тру.
060/312-90-00.
(264508)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 30
м2, Ње го ше ва ули ца,
не ка да шња ста ра
„Оп ти ка”. 063/815-
44-48. (264517)

ПО ТРЕ БАН рад ник
на сто ва ри шту са до -
зво лом Ц ка те го ри је.
Сто ва ри ште „Го ли ја”
Пан че во. 013/252-
06-64. (ф)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб ни рад ни ци за
па ла чин ке. 063/820-
87-61. (264157)

ГРА ЂЕ ВИН СКОЈ
ФИР МИ SKELE LO-
GISTIK DOO, Ба ва -
ни штан ски пут 439,
по треб ни фи зич ки
рад ни ци на нео д ре -
ђе но вре ме. Зва ти на
те ле фо не 013/377-
853, 063/115-47-34,
сва ког рад ног да на
од 7 до 15 са ти. (ф)

ПО ТРЕБ НИ во за чи
са Б или Ц ка те го ри -
јом у ди стри бу ци ји
пи ћа Weifert.
062/446-285.
(264137)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у Мар ке ту
„Иде ал”. 
062/826-65-02 или
до ћи лич но, Вељ ка
Пе тро ви ћа 12-а,
Стре ли ште. (264019)

ПО ТРЕБ НЕ же не за
рад у ку хи њи Ће ваб -
џи ни ци „Ха ло 
Ле ско вац”. 
063/897-55-04. 

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у ау то-пе ри о -
ни ци. 063/135-28-32.
(263892)

ПО ТРЕБ НЕ же не за
рад на ин ду стриј -
ским ма ши на ма. Зва -
ти по сле 14 са ти, ЗР
„BA & MI. 069/235-
71-00, Jаб ука.
(264196)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за за ме не у тра фи ци.
060/717-33-10.
(264311)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
Kafe Petica, код Ау -
то бу ске ста ни це, пла -
та по до го во ру.
064/997-79-09.
(264270)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба -
ри це, Kafe „Pacifiko”.
060/319-05-77,
061/236-32-87.
(264226)

ПО ТРЕБ НО осо бље у
про да ји и про из вод -
њи у пе ка ри. CV  сла -
ти на mail: pekara-
smiljanic@mts.rs.
Адре са – Иве Кур јач -
ког 87. (264262)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
са ис ку ством за рад у
тр го ви ни. 063/864-
70-55. (264221)

ПО ТРЕ БАН озби љан
рад ник за стал ни
рад ни од нос у вул ка -
ни зер ској рад њи, ис -
ку ство по жељ но, ни је
услов. 063/801-74-
99. (264404)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у тр го вин ској
рад њи. Тел. 064/169-
32-35. (264329)

ПО ТРЕ БАН мај стор
за рад у про из вод њи
на ме шта ја. 064/510-
87-14. (264334)

ПО ТРЕ БАН рад ник
за рад на хо ри зон -
тал ном фор ма ти зе ру.
064/510-87-14.
(264334)

ВОЗЧ Ц и Е ка те го -
ри је по тре бан за
пре воз жи та ри ца, са
ис ку ством. 063/237-
977. (264337)

ПО ТРЕ БАН рад ник
за ка фић и про да јем
би ли јар ски сто сед -
ми ца, Пан че во, Кни -
ћа ни но ва 37.
062/227-771.
(263493)

ПО ТРЕ БАН бу рек џи -
ја и пе кар. 062/404-
144. (264374)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца у пе ка ри.
062/404-144.
(264374)

РЕ СТО РА НУ „Poco-
Loco”, по треб ни пе -
кар, по сла сти ча ри,
по моћ ни рад ни ци,
рад ни ци у про да ји.
064/874-03-01.
(264380)

ГРА ЂЕ ВИН СКОЈ
фир ми Pan Bau Max
d.o.o.  по треб ни гра -
ђе вин ски рад ни ци,
мај сто ри, те са ри и
зи да ри. 013/403-639.
(264385)

СА ЛО НУ ке ра ми ке
по тре бан ран дик.
Опис по сла: уто вар,
ис то вар пре воз ро бе.
Pan Bau Max d.o.o.
Тел. 064/644-10-78.
(264385)

СЕН ДВИ ЧА РИ „Бу -
ба” по треб не рад ни -
це за рад на ро шти -
љу. 063/248-599.
(264388)

ПО ТРЕ БАН возч Ц и
Е ка е го ри је фир ми
„Див нић шпед” д.о.о.
из Пан че ва. За стал -
ни рад ни од нос, уну -
тра шњи тран спорт.
Кон такт 062/850-00-
82 (264390)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло -
ну „Де ја” по тре бан
му шко-жен ски фри -
зер са ис ку ством.
062/185-19-81. (267)

РЕ СТО РА НУ „Ка ка -
ду” по тре бан ро штиљ
мај стор или ку вар-
иц а. Тел. 062/806-02-
58. (264483)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца за рад у ма ло -
про дај ном објек ту
пе ка ре. Тел.
063/606-330,
063/680-594.
(264490)

ПО ТРЕБ НА ис ку сна
рад ни ца за пре храм -
бе ну про дав ни цу.
062/493-580.
(264405)

ХИТ НО по треб не ко -
но ба ри це ре сто ра ну
до ма ће ку хи ње, стал -
ни рад ни од нос.
064/349-93-43.
(264477)
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ПО ТРЕБ НИ про дав ци
за улич ну про да ју
сла до ле да, рад на
про це нат. 064/658-
11-81, од 8 до 16 са -
ти. (264520)

ШЉУ НАК,  пе сак се -
ја нац од воз шу та ма -
лим ки пе ром, до два
ку би ка. 064/664-85-
31, 013/342-338
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за
пе че ње ра ки је, 120 л,
са пре во зом и мон та -
жом. 063/315-381.
(СМС)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва -
ње, тех ни ка, адап та -
ци ја ста но ва, де мит
фа са де, по вољ но.
063/774-54-83.
(СМС)

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, ра дим,
угра ђу јем, по пра -
вљам. 063/882-25-09. 

КА МИ ОН СКИ пре воз
до два ку би ка, пе сак,
шљу нак, шут,  1.400
ди на ра. 062/355-154. 

ХЛАД ЊА ЧА 630 цм
за из да ва ње, Пан че -
во. 065/900-90-04.
(263782)

ПЕ ЧЕ ЊЕ пра си ћа,
јаг њи ћа, ја ри ћа на
др ва и ке те ринг пе -
че ња. 065/626-83-70,
062/219-120.
(263983)

ЧА СО ВИ: осно ве
елек тро тех ни ке, про -
фе сор са ис ку ством.
062/801-97-58.
(264092)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви, кре -
че ње, гле то ва ње, сто -
ла ри ја, ве о ма 
по вољ но. 
064/280-26-15.
(263528)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, бе то ни ра ње,
ре но ви ра ње, кро во -
ви, сти ро пор, ба ва -
лит фа са де, кре че ње.
063/865-80-49.
(262498)

ИЗ РА ДА/МОН ТА ЖА
ме тал них ха ла, га ра -
жа, бин де ра, тен ди,
ко ва них ка пи ја, гра -
ђе вин ска ли ма ри ја.
064/068-10-85.
(264193)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(2642179

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. 063/893-39-94.
(264226)

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.
(263915)

ПО ПРАВ КЕ, оправ ке,
на ме штај, сто ла ри ја,
бра вар ско-сто лар ски
ра до ви. Оста ле услу -
ге. По вољ но.
063/844-61-13.
(1264263)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го -
го ди шњим ис ку -
ством, пе дант но и
по вољ но. 
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(264268)

РА ДИМ изо ла ци ју
рав них кро во ва, те -
ра са, ку па ти ла. 345-
874, 062/235-839.
(264294)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи -
зи ка, хе ми ја, ме ха ни -
ка, ча со ви. 
Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(264300)

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,
по вољ но. 
013/331-657,
064/495-77-59.
(264409)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР на рас -
по ла га њу за све по -
сло ве око уград ње,
за ме не и по прав ке
ел. ин ста ла ци ја.
061/643-60-90.
(264356)

ОДР ЖА ВА ЊЕ зе ле -
них по вр ши на, олу ка,
сре ђи ва ње и уре ђе ње
дво ри шта, та ва на и
по дру ма. 
061/643-60-90.
(264356)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
ку па ти ла, адап та ци је,
сла ви не, вен ти ли,
бој ле ри, од гу ше ње
ка на ли за ци је од мах.
061/193-46-42.
(264324)

КО СИМ тра ву три ме -
ром, воћ ња ке, ба ште
и дво ри шта, рад ним
и не де љом, вр ло по -
вољ но. Зо ран.
061/683-67-48,
064/438-12-46.
(264333)

РА ДИМ фи зич ке по -
сло ве, се лид бе, ру ше -
ње, угаљ, др во, 
ис ко пе. 

061/665-66-24.
(264341

КОМ БИ ЈЕМ 
пре во зим ро бу, 
ства ри, се лид бе
и све оста ло. 
Нај по вољ ни је.
065/361-13-13.
(264359)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ња ка на ли за -
ци је, адап та ци је ку -
па ти ла, сер вис, по -
вољ но, од мах.
013/377-930,
064/586-85-39,
063/115-71-67.
(264364)

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО
по ста вља ње ла ми на -
та. 064/562-97-52.
(264383)

ЧИ СТИМ шут, дво ри -
шта, та ва не, по дру -
ме, ру шим ста ре
објек те, по вољ но.
Злат ко. 063/196-54-
56, 061/144-82-80.
(264375)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе, из ба цу -
јем ста ри на ме штај,
са рад ни ци ма, по -
вољ но. Злат ко.
061/144-82-80,
063/196-54-56, .
(264375)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ,
из да ва ње, 10 евра
дан. По зо ви те,
064/235-08-15.
(264397)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз се -
кун дар них си ро ви на,
от куп бе ле тех ни ке.
Јо ван. 061/616-27-87.
(264424)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар.  064/157-20-
03. (264424)

СВЕ вр сте бра вар -
ских ра до ва, ка пи ја,
огра да, те ра са, над -
стре шни ца. Ду го го -
ди шње ис ку ство. До -
го вор. 064/842-92-
42. (264320)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ; сер -
вис, по прав ка, уград -
ња но вих ком по нен -
ти, чи шће ње, бр зо,
по вољ но. 060/351-
03-54. л(264489)

ОЗБИЉ НА и од го -
вор на же на чу ва ла
би и не го ва ла би ста -
ри ју осо бу. 065/624-
76-23. (264492)

МО ЛЕР СКО-ФА РА -
БАР СКИ ра до ви.
065/842-84-29,
064/842-84-29.
(264451)

СПРЕ МА ЊЕ, чи шће -
ње ку ћа, ста но ва, по -
моћ ста ри ји ма, мла -
да од го вор на же на.
060/629-19-46.
(264436)

КЛИ МЕ: уград ња,
сер ви си ра ње, по -
прав ке, до пу на, по -
вољ но. Тел. 064/520-
48-80. (264503)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ ра до ви,
гипс, ла ми нат, по -
вољ но, про ве ри те.
061/141-38-02.
(264502)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду -
бин ско пра ње: ау то -
мо би ла, ду ше ка, бес -
пла тан пре воз.
061/612-14-51.
(264502)

ЧИ СТИ МО та ва не,
по дру ме, шу пе, дво -
ри шта. 061/321-77-
93. (264523)

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. (264525)

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. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе мер це дес ка ми о -
ном, рад ни ци, по вољ -
но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(262514)

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.
(262964)

БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе мер це дес ка ми о -
ном, рад ни ци, по вољ -
но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(262514)

РА ДИ МО: зи да ње,
бе то ни ра ње, оправ ке
ста рих, но вих кро во -
ва, раз не фа са де.
013/664-491,
063/162-53-89.
(263374)

КОМ БИ пре воз и се -
лид бе ко шни ца и
опре ме. 061/169-87-
92, Ба та. (263227)

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.
(263351)

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.
(262964)

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 ври бли, вен ти -
ла, ба те ри ја, са ни та -
ри је, све за во ду, 0-
24 са та. Пен зи о не ри -
ма екс тра по пуст. До -
ла зим од мах.
013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89.
(264207)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти -
ла, ба те ри је, са ни та -
ри је, при кључ ка во де
и ка на ли за ци је. Од 0
- 24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах.
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(264208) 

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по -
став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(264208)

ПО ПРАВ КА те ле ви -
зо ра, ау дио-уре ђа ја,
ЦО 2 апа ра та, ко рек -
ци ја ки ло ме тра же,
ау то-елек три ка, про -
да ја по лов них апа ра -
та. 063/800-01-96.
(264261)

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.
(264269)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску
ске лу, ме тал не под у -
пи ра че, ме ша ли це за
бе тон. 
064/351-11-73.
(264255)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве -
ли ким ки пе ром: шљу -
нак, пе сак, се ја нац,
ри зла, шут. 
063/246-368.
(246276)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре -
ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о ни -
ма, еки па рад ни ка,
ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-
24, сва ког да на и не -
де љом. Бес пла тан до -
ла зак и про це на по -
сла. Пла ћа ње мо гу ће
че ко ви ма и пре ко ра -
чу на. Бо рис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com
(264280)

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.
(264280)

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.
(264280)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па -
ко ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (264280)

РО ЈАЛ МГ: уград -
ња/по прав ка; ро лет -
не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, све за ве се,
тен де, хар мо-вра та,
ро ло-за шти та.
063/816-20-98,
013/351-498.
(264347)

КОМ БИ пре воз до
1.5 то не, се лид бе,
рад ни ци. Ср ђан,
064/914-21-51.
(264480)

KIZZA – пре воз
шљун ка, пе ска, се јан -
ца и ри зле. Услу ге ви -
љу шка ра  и ве ли ких
ви љу шка ра, но си во -
сти до 10 то на.
013/366-888,
063/218-
894.(264456)

KIZZA – ру ше ње ста -
рих ку ћа и дру гих
обје ка та, уто вар и
од воз шу та, ис коп ба -
ге ри ма по дру ма, те -
ме ља, ка на ла, сеп -
тич ких ја ма.
013/366-888,
063/218-894.
(264456)

KIZZA – се че ње бе то -
на и ас фал та, раз би -
ја ње бе то на, на си па -
ње и са би ја ње те ре на
ваљ ци ма и ви бро
пло ча ма. 013/366-
888, 063/218-894.
(264456)
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KIZZA – оре зи ва ње и
се ча др ве ћа из ка ми -
о на са кор пом за рад
на ви си ни до 23 ме -
тра, пра ње про зо ра,
чи шће ње олу ка, за ме -
на цре па... 
013/366-888,
063/218-894.
(264456)

KIZZA – на јам ма ка -
за стих елек тро плат -
фор ми ви си не до 12
ме та ра. 063/218-894.
(264456)

KIZZA – про да ја ква -
ли тет них бе ха тон
коц ки и при пре ма те -
ре на са по ста вља њем.
013/366-888,
063/218-894.
(264456)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто -
вар и од воз свих вр -
ста шу та, раз би ја ње и
се че ње бе то на, ис коп
ба ге ри ма. 
064/648-24-50.
(264456)

НА ЈАМ ви љу шка ра за
уто вар и ис то вар ро -
бе. 064/648-24-50.
(264456)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве -
ли ким ка ми о ном
(шљу нак, пе сак, се ја -
нац, ри зла, шут).
064/648-24-50.
(264456)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка -
ми о на са кор пом за
рад на ви си ни до 20
мет са ра. 
064/648-24-50.
(264456)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви, ла -
ми нат.
062/976-18-42.
(264502)

ЛИ МАР СКИ ра до ви,
са на ци је цу ре ња,
пре прав ке кро во ва,
но ва ли ма ри ја, по -
вољ но. 
065/678-71-31.
(264436)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви, ла -
ми нат, сто ла ри ја.
064/317-10-05,
0617283-66-41.
(264502)

КЛИ МЕ свих ти по ва и
про из во ђа ча сер ви си -
ра мо, по пра вља мо и
угра ђу је мо са ове ре -
ном га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 
361-361, 
064/122-68-05.
(264515)

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.
(264515)

ПО ТРЕБ НА ма сер ка
за опу шта ју ћу ре лакс
ма са жу. По зив или
СМС, 061/298-96-69.
(264023)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом пен зи о нер ску
кар ту из да ту од АТП-
а на име Сте ван Уби -
па рип. (264247)

СО КО БА ЊА, апарт -
ма ни и со бе, бли зу
цен тра и Со ко тер ме,
но во. 061/636-08-57,
063/768-32-68.
www.soko-banja.org.
Зо ри ца (259468)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, по -
вољ но, од ли чан сме -
штај, Сло ба.
064/438-12-35.
(263201)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
ба њи Вруј ци. Тел.
064/368-86-19.
(264289)

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. 

СО КО БА ЊА, из да јем
апарт ман у цен тру,
це на по до го во ру.
065/205-45-48. Ви о -
ле та. (264223)

СО КО БА ЊА,  но ви
апарт ма ни код пар ка
Бо ри ћи. Ре зер ви ши те
на вре ме. 064/507-
20-84, 064/993-72-07.
(264330)

ЛЕ ТО ВА ЊЕ у Пе тров -
цу на мо ру. Јед но со -
бан стан, пу ни ком -
фор, пет ла жа ја, ав -
густ, сеп тем бар.
066/309-996,
013/346-478. 
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АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребни радници

Аутомеханичар, техничар друмског

саобраћаја и машински техничар,

за рад на техничком прегледу
CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” број 135/04
и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРAДСКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  ЗА  ЈАВ НОСТ

      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је 07.
08. 2018. го ди не на осно ву зах те ва носиoца про јек та
Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа „Ау то тран спорт – Пан -
че во”, Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка бр. 33, Пан че во, до -
нео ре ше ње број: XV-07-501-152/2018 ко јим је утвр -
ђе но да за про је кат  „По стро је ње за трет ман от пад них
во да” на кат. парц. бр. 11457/5, 11457/9, 11457/10,
11762/2, 11763/2, 11452 и 11759/1 к.о. Пан че во, на те -
ри то ри ји гра да Пан че ва,  ни је по треб на про це на ути -
ца ја на жи вот ну сре ди ну.
      Увид у  ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба -
ви ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот -
не сре ди не Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Пан че во,
Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 617,  рад ним да ном од
10 до 14 са ти.
      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же
из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -
ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у ро ку
од 15 да на од да на  ње го вог об ја вљи ва ња, а пре ко овог
ор га на.  

Posao: Majstore za popravku tapaciranog

nameštaja u Nefi

Kompanija NEFA NAMEŠTAJ doo Beograd bavi se serij-
skom proizvodnjom nameštaja za evropsko tržište i po-
seduje sopstveni lanac maloprodaje. NEFA NAMEŠTAJ
doo Beograd ulazi u sastav ruskog klastera nameštaja.

Lokacija: Beograd

Čime se bavi Majstor za popravku tapaciranog nameštaja?
·      Popravka i rekonstrukcija tapaciranog nameštaja na
adresi klijenta
·      Odgovoran za obeležavanja artikala i uviđanje ošte-
ćenja
·      Odgovoran za postavljanje prioriteta u redosledu po-
pravki 
·      Vršenje prijema, otpreme i skladištenja robe 

Ukoliko vas ovaj posao interesuje za više informaci-

ja pozovite sledeći broj telefona: 060/523-80-35

Vidimo se u Nefi!

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изград-
њи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам,

грађевинске, стамбено-комуналне послове

и саобраћај

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Измене и допуне Плана детаљне регулације „ХИ-

ПОДРОМ”  у Панчеву

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне
Плана детаљне регулације „Хиподром” у Панчеву (
у даљем тексту План).
      Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15
дана и то почев од 17. 08. 2018.
Наведени плански документ, биће изложен на рани
јавни увид,  у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4,  у холу на шестом спра-
ту,  као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9
до 15 сати.  Све информације у вези са огласом могу
се добити путем телефона 013/353-304.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном обли-
ку, у трајању раног јавног увида, на званичној интер-
нет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе у току трајања раног јавног увида, искљу-
чиво у писаном облику, Градској управи Града Панче-
ва, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стам-
бено-комуналне послове, путем писарнице Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,
Панчево.  Евидентиране примедбе и сугестије могу
утицати на планска решења.

У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из град -

њи („Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-ис прав ка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве 

и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА КАО УР БА НИ СТИЧ -

КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ  РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ за из -

град њу згра де за сме штај по љо при вред них про из во да,

Пр; и по слов не згра де, Пр; на пар це ли бр.4317 К.О.

Стар че во, Ули ца Стар че во пут Омо љи ца, из ра ђен од

стра не ДОО за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам „Art Royal in-

ženjering” Ул. Трг Сло бо де бр.1, Пан че во, под бро јем

УП-10/18, за ин ве сти то ра Ни ко лић На та ли ју  из Пан -

че ва, ул. Ја но ши ко ва бр.135

      Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти

и згра ди Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг Кра ља

Пе тра I, бр. 2 - 4 у Пан че ву, у хо лу VI спра та, у Се кре -

та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му -

нал не по сло ве и са о бра ћај. Ин фор ма ци је и сва оба ве -

ште ња о јав ној пре зен та ци ји мо же те до би ти на те ле -

фон 013/353-304, кан це ла ри ја 609, у вре ме ну од 10

до13 са ти у пе ри о ду тра ја ња јав не пре зен та ци је од 7

да на, по чев од 10. 08. 2018.

      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти  при мед бе  на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за

вре ме   тра ја ња јав не пре зен та ци је, у пи са ном об ли ку,

Град ској упра ви Гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур -

ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве,

пу тем пи сар ни це Град ске упра ве  Гра да Пан че ва, Трг

кра ља Пе тра I, бр.2 - 4, Пан че во.  

У скла ду са чла ном 45a. За ко на о пла ни ра њу и из град -
њи („Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-ис прав ка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве 

и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А
ИЗ ЛА ГА ЊЕ  НА  РА НИ ЈАВ НИ УВИД  

Из ме не и до пу не Пла на  де таљ не  ре гу ла ци је  на се -

ља „Те сла” у Пан че ву

Из ла жу се на ра ни јав ни увид    Из ме не и до пу не
Пла на  де таљ не  ре гу ла ци је  на се ља „Те сла” у Пан че ву
( у да љем тек сту План).
      Ра ни јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од 15
да на и то по чев од 17. 08. 2018.
На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на ра ни
јав ни увид,  у згра ди Град ске  упра ве Гра да Пан че ва,
ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4,  у  хо лу на ше стом спра -
ту,  као  и у кан це ла ри ји 609, сва ког рад ног да на  од 9
до 15 са ти.  Све ин фор ма ци је у ве зи са огла сом мо гу
се до би ти  пу тем те ле фо на 013/353-304. 
План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал ном об ли -
ку, у тра ја њу  ра ног јав ног уви да, на зва нич ној  ин тер -
нет стра ни ци гра да Пан че ва.
      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -
не ти  при мед бе  у  то ку  тра ја ња ра ног  јав ног  уви да,
ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви Гра да
Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и
стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи сар ни це Град -
ске упра ве  гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4,
Пан че во.  Еви ден ти ра не  при мед бе  и  су ге сти је  мо гу
ути ца ти  на  план ска  ре ше ња.

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ    

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

због по ве ћа ног оби ма по сла рас пи су је

КОН КУРС
за рад но ме сто:

МЕ ДИ ЦИН СКА СЕ СТРА – ТЕХ НИ ЧАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл адре су
zzzzpancevac@gmail.com

или
да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че вац”, 

на адре су
Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 31. 8. 2018.

Ак ци о нар ско дру штво „Feromont oprema” из Пан че ва,
Ул. Ска дар ска бр. 77, по зи ва за ин те ре со ва не да се
при ја ве на оглас за сле де ће по сло ве:

1. Опе ра тер  ма шин ске об ра де CNC бор вер ка и CNC

ка ру се лу – 2 из вр ши о ца са ис ку ством од нај ма ње јед -
не го ди не на по сло ви ма ма шин ске об ра де на CNC ма -
ши на ма, са проб ним ра дом од два ме се ца. Школ ска
спре ма: сред ња спре ма ма шин ске стру ке – про фил:
опе ра тер ма шин ске об ра де или тех ни чар за ком пју -
тер ско упра вља ње ма ши на ма.

2. Бра вар – 5 из вр ши ла ца са ис ку ством на по сло ви ма
из ра де че лич них кон струк ци ја и де ло ва кон струк ци ја
на нео д ре ђе но вре ме и са проб ним ра дом од два ме се -
ца. Школ ска спре ма: III или IV сте пен школ ске спре ме.

      Оглас је отво рен до 15. сеп тем бра 2018. го ди не.
За ин те ре со ва ни тре ба да под не су при ја ву на адре су
„Feromont oprema Pančevo”, Ска дар ска 77.
      Ин фор ма ци је на те ле фон 013/331-277 од 8 до

15 са ти.

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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ЕУ ГЕН АВРА МЕ СКУ
1950–2018.

У по не де љак, 6. ав гу ста, опро сти ли смо се од на шег во ље ног та те и

су пру га.

Хва ла ти за све што си нас на у чио, за све што си нам пру жио и чи -

нио да бу де мо срећ не.

Во ле те: тво ја БИ ЉА, МИ ХА Е ЛА и ЛЕН КА

(105/264396)

Наш дра ги брат

ЕУ ГЕН 

АВРА МЕ СКУ

За у век у на шим ср ци ма.

Се стре ЛУ МИ НИ ЦА,

ТА ЊА, НА ТА ША и брат

РЕ МУС с по ро ди ца ма

(121/264421)

ЕУ ГЕН 

АВРА МЕ СКУ

Во ли те тво ја МА ЊА

(132/264440)

По след њи по здрав

АВРА МЕ СКУ

ЕУ ГЕ НУ 

ЏЕ НИ ЈУ

По чи вај у ми ру.

МИ ЋА

(136/264445)

Во ље ном су пру гу и оцу

БРАН КУ РАТ КО ВИ ЋУ
1946–2018.

На пу стио си нас кад смо се нај ма ње на да ли. Бол и ту га за то бом су

нео пи си ви. Хва ла ти за све што си нам пру жао. Во ле ли смо те и во -

ле ће мо те.

Ожа ло шће ни: су пру га МИ ЛЕ НА и син ДУ ШАН

(45/264272)

По след њи по здрав на шој ма ми, та шти, ба ки и

пра ба ки

ТРА ЈАН КА ОМОР ЈАН ТА НА
1928–2018.

Хва ла ти на до бро ти и пле ме ни то сти ко ју си нам

пру жа ла.

Тво ји: ВОЈ КИ ЦА, РО ЗИ НА, МИ О ДРАГ, ЈО ВО,

НЕ НАД, РУ ШКА, НА ЦА, ТЕА и ЕНА
(102/264384)

По след њи по здрав 

БРАН КУ РАТ КО ВИ ЋУ 

БА НИ ШИ

ЗО РАН и ВЛА ДИ МИР
(138/264461)

ЂЕ НИ ЈУ
по след њи по здрав.

ДУ ЊА и РА ЈО

(84/264344)

У пе так, 3. ав гу ста 2018.

го ди не, опа ка бо лест

за у ста ви ла је ср це на -

шег Ђе ни ја

ЕУ ЂЕ НА

АВРЕМ СКУА

оста вља ју ћи нас са сна -

жним се ћа њи ма на ње -

гов не у мор ни рад, као

до а је на мо дер ног уго -

сти тељ ства на шег Пан -

че ва.

По но сни ње го ви: 

ТА ША, УНА и ПЕ ТАР 

са при ја те љи ма

(39/264250)

Дра ги Ми ша

Зар је мо ра ло та ко би ти?

Бол за то бом је ве ли ка!

Тво ја до бро та, по ште ње, чи ста ду ша.

Искре ност у очи ма!

Љу бав у ср цу!

Сна га у ру ка ма!

Оста ле су са мо успо ме не на Те бе

чу вао си нас, ал ни си чу вао се бе...

ЈА РО СЛА ВА са ћер ком ТА ЊОМ и ње ном
по ро ди цом

По чи вај у ми ру.

(78/

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш

МИ ЛАН КА ТИЋ
1933–2018.

пре ми нуо је 4. ав гу ста, са хра њен 6. ав гу ста

Ожа ло шће на су пру га ЈА ЊА, си но ви РА ДИ ША и МИ ЛО МИР, сна ја

ВЕ РИ ЦА и унук НИ КО ЛА

(85/264345)

4. ав гу ста 2018, опро сти ли смо се од на ше во ље не мај -

ке, ба ке и пра ба ке

ДА НИ ЦА ГА ШПА РЕ ВИЋ
1936–2018.

Тво ји: ћер ка МИР ЈА НА и уну ка АЛЕК САН ДРА 
с по ро ди ца ма

(52/264275)

По след њи по здрав дра -

гом ку му

МИ ЛО РА ДУ

СИ МИ ЋУ

Искре но жа ли мо. По чи -

вај у ми ру.

Ку ма СО ФИ ЈА 

с по ро ди цом

(86/264348)

По след њи по здрав мај -

ци, све кр ви и ба ки

МАГ ДА ЛЕ НИ

МА У ЗЕР НА ДИ

1941–2018.

од си на ВЛА ДЕ, сна је

ЈУ ЛИ ЈА НЕ, уну ка 

ДЕЈ ВИ ДА 

и уну ке ДИ А НЕ

(6/264201)

По след њи по здрав се -

стри и сва сти ки

МАГ ДА ЛЕ НИ

МА У ЗЕР

рођ. Пол дан

Се стра МИ ЦА и зет

МАР ЦИ

(7/264202)

14. ав гу ста 2018.  је

шест го ди на от кад ни је

с на ма

СТОЈ НА 
РИ СТИЋ

Вре ме про ла зи, а ту га и
бол су све ве ћи.

Су пруг ДРА ГИ, 
син НЕ БОЈ ША 

и ћер ка СЛА ЂА НА

(54/264279)

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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Во ље ној и ми лој се стри

МО НИ КИ ЈА КАБ

ДУ ШАН и СВЕ ТЛА НА

(73/264321)

По след њи по здрав

МО НИ КИ

од ЉУ БИ ЦЕ, БРА НИ СЛА ВА, ДЕ ЈА НА, 

ВЛА ДА НЕ, ИВА НЕ, КА ТА РИ НЕ, АНЕ, МА ТЕ ЈА 

и ОГ ЊЕ НА
(79/264334)

МО НИ

Ку мо дра га без те бе ви ше ни шта ни је исто.

Тво ји ПЕ РО ВА НО ВИ ЋИ

(109/264398)

Дра га на ша

МО НИ КА

Би ћеш увек у на шим ср ци ма.

Тво ји СТАН КО ВИ ЋИ
(110/264394)

МО НИ КА ЈА КАБ

Бог увек би ра са мо нај бо ље. По чи вај у ми ру дра -

га снај ка Мо ни ка.

Су пруг ЖЕЉ КО, кћер ке АН ДРЕА и МА РИ ЈА,

све кр ва РО ЗА ЛИ ЈА и све кар ДЕ ЖЕ
(116/264411)

По след њи по здрав дру га ри ци и ко ле ги ни ци

МО НИ КИ

од ко ле га и ко ле ги ни ца из Бан ке По штан ска

ште ди о ни ца
(104/264392)

Ан ђе ли не ка Те чу ва ју

дра га

МО НИ КА

Са у че шће по ро ди ци.

По след њи по здрав од

ВЕ РЕ и ЗЛАТ КА

(127/264430)

По след њи по здрав дра -

гој

МО НИ КИ 

ЈА КАБ

По ро ди ца

РА ТИЋ

(128/264430)

Дра га на ша

МО НИ КА
За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тет ка ПЕ ТРИ ЈА и се стре МА РИ ЈА и АНА с по ро ди ца ма

(130/264434)

По след њи по здрав

МО НИ КИ 

ЈА КАБ

Пам ти ће мо те по оп ти -

ми зму, хра бро сти и

осме ху!

МИ ФА и СНЕ ЖА

(137/264458)

Дра гој тет ки

МО НИ КИ 

ЈА КАБ

ДИ ЈА НА и ФИ ЛИП 

с по ро ди ца ма

(74/264321)

ЈЕ ЛЕ НА БУ БА ЛО ЛЕ ЛА
1973–2018.

На пу сти ла нас је во ље на ру жа ру ме на, на ша Ле ла.

Ни ка да је не ће за бо ра ви ти ње ни: ма ма ДА РА, та та ДУ ШАН и брат

НИ КО ЛА с по ро ди цом, мно го број на фа ми ли ја и при ја те љи

(51/264274)

По след њи по здрав на шој дру га ри ци

ЈЕ ЛЕ НИ БУ БА ЛО

од дру га ра из МНРО УДРУ ЖЕ ЊА

(123/47769

На шој дра гој Ле ли по след њи по здрав с љу ба вљу

ЈЕ ЛЕ НА БУ БА ЛО

По ро ди ца КЕР КЕЗ
(59/264289)

За спа ла је пре вре ме на

ЈЕ ЛЕ НА БУ БА ЛО

Би ла је као леп тир, тре пе ра ва и ми ла. Остао је у

у на ма њен глас и осмех. Мир но спа вај Ле ло. 

ДА РИ НЕ ко ле ге из Ла бо ра то ри је
(113/264402)

По след њи по здрав дра гој

ЛЕ ЛИ

од при ја те ља из Удру же ња „На по ла пу та”

(140/264467)

ЈЕ ЛЕ НА 

БУ БА ЛО

По след њи по здрав 

на шој Ле ли од ста на ра

у Мо рав ској 3

(47/264274)

Дра гој

ЈЕ ЛЕ НИ

по след њи по здрав од

стри ца ЂУ РЕ, те та ка

БО ЈЕ, МИЛ КЕ и ДА РЕ

са по ро ди ца ма

(48/264275)

Дра гој 

ЈЕ ЛЕ НИ

по след њи по здрав од

уја ка ЂУ РЕ, уј не СО КЕ

и бра та МИ ЛЕ

(49/

Дра гој

ЛЕ ЛИ

по след њи по здрав од

тет ка ВЕ РЕ

(50/264274)

Дра га

ЛЕ ЛА
Ве чан ти мир у Бо жој ба -
шти.

РА ДОЈ КА с де цом
(31/264239)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке

на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним да ни ма

осим сре дом.
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По след њи по здрав дра гој

МО НИ КИ
од НА ЦЕ, ДЕ ЈЕ, ИВЕ 

и ПЕ ЦЕ ВРА НИЋ

(114/264405)

Дра га на ша

МО НИ КА

Ан ђе ли су пре ра но узе ли ан ђе ла од нас.

По чи вај у ми ру. 

Оста ћеш у на шим ср ци ма за у век.

Ком ши ни це ЗО РА, ЗЛА ТА, СЛА ЂА НА, ЈЕ ЛЕ НА,

НА ТА ША, СНЕ ЖА и МИ ЉА НА
(143/264476)

По след њи по здрав

МО НИ КИ
За јед но са тво јом мај ком пра ти ли смо тво је од -
ра ста ње, а ни слу ти ли ни смо да ће мо те пра ти ти
и ме ђу ан ђе ле. За у век ће у на шим се ћа њи ма и
ср ци ма жи ве ти твој ве дри, увек на сме ја ни лик и
твој звон ки смех.
Искре но са у че ству је мо у бо лу по ро ди ца ЂЕР ФИ
и ЈА КАБ.

Спорт ски са вез Пан че во
(144/ф)

По след њи по здрав тет ки

МО НИ КИ 

ЈА КАБ

„Плач без су за те шко

бо ли”

то је она ту га ко ја ни кад

не про ђе, не го оста не

као пе чат на ду ши

… Не мо же се ни ис пла -

ка ти...

… ни за бо ра ви ти...

Тво ја тет ки чи на 

с по ро ди цом

(149/264500)

МО НИ КА 

ЈА КАБ

1975–2018.

Тет ки це,

не ка те ан ђе ли чу ва ју.

ДА ВИД, СО ФИ ЈА, 

САН ДРА и ТИ БОР

(90/264360)

По след њи по здрав

МО НИ КИ ЈА КАБ
1975–2018.

од ма ме РАД МИ ЛЕ, та те ЛА ЦИ ЈА, бра та 

ТИ БО РА, бра тан ца ДА ВИ ДА и бра та ни це

СО ФИ ЈЕ
(91/264360)

По след њи по здрав

МО НИ КИ 

ЈА КАБ

1975–2018.

Ба та АЦА и АНА

(93/264360)

По след њи по здрав 

МО НИ КИ 

ЈА КАБ

1975–2018.

од тет ка МИР ЈА НЕ

и те ча НИ КО ЛЕ

(94/264360)

По след њи по здрав 

МО НИ КИ 

ЈА КАБ

1975–2018.

од СЕ ЈЕ, ША ЈЕ, МИ КЕ

и ЛЕ ЛЕ с по ро ди цом

(95/264361)

Јед на пти ца је на пу сти -

ла на ше гне здо

МО НИ КА 

ЈА КАБ

1975–2018.

Се ја СНЕ ЖА, ба та 

НИ КО ЛА, бра ца АЦА 

и ба та ТИ БИ

(96/264360)

По след њи по здрав на шем дра гом при ја те љу Мо ни ки. 

Би ла је при ви ле ги ја дру жи ти се с то бом, нај бо љом од свих нас.

Пре ра но си оти шла. За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

МО НИ КА ЈА КАБ

Тво ји при ја те љи: МА РИ ЈА и НЕ ША, СЛА ЂА и СТАН ЧЕ, ДРА ГА НА,

ЖЕЉ КО, ДАР КО и СНЕ ЖА, ГА ГА и ГО РАН, МИ КИ и БО ЈА НА,

ДРА ГА НА, ЖЕЉ КО и БИ ЉА НА

(97/264362)

ЈА КАБ МО НИ КА

Не бој се мој нај леп ши цве те.

Ми смо увек уз те бе

Тво ји нај ми ли ји: АН ДИ, МА КИ и ЖЕ КИ

(122/264423)

По след њи по здрав

МО НИ КИ ЈА КАБ

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ја ге не ра ци ја 1975 ОШ „Вук Сте фа но вић Ка ра џић” Стар че во

(125/264427)

По след њи по здрав

МО НИ КИ

Са у че ству је мо у бо лу по ро ди це.

Рад ни ци По ште Пан че во
(88/264335)

МО НИ КА 

ЈА КАБ

1975–2018.

За што???

Ба ти ца ТИ БОР

(89/264360)

По след њи по здрав

МО НИ КИ 

ЈА КАБ

1975–2018.

од БА ТЕ, ЂЕН ЂИ, 

ИГО РА и АДА МА

(92/264360)

По след њи по здрав дра -

гој

МО НИ КИ
од по ро ди це КРА КЕР

(120/264420)

По след њи по здрав се -

стри

МО НИ КИ

од ИЦУ КЕ, МА ЦЕ 

и ФЕ РИ ЈА с по ро ди цом

(61/264291)

МО НИ КА ЈА КАБ
1975–2018.

По след њи по здрав од дру га ра из кра ја

(108/264395)

По след њи по здрав дра гој

МО НИ КИ 

По ро ди ца ЂУ РИ ЧИН

(76/264327)

По след њи по здрав

МО НИ КИ

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Брат ЈО ЖЕФ и сна ја

ЉИ ЉА НА

с по ро ди ца ма

(80/264336)

По след њи по здрав

МО НИ КИ
од те че ЗВОН КА и тет ке

АНИ ЦЕ

(55/264281)

Бес крај но смо ту жни што нас је на пу сти ла на ша дру га -

ри ца и при ја тељ

МО НИ КА ЈА КАБ
Ње но IV-1 Еко ном ске шко ле

(101/264338)
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ВЕ СНА ПО ПОВ
рођ. Ра дој чић

1960–2018.

СА ША и МИ ША

(10/264209)

С ве ли ком ту гом и бо лом оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да је на ша дра га

ЉИ ЉА НА ВОЈ НО ВИЋ
рођ. Не дељ ков

1956–2018.

4. ав гу ста 2018. пре ми ну ла по сле ду ге и те шке

бо ле сти.

Ожа ло шће ни: мај ка ЈЕ ЛИ ЦА и брат ЉУ БА

с по ро ди цом
(27/264238)

По сле ду ге и те шке бо ле -

сти пре ста ло је да ку ца

ср це мо је дра ге се стре

ЉИ ЉА НЕ 
ВОЈ НО ВИЋ

рођ. Не дељ ков
1956–2018.

Веч но ожа ло шће ни: 
се стра МИ РА, зет 

ПРЕ ДРАГ и се стрић
ВЛА ДИ МИР

(28/264238)

На пу сти ла нас је на ша

дра га тет ка

ЉИ ЉА НА 

ВОЈ НО ВИЋ
рођ. Не дељ ков

1956–2018.

Веч но ожа ло шће на 

се стри чи на ИВА НА 

с по ро ди цом

(29/264238)

4. ав гу ста 2018. на пу -

сти ла нас је на ша тет ка

ЉИ ЉА НА 

ВОЈ НО ВИЋ
рођ. Не дељ ков

1956–2018.

Веч но ожа ло шће на 

се стри чи на ОЛИ ВЕ РА 

и зет ЂУ РИ ЦА

(30/264238)

На шој дра гој

ВЕ СНИ ПО ПОВ

Бол и ту га не ме ре се ре чи ма, већ пра зни ном ко ја је оста ла по сле те бе.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

НЕ НА и ДРА ГА НА

(40/264252)

С ве ли ким бо лом и ту гом рас та ли смо се
са дра гим оцем, де дом и пра де дом 2. ав гу -
ста 2018. ка да је ње го во пле ме ни то ср це
пре ста ло да ку ца

НАЂ ЈА НОШ
29. I 1935 – 2. VIII 2018.

Са хра на је оба вље на 4. ав гу ста 2018, на

Ка то лич ком гро бљу Пан че во.

Ожа ло шће ни: ћер ка ЈУ ЛИ ШКА, зет 

ЗЛА ТО МИР, уну ка МА РИ ЈА НА

с по ро ди цом, уну ка МИР ЈА НА 

с по ро ди цом и унук БОГ ДАН

(41/264254)

По след њи по здрав дра гој

МО НИ КИ

од ДА НИ ЦЕ и РУ ДИ ЈА

(58/264254)

Во ље ној се стри

ВЕ СНИ ПО ПОВ

по след њи по здрав од

бра та БРАН КА

с по ро ди цом

(145/264478)

По след њи по здрав мо јој мај ци

ДИВ НИ ПР ВАЧ КИ
1929–2018.

Ожа ло шће ни: син МИ ЛЕН КО ПР ВАЧ КИ

с по ро ди цом и се стрић ДУ ШКО 

НИ КО ЛИЋ с по ро ди цом

Са хра на ће би ти оба вље на 9. ав гу ста, у 13

са ти, на Ка то лич ком гро бљу.

(142/264473)

По след њи по здрав ба ка Див ни

ДИВ НА ПР ВАЧ КИ
1929–2018.

од ВЛА ДИ СЛА ВА, МИ ЛЕ НЕ и ЦА ЦЕ МИ ЛО СА ВЉЕВ

(150/264513)

По след њи по здрав ба ка Див ни

ДИВ НА ПР ВАЧ КИ
1929–2018.

од АР КА ДИ ЈА, МИ ЛИ ЈА НЕ и ЗО РА НА ПР ВАЧ КИ 
с по ро ди цом

(151/264514)

Ту жна ср ца смо се опро сти ли од мо је дра ге су -

пру ге, мо је до ма ћи це и мо је жи вот не са пут ни це,

мај ке, ба ке и пра ба ке

ТО НЕ ЂЕ ШИ НЕ
ко ја је пре ми ну ла 1. ав гу ста 2018. у 84. го ди ни и

у 66. го ди ни срећ ног бра ка.

Ожа ло шће ни: су пруг БРА ЦА, син ЗО РАН 

с по ро ди цом, ћер ка НА ДА с по ро ди цом, уну ци

и пра у ну ци
(12/264214)

По след њи по здрав мо -

јој сна ји

ВЕ СНИ ПО ПОВ

Чу ва ћу веч но у ср цу ле -

пе успо ме не на  Те бе.

По чи вај у ми ру.

Тво ја ДУ ШКА

(69/2643139

ВЕ СНА ПО ПОВ
рођ. Ра дој чић

1960–2018.
По след њи по здрав мо јој је ди ној.

Тво ја сне гу љи ца, БРА НИ СЛА ВА и БА ТА

(139/264463)

НАЂ ЈА НОШ
1935–2018.

По след њи по здрав де ки Ја ни ки од БО РИ СА, ИВА НА,

ВЕ СНЕ и ЖЕЉ КА

(106/2643949

НАЂ ЈА НОШ
1935–2018.

Дра ги мој Ја ни, 

хва ла ти за све до бре го ди не на шег бра ка.

Жи ве ћеш веч но у мом ср цу.

Тво ја су пру га НА ДА

(107/264394)

1. ав гу ста  на пу сти ла нас је се стра и тет ка

ВЕ СНА ПО ПОВ
Увек во ље на, ни кад не за бо ра вље на.

Ожа ло шће ни: се стра МА РА  с по ро ди цом

(68/264309)

7. ав гу ста 2018. го ди не,

у 66. го ди ни  пре ми ну ла

је на ша дра га

МАР ГИТ 

НЕМ ЧЕК
1952–2018.

Са хра на ће би ти оба -

вље на 9. ав гу ста 2018, у

15 са ти, на вој ло вач ком

гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: си но ви

ЕМИЛ и ЕД МОНД,

сна је МА РИ ЈА и 

КЛА У ДИ ЈА, уну ци 

ФИ ЛИП, МАР КО, 

МА РИ НА, ДА ВИД и

АДАМ

(148/264499)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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На ша во ље на

ПЕ ПИ

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(115/264408)

СЛА ВО ЉУБ  ЂУР ЂЕВ КА БРА НИ СЛАВ

ТАЈ ДИЋ      ТАЈ ДИЋ      ЦВЕ ЈИН

20 го ди на 5 го ди на 7 го ди на

Ћер ка у су пру га НА ДА с по ро ди цом
(117/264416)

У су бо ту, 11. ав гу ста 2018. го ди не, у 10 са ти, на

Но вом гро бљу, да је мо го ди шњи по мен на шем

дра гом

НИ КО ЛИ МИ ЛО ШЕ ВИ ЋУ
1944–2017.

По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га ко ју

вре ме не ле чи. За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ИЛИН КА и син 

ЖЕЉ КО с по ро ди цом
(129/264432)

Већ две го ди не ни си с на ма, али још увек осе ћа -

мо тво ју љу бав

ЈОН ЛА ПА ДАТ
инж. ар хи тек ту ре

Тво ја уну ка НА ЂА, син НИ КО ЛА, ћер ка 

АЛЕК САН ДРА, су пру га МИ ЛОЈ КА, род би на

и при ја те љи
(131/2644329

ДАР КО ВА СИЋ

Де сет го ди на је про шло от кад те не ма, а као да

си још увек ту, и знај да ћеш за у век би ти ту ме ђу

на ма.

Во ле те за у век тво ји ДЕ ЈАН и ИВА НА
(146/264479)

По след њи по здрав Ма ре ту

МАР КО ЈО ВА НО ВИЋ

ФК „Ди на мо 1945” Пан че во

(98/264368)

По сле кра ће и те шке бо ле сти пре ми нуо је

наш во ље ни су пруг, отац и де да

ЈА НОШ КО РО ДИ
1949–2018.

Та та, хва ла ти за све.

Су пру га, син и ћер ке с по ро ди ца ма

(35/

По след њи по здрав дра гом бра ту

НЕ НА ДУ САВ КО ВИ ЋУ
1961–2018.

С љу ба вљу ће мо те се се ћа ти.

Се стра ЈА СМИ НА, зет РАТ КО, се стри чи на

СЛА ВИ ЦА и се стрић НИ КО ЛА

(42/264257)

По след њи по здрав бра ту

НЕ НА ДУ САВ КО ВИ ЋУ
1961–2018.

Ра до ће мо те се се ћа ти.

Брат БО БА, сна ја ЉУ БИ ЦА, бра тан ци

МИ ЛАН и МИ ЛОШ

(43/264257)

Дра гом

НЕ НА ДУ 
САВ КО ВИ ЋУ
По след њи по здрав од

по ро ди це АЛЕМ ПИ ЈЕ ВИЋ

(99/264370)

По след њи по здрав 

НЕ НА ДУ 

САВ КО ВИ ЋУ
од стри не ДРА ГОЈ ЛЕ

(16/264219)

По след њи по здрав

НЕ НА ДУ 

САВ КО ВИ ЋУ
од по ро ди це БУ И ШИЋ

(17/264220)

По след њи по здрав дра гом

НЕ ШИ
од тет ке ЂУ ЂЕ и бра ће

ЈО ВА НА и СР ЂА НА

(22/264231)

По след њи по здрав 

НЕ ШИ
од ПЕ РИ ЦЕ и ВЕ РЕ

ИЛИ ЈИН

(23/264231)

По след њи по здрав ком -

ши ји

НЕ НА ДУ 

САВ КО ВИ ЋУ

од ЖИ КЕ и МО СЕ

(53/264277)

С ту гом се опра шта мо од на шег дра гог ко ле ге

МИ ЛО МИ РА ТА НА СКО ВИ ЋА

Ми шо, не ма те ви ше ме ђу на ма, оста ла су са мо се ћа ња на за јед -

нич ке про јек те, за јед нич ка дру же ња и су сре те

Ко ле ге из Про јект ног ин же ње рин га ХИП РИИ Пан че во

(75/26333)

3. ав гу ста 2018, у 67. го ди ни, пре ми нуо је

наш

МИ ЛО МИР ТА НА СКО ВИЋ

Са хра на је оба вље на 6. ав гу ста 2018, у 13

са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га МИ ЦА, ћер ка 

МИ ЛИ ЦА с по ро ди цом, син МИ ЛО РАД 

и оста ла род би на и при ја те љи

(119/264419)

По след њи по здрав ком -

ши ји

МАР КУ

од по ро ди ца ЈАК ШИЋ

(147/264497)

ТО МА НИ ЈА 

КОН СТАН ТИ НО ВИЋ

Знам да си ме во ле ла.

По след њи по здрав 

ЦЕ КА

(63/264297)

По след њи по здрав

КО РО ДИ ЈА НО ШУ

од се стре БЕ ЖИ КЕ и зе та ИВА НА с по ро ди цом

(71/264318)

По след њи по здрав

КО РО ДИ 
ЈА НО ШУ
од се стре КА ТИ ЦЕ 

и зе та МА ЋИ ЈА

(72/264319)

Пре де вет го ди на оти -

шла је од нас на ша во -

ље на мај ка, ба ка, све кр -

ва и пра ба ка

СТО ЈАН КА
ДРА ГАН

12. VIII 2009 – 12. VIII 2018.
Би ли смо ње на љу бав и
ра дост, и она на ша

По ро ди ца ДРА ГАН

(62/264293)
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Се дам го ди на смо без те бе

МИ ЛО ВАН ВУ КО МА НО ВИЋ
1932–2011.

Увек у на шим ср ци ма и на шој ду ши.

Тво ја ЉИ ЉА и де ца

(21/264229)

ВЕ РА ЋУР ЧИЋ

Про шло је шест ме се -

ци...

Не до ста јеш...

Во ле те МИ РА, БО БА,

ЛА НЕ и ЗО КИ

(26/2642366)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН

БЛОНД

2010–2018.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(37/264247)

15. ав гу ста 2018. на вр ша ва ју се три го ди -

не от кад ни је с на ма

СЛАВ КО БРУ ЈИЋ
2015–2018.

Та ма је у ду ши, из ср ца те не мо же из бри -

са ти вре ме.

За у век ћеш би ти део нас.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га БРАН КА 

и си но ви МИ ЛАН и ДАР КО с по ро ди ца ма

(44/264254)

12. ав гу ста 2018. да ва ће мо јед но го ди шњи по мен

КА ТИ ЦИ ВА СИЋ
из Цре па је

Веч но ће те пам ти ти сви ко ји су те по зна ва ли, а

ни ка да те не ће пре бо ле ти син ЈО ВИ ЦА, унук

ДУ ШКО, брат ЂУ РА, сна ја ЂИ НА и се стра

БИ ЉА НА с де цом
(64/264301)

У че твр так, 16. ав гу ста 2018. го ди не, у 11 са ти, да ва ће мо че тр де се -

то днев ни по мен на Но вом гро бљу у Пан че ву, на шој су пру зи, мај -

ци, ба ки, све кр ви и та шти

ГРО ЗДА НИ НА КОМ ЧИЋ
22. II 1948 – 7. VII 2018.

Во ље на на ша, смрт не по сто ји, љу ди уми ру ка да из за бо ра ве и за -
то ан ђе ле наш бу ди зве зда на не бу и си јај за нас, а не бо нек ти бу -
де дру ги дом и да нам ни ка да ви ше не осе ћаш ни ка кву бол.
Вре ме ће про ла зи ти, али љу бав и се ћа ње на те бе ће оста ти веч на.

Тво ји во ље ни: су пруг СЛО БО ДАН, син МИ ЋА, ћер ка НА ЦА, уну ке
ИВА НА и НА ЂА, пра у ну ци ВА ЊА и АН ДРЕЈ, сна ја НА ДА и зе то ви

НЕ БОЈ ША и МИ ЛАН

(65/264304)

У су бо ту, 11. ав гу ста 2018. го ди не на Но вом гро -

бљу у Пан че ву да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

ЉИ ЉА НИ ЈО ВА НОВ
С љу ба вљу и по што ва њем увек ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг ЈО ВИ ЦА, син АЦА, 

сна ја ЕМИ НА, зет ПРЕ ДРАГ и уну ци НЕ НАД,

МАР КО и СТЕ ФАН
(77/264331)

ПО МЕН

Про шла је го ди на от ка -

ко ни је с на ма на ша во -

ље на

ДРА ГИ ЦА 

ВРА НЕШ

Ње ни нај ми ли ји

(87/264350)

12. ав гу ста на вр ша ва се

ше сна ест го ди на од

смр ти на шег оца

ЂУ РЕ 

РИ СО ВИ ЋА
Ни шта вре ме убла жи ло

ни је. У ми сли ма смо с

то бом сва ког да на.

Тво је ћер ке ЈА СМИ НА

и ЂУР ЂИ ЦА

(15/264218)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗЛА ТА 

ФРАН ЧЕВ

2013–2018.

С љу ба вљу: ЈЕ ЛИ ЦА,

БРА НА, ЉИ ЉА, ВЕЉ КО

и БА НЕ

(20/264247)

11. ав гу ста 2018. го ди не се на вр ша ва го -

ди ну да на от кад нас је на пу сти ла на ша во -

ље на

ДУ ШАН КА ПА ВИ ЋЕ ВИЋ
1939–2017.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма и се -

ћа њи ма.

Си но ви ВЛА ДИ МИР и БО РИС са сво јим

по ро ди ца ма

(11/264400)

МИ ЛЕ ВА 

ГО ЛУ БО ВИЋ

2010–2018.

Про шло је ту жних осам

го ди на от ка ко ни си с

на ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг

ЗДРАВ КО и си но ви 

с по ро ди ца ма

(112/4776)

Го ди шњи по мен на шој дра гој ма ми, ба би и та -

шти

БРАН КИ СТО ЈА КОВ
1931–2017.

За у век си са на ма.

С љу ба вљу: ћер ке БИ ЉА НА и МИР ЈА НА, уну ци

МАР КО, МА ТЕ ЈА и ТЕ О ДО РА и зет СА ША
(118/264418)

У су бо ту, 11. ав гу ста, од

10.30, на Ста ром ка то -

лич ком гро бљу би ће

одр жан по мен 

ДРА ГА НИ 

ШИ НИК

2006–2018.

Ћер ка ИВА НА 

с по ро ди цом

(124/24425)

ЗО РАН ЈЕФ ТИЋ

13. VIII 1994 – 13. VIII 2018.

С ту гом и љу ба вљу 

се ћа ју те се тво је 

се стре МИ РА 

и МА РИ ЈА с по ро ди цом

(133/264441)

По мен ма ми и та ти

ФРАН ЧЕВ

ЗЛА ТА                         ЖИ ВА
5 го ди на                                   8 го ди на

Успо ме не нам не да ју да вас за бо ра ви мо.
Ва ша де ца

(134/264442)

МИ ЛО РАД

МАР КО ВИЋ

1987–2018.

Го ди не про ла зе, али се -

ћа ње на те бе ни ка да.

Тво ји: КА ТА РИ НА, 

ЗО РАН и ДРА ГАН 

с по ро ди ца ма

(135/264444)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

СВЕ ТЛА НА ВА СИЋ
2008–2018.

9. ав гу ста 2018. на вр ши ло се де сет го ди на

от кад нас је на пу сти ла на ша мај ка, ба ка и

све кр ва.

Син ЂУ КА с по ро ди цом

(141/264772)

СЕ ЋА ЊЕ

На ша ба ка

БРА НИ СЛА ВА

ПЕ ТРО ВИЋ

се од ма ра. За слу жи ла је.

Ње ни ДИ МИ ЋИ 

и ПЕ ТРО ВИ ЋИ

(152/264522)

По след њи по здрав дра -

гом оцу, све кру, де ди и

пра де ди

ЈО ВА НУ 

МА ЦА КА ЊИ

1933–2018.

Оста ћеш у ми сли ма и у

ср ци ма на шим.

МИР КО, СВЕ ТЛА НА,

СУН ЧИ ЦА, НЕ БОЈ ША,

МИ ЛИ ЦА и СТЕ ФАН

(66/264305)

СНЕ ЖА НА

ЦВЕ ТА НО ВИЋ

1952–2010.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Брат ПЕ ТАР 

с по ро ди цом

(38/264248)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

СЕ ЋА ЊЕ

др МИ РО СЛАВ                      др МИ ЛА ДИН
СВИР ЧЕ ВИЋ БА ТА                   СВИР ЧЕ ВИЋ

1970–2014. 1933–2014.
Про шле су че ти ри го ди не од ва шег од ла ска у веч ност. Оста ла нам је пре ве ли ка ту -
га, али и се ћа ња и успо ме не на наш за јед нич ки ово зе маљ ски жи вот ко ји нам је зла
суд би на од не ла. За бо ра ва не ма.

По ро ди ца

(1/264191)

Ба то,

И у тмур ним и ки шним

да ни ма, ти си био ма ми -

но про ле ће.

(2/264191)

СВЕ ТЛА НА

ДОК НА

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма и ми сли ма.

Ћер ка СЛА ВИ ЦА, зет

МИ ЛА ДИН и уну ци 

НЕ МА ЊА и САН ДРА

(32/264243)

СВЕ ТЛА НА

ДОК НА

1946–2017.

17. ав гу ста на вр ша ва се

го ди на от ка да те не мам.

Не у те шни су пруг 

ЂОР ЂЕ

(33/264244)

СВЕ ТЛА НА

ДОК НА

Го ди на про ђе, а ту га и

бол за то бом не про ла зе.

Ћер ка СТЕ ЛУ ЦА, зет

ГО РАН и уну ци 

НА ТА ША и МЛА ДЕН

(34/264243)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ЦВЕТ КО ВИЋ

НИ НА                    БРА НИ СЛАВ
2008–2018. 2003–2018.

Увек у на шим ми сли ма.
Ва ша де ца СЛО БА и ДУ ШИ ЦА

(36/264240)

У не де љу, 12. ав гу ста, у 11.30, да је мо пе то го ди шњи

по мен дра гој и во ље ној су пру зи, мај ци и ба ки

СЛА ЂА НИ КЕР КЕЗ

Ње ни нај ми ли ји
(60/264289)

АН ДРИ ЈА ПА ВЛО ВИЋ 

АН ДРА
10. VIII 2009 – 10. VIII 2018.

Де вет го ди на је про шло, а сва ког ми нута

си у на шим ми сли ма.

Успо ме ну на те бе чу ва ју: су пру га 

ДРА ГИ ЦА, си но ви ВЛА ДИ МИР и ГО РАН

и ћер ка ЉИ ЉА НА са сво јим по ро ди ца ма

(81/264339)

МИ ЛО РАД СИ МИЋ
20. XII 1954 – 1. VIII 2018.

За у век у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Ње го ви: су пру га БЛА ГИ ЦА, ћер ке СА ЊА 

и ТА ЊА, уну ци ЉУ БИ ЦА, МИ ЛИ ЦА, НЕ НАД 

и АЛЕК САН ДАР и зе то ви СА ВА и СЛА ЂАН
(82/264340)

9. ав гу ста на вр ша ва се ше сна ест го ди на од смр ти на -

ше дра ге

ЦВЕ ТЕ БУР САЋ

За у век си у на шим ми сли ма и се ћа њи ма.

Тво ји нај ми ли ји

(83/264342)

У по не де љак, 13. ав гу ста на вр ша ва ју се три го ди -

не од смр ти на ше во ље не

ВЕ СЕЛ КЕ ТЕ ГЕЛ ТИ ЈЕ
1935–2015–2018.

Вре ме про ла зи, али не мо же да ума њи на шу љу -

бав и бол.

Си но ви: ДУ ШАН и СТО ЈАН, сна ја 

СЛО БО ДАН КА, унук МИ ЋО 

и уну ка МИ РО СЛА ВА
(103/264391)

Ћа ле мој, про ђе осам го ди на

МИР КО ВУ КО ТИЋ

Ми рис се ћа ња

и осмех јед на ко јак,

а ми не за бо ра вља мо

шта ти ду гу је мо.

Тво ји ВУ КО ТИ ЋИ: СМИ ЉА, ИГОР, ЦЕ ЦА, АЦА, МИ ХАЈ ЛО и НИ ЏА

(57/Ф)

Се ћа ње на дра гог при ја -

те ља

МИР КА 

ВУ КО ТИ ЋА

2010–2018.

Оста ло је при ја тељ ство

ко је не до зво ља ва за бо -

рав.

С љу ба вљу и ве ли ким

по што ва њем ра до га се

се ћа ју по ро ди це 

КО ВА ЧЕ ВИЋ 

и МАЈ СТО РО ВИЋ

(100/264377)

3
8. II 2018 – 8. VIII 2018.

ВО ЈИ СЛАВ ТО МИЋ
Вре ме не за у став но про ла зи и сва ког да на

све ви ше бо ли тво је од су ство.

Ту га се уса ди ла у на ша ср ца и са мо се ћа -

ње на за јед нич ки жи вот по ма жу да на ста -

ви мо да ље, све сни да ту не где ме ђу зве -

зда ма Ти па зиш на нас.

С љу ба вљу тво ји: ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТА, УРОШ 

и ЈА СМИ НА

(9/264205)

РИ СТИЋ

ТО ДО РА                    ДО БРО САВ
26. VI 2016. 12. VIII 2016.

Ко ли ко ту ге у јед ној ре чи... не до ста је те.
Ва ши: ћер ка СЛА ЂА НА, уну ци ЛУ КА и МИ ЛИ ЦА 

с по ро ди цом
(126/264428)
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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да

на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да -

ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

ће мо на шој дра гој и во ље ној

ЉУ БИ ЦИ БО ЖО ВИЋ
1953–2017.

да ти јед но го ди шњи по мен у су бо ту, 11.

ав гу ста 2018, у 11.30, на гро бљу Ко теж. 

Ожа ло шће ни: су пруг РА ДО МИР, син

АЛЕК САН ДАР, ћер ка АЛЕК САН ДРА,

унук СТРА ХИ ЊА, уну ка ДА НИ ЦА, зет

ИГОР и оста ла род би на

(3/

На Ка то лич ком гро бљу у су бо ту, 11. ав гу -

ста 2018, у 11.30, одр жа ће се ше сто го ди -

шњи по мен

АЛЕК САН ДРУ 

С. ПО ПО ВИ ЋУ СА ШИ
дипл. инж. Ша ци из „Утве”

С љу ба вљу за не за бо рав тво ја 

МЕН САХ НЕ НА

(4/264194)

Ту жно се ћа ње на на шу дра гу бра ћу

БУ ЛА ЈИЋ

МИ ЛО РАД              ЗО РАН

12. VIII – 40 да на 21. VIII – 30 го ди на

Део на ше ду ше и ср ца ће за у век бо ле ти због на -

шег гу бит ка.

Њи хо ви: ЉУ БО МИР и МИ ЛИ ЈА НА с по ро ди ца ма
(5/264199)

У су бо ту, 11. ав гу ста, у 11

са ти, на Но вом гро бљу у

Па не ву да јем јед но го ди -

шњи по мен мом до бром

и во ље ном су пру гу

РА ДЕ ТУ 

ЧИ КА РИ

Су пру га КО ВИЉ КА

(8/264204)

ПО МЕН

16. ав гу ста 2018. на вр -

ша ва се де сет го ди на

от ка ко ни је с на ма на ша

нај дра жа

СНЕ ЖА НА 

СА БО ВЉЕВ

16. VIII 2008 – 16. VIII 2018.

Ни ка да те не ће пре жа -

ли ти тво ји нај ми ли ји.

Очух ИШТВАН, ма ма

КА ТА, се стре ЈА СМИ НА

и МА РИ ЈА с по ро ди ца ма

и брат ФИ ЛИП

(11/

Про шла је го ди на от ка -

ко нас је на пу сти ла на -

ша дра га ма ма и ба ка

ЉИ ЉА НА 

ФЕЛ БАБ

1944–2017.

Увек ће би ти у ми сли ма 

НЕ НЕ и БА НЕ ТА

(13/264215)

Про шла је го ди на отка -

ко ни је с на ма вер на

дру га ри ца

ЉИ ЉА НА 

ФЕЛ БАБ

Увек ће мо се се ћа ти

твог ли ка.

Вер ни друг ВИК ТОР

(14/264216)

ЉУ БИ ЦА 

БО ЖО ВИЋ

Увек ћеш нам оста ти у

дра гој успо ме ни.

Ком ши је у 

Гун ду ли ће вој 2: 

ПАН ТЕ ЛИН, СУ ША,

ЧР ЈЕ ПОК, ЈО ВА НОВ,

ИЛИН ЧИЋ и БО КИЋ

(18/264222)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ РА МИ ШКО ВИЋ
рођ. Ми ћић

17. VIII 2007 – 17. VIII 2018.

Успо ме ну на њу чу ва ју: су пруг СТЕ ВАН,

ћер ка ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТА, син РА ДО МИР, унук

МИ ХАЈ ЛО и зет МИ ЛИ ВО ЈЕ

(19/264223)

На шем дра гом и по што ва ном 

РА ДЕ ТУ
за не за бо рав.

По ро ди ца ЂОР ЂЕ ВИЋ

(24/264232)

Про ла зе го ди не, за нас веч ност и ту га јер са на ма ни су на ши нај дра жи

СПА СИЋ

ДРА ГАН                         ЖИ ВАН
1967–2000.                                             1937–1997.

„Угра ђе ни у про стор,

не уми ре мо то ми,

то се рас те же не бо

и уз ди же нас ка зве зда ма”.

Ва ши нај ми ли ји

(46/264273)

Про шле су три го ди не

от ка ко ни је с на ма наш

во ље ни

ДРА ГАН 

ША РАЦ

С љу ба вљу и по но сом чу -

ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га РАД МИ ЛА, син

МИ ЛОШ, ћер ка

ИВА НА, уну ке ЈА НА 

и АЊА

(67/264309)

СЕ ЋА ЊЕ

АПРО ЗОЛ ТАН

2. V 1963 – 9. VIII 1982.

С бес крај ном љу ба вљу:

ма ма МУ ЦИ КА, се стра

ИЛУШ и се стри ћи

ИВАН, ЗИ ЗИ и ЕСТЕР

(70/264314)

На шој дра гој мај ци, ба -

би и пра ба би

ДА НИ ЦИ 

ТА РА ЈИЋ

1930–2016.

Сва ко има не ког ко га

не ма, без ко га му је те -

шко и ко га ни ко и ни -

шта не мо же за ме ни ти.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(56/264284)

Про шла је го ди на ка ко нас је пре ра но на пу стио

наш та та

РА ДЕ ЧИ КА РА

за нас ћеш увек би ти нај бо љи чо век на све ту. Во -

ле ће мо те и чу ва ти се ћа ње на те бе за у век.

Тво ји: СУ ЗА и ВЛА ДА
(25/264232)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Труд ко ји сте уло жи ли ће се ис -
пла ти ти. Пред ва ма су ве ли ки по -
сло ви и со ли дан при лив нов ца.
Ма њи про бле ми са сто па ли ма
мо гу по вре ме но до не ти нер во зу и
сла би ју кон цен тра ци ју, па су мо -
гу ће гре шке. Љу бав ни жи вот вам
је као ла ви ринт.

Пред ва ма је је дан леп и успе -
шан пе ри од. Сво јим ра дом ус пе -
ће те да се на мет не те и по ка же -
те ко ли ко вре ди те, па вам сле -
ди на гра да и си гу ран по слов ни
успех. Пред ва ма је ве ли ко љу -
бав но ис ку ше ње. Бла га пре -
хла да.

Има те шан су да до ђе те до бр зог
и ве ли ког нов ца. Мо гу ће је да
ће те ку пи ти или про да ти не ку не -
крет ни ну. Бу ди те опре зни при
пот пи си ва њу до ку ме на та. Из гле -
ди за но ви по сао су из ве сни. Му -
чи вас лум бал ни део кич ме.

До бар пе ри од је пред ва ма, под
усло вом да про ме ни те ста во ве и
од нос пре ма љу ди ма с ко ји ма
ра ди те. Не бу ди те снис хо дљи ви.
Же ли те све или ни шта у љу ба ви
– на ту кар ту игра те, али па зи те:
не ме ша те увек ви кар те. Гла во -
бо ље.

Све вам је спо ро и чи ни вам се
да се ни шта не до га ђа, али то је
са мо при вид. Вре ме ра ди за вас.
По зив од осо бе на по ло жа ју мо -
же вам про ме ни ти жи вот из ко -
ре на, и то на бо ље. Чу вај те згло -
бо ве и сти шај те љу бо мо ру.

Ства ри ће се на по слу од ви ја ти
и из над ва ших оче ки ва ња. По -
сти гли сте ви сок сте пен рав но те -
же, са мо ди сци пли не и прак тич -
но сти, па је успех за га ран то ван.
Не ула зи те у тај не ве зе. Ма њи
про бле ми са згло бо ви ма.

Не мо же се све на бр зи ну. По -
ве ћа на на пе тост и стра хо ви вас
бло ки ра ју. Бу ран пе ри од на по -
слу, у ко му ни ка ци ји с парт не ром
и бли ским са рад ни ци ма. Не упу -
штај те се у рас пра ве, јер то не ће
иза ћи на до бро. Пре кон тро ли ши -
те вид.

По слов не при ли ке се ни жу јед -
на за дру гом, а на ва ма је да му -
дро ода бе ре те. Не во ље фи нан -
сиј ске при ро де су иза вас, па
спрем но ула зи те у но ве по ду хва -
те. Сум њи ча ви сте без раз ло га.
Ве руј те ви ше парт не ру. Бо ло ви у
ру ка ма.

Ко нач но сте на до бр ом пу ту да
ре ши те на го ми ла не за о ста ле
про бле ме. Фи нан си је ће се по -
пра ви ти, али ште ди те ка да нај ви -
ше има те. Ва ша стра сна при ро да
до не ће вам и до ста аван ту ра.
Про ве ри те при ти сак.

Пе ри од но вих мо гућ но сти за
за ра ду. Ду го се ло ми те да ли да
на пра ви те по слов ни за о крет. Са -
да је пра во вре ме за то. Љу бав
је оно што вас одр жа ва, па сло -
бод но по ка жи те парт не ру ко ли ко
га во ли те. Про бле ми с ко ле ни ма.

Кон цен три са ни сте на по сао.
Но вац до ла зи и од ла зи, али ће
га би ти. На пра ви те на по кон тај
ве ли ки ис ко рак и од гу бит ни ка
по ста ни те до бит ник. Ни сте пре -
те ра но емо тив ни, али ма ло не -
жно сти ни је на од мет. Па зи те се
па до ва.

Ва ши ци ље ви су ве о ма ви со ки,
зах те ви још ви ши, а фи нан си је
тан ке. По тра жи те до дат ни по сао
да не би сте упа ли у ду го ве. Без
об зи ра на то да ли сте у бра ку
или сте сло бод ни, љу бав ни жи вот
вам је вр ло тур бу лен тан. Мо гу ћи
про бле ми са же лу цем.

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 бли зан це – ћер ке
16. ју ла: Ле ну и Со фи ју  – Ти ха на и Алек сан дар Јан ко вић. 

До би ли ћер ку
13. ју ла: Ле ну – На та ша Си мо вић и Ми тар Ра до ва но вић, Та ру – Бра ни сла ва и Иван
Ди нић, Ду њу – Љи ља на и Вла ди мир Сто ле ски; 15. ју ла: Та ру – Је ле на Влат ко вић
Здрав ко вић и Дра ган Здрав ко вић; 22. ју ла: Та ру – Алек сан дра и Ср ђан Но ва ков; 23.
ју ла: Ана ста си ју – Зла та Ву јић, Ми ли цу – Бор ка Но ва ков и Го ран Ва сић; 24. ју ла: Ду -
њу – Ива на Тур на Га гу лић и Да мир Га гу лић, Ни ко ли ну – Све тла на Бог да нић и Дра -
ган Но ва ков; 25. ју ла: Ме ли су – Ва не са Ла за ре вић и Го ран Ра ду, Искру – Ми ли ца и
Ми лош Ша рац, Ан ђе ли ју – Алек сан дра и Бра ни слав Луп шић, Са ру – Је ле на и Мар ко
Ран ко вић; 26. ју ла: Ду њу – Кри сти на и Урош Жив ко вић, Са ру – Ми о на и Ра ди ша Јо -
ви ће вић; 27. ју ла: Пе тру – Ли ди ја и Дра ган Јо ва но вић, Ма ри ну – Дој на Пау и Ни ко -
ла Чи кош, Ању – Мир ја на и Ни ко ла Ми лу ти но вић, Ста си ју – Са не ла и Ср ђан Јо ва но -
вић, Ана ста си ју – Маг да ле на и Де јан Ми ха и ло вић; 28. ју ла: Ан ку – Дра га на и Игор
Ар се ни је вић, Са ру – Ми ли ца и Осто ја Ви ца но вић, Ка та ри ну – Јо ва на и Јо ви ца Мат -
ко вић; 31. ју ла: Је ле ну – Ми ли ца Мла де но вић Ми ла но вић и Вла ди мир Ми ла но вић.

До би ли си на
6. ју ла: Јо ва на – Ду брав ка Но сић и Си ни ша Ве лич ков ски; 17. ју ла: Да рија – За га
Јо ва нов и Пе ра Ма рр ти нов; 20. ју ла: Де ја на – Ди ко са ва Ста но је вић и Дар ко Ка та -
ли на, Вик то ра – Да ни је ла и Са ша Ду дов ски; 22. ју ла: Мак си ма – Ва ња Јо ва но вић
и Го ран Мо лер; 23. ју ла: Ан дри ју – Би ља на и Сло бо дан Ца ран, Мар ка – Ду ши ца
Влај нић и Во ји слав Лу кић; 24. ју ла: Ди ми три ја – Мир ја на и Ми лош Илић, Ла за ра
– На та ли ја Га ше вић Ма ли но вић и Ми лан Ма ли но вић; 25. ју ла: Сте фа на – Ан дри -
ја на и Вла ди мир Лат ко вић, Јо ва на – Да ни је ла и Кри сти јан Ни ка; 26. ју ла: Кон стан -
ти на – Сне жа на Ци врић и Дра ган Ни ко лић, Ни ко лу – Зо ра на Не дељ ко вић и Ми лан
Ше во; 27. ју ла: Алек сан дра – Ја сми на и Цвет ко Пет ко вић, Сте фа на – Гор да на и
Ми лан Илић; 28. ју ла: Не дељ ка – Јо ва на и Иван Дра го са вље вић, Па вла – На та ша
и Да ли бор Алек сић, Кри сти ја на – Јо ва на Цве та но вић и Бра ни слав Или јин;  29. ју -
ла: Ла за ра – Сан дра Си ља но ски и Алек сан дар Ма тић. 

ВЕН ЧА НИ

28. ју ла: Ми ља на Ди ми трић и Го ран Цвет ко вић, Ме лин да Ча њи и Ду шан Ђо кић,
Ми ле на Но ва ков и Ален Ђу рић, Ма ри ја Сам пор и Де јан Ву јић; 29. ју ла: Ма ри на Ми -
ло ва но вић и Са ша Па на јо то вић, Кла ра Би ро и Ти бор Ђар ма ти; 2. ав гу ста: Ти ја на
Ма та са ре вић и Игор Пре лић, Аме ла Ашће рић и Емир Ка лић.

УМР ЛИ

26. ју ла: Да ни ца Та та ло вић (1939); 27. ју ла: Сла ви ца Сте ва но вић (1969), Маг да ле -
на Ма у зер (1941), Жив ко Це лев ски (1930), Је ле на Ђа ко вић (1940), Ка ти ца Шће ло -
вић (1931); 28. ју ла: Еу фро зи на Бе ле у ца (1947), Јон Му ста (1946); 29. ју ла: Љу бо -
мир Ри стић (1956), Кр стан Че ле би ћа нин (1937), Дра ги ша Па нић (1954); 30. ју ла:
Здрав ко То мић (1932), Сло бо дан Жи ва но вић (1952), Ву ко са ва Ма ћеј (1934), Гој ко
Би је лић (1938); 31. ју ла: Го ран Дроб њак (1963); 1. ав гу ста: Ми ло рад Си мић
(1954), То ма ни ја Кон стан ти но вић (1934), Јо ван Ма ца ка ња (1933), Сне жа на Ми лић
(1947); 2. ав гу ста: Ду шан Те ша но вић (1938), Ја но Па ве ла (1949), Не над Сав ко вић
(1961), Ја нош Нађ (1935), Ја нош Ко ро ди (1949).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊЕ – Ква драт 7 х 7: тро скок, ре кла ма, ок то под, сло жи ти,

„Ка пи тал”, омо та на, ка ди лак. Су до ку: 839524671, 624187953,

715936428,496371285, 378452169, 152698347, 547213896,

963845712, 281769534. Ана грам: Је ле на Га ври ло вић. Скан ди нав ка:

пред го вор, рас по ре ди, Ист, Че, вс, с, Ив, зо ра, та, Ари ман, Ол га Да -

ни ло вић, Све ти Ни ко ла, ам, по то мак, на тр ти, авал, ка са, Ириг.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

КЋЕРКА

СЛАВНОГ

КОШАРКАША

Сагласност,
прихватање

Наша 
глумица

(Ева)

Житељи
Естоније

Друштвено
предузеће

(скр.)

Планина
код

Врњачке
бање

Сећи 
ластаре на

воћки

Ознака за
Венецију

Одговорити
од неке
намере

Градић у
Боки

Которској

Уводни
текст књиге

Подела,
расподела

(мн.)

Језеро у
Јадрану

Надимак
Геваре

Град у
Албанији

Војни суд
(скр.)

Мере за ел.
отпор

Симбол
сумпора

Име
Монтана

Андрићева
јунакиња

Освит

Глумачка
улога

НОВА  

ТЕНИСЕРСКА

НАДА

Бубуљица
на кожи

Град у
Русији

Изоловани
део насеља

Корално
острво

Показна
заменица

Продукт
сагоревања

Персијски бог
таме

Изборна
комисија (скр.)

ТЕНИСЕРКА

СА СЛИКЕ

Марка
руских
војних 
авиона

Најчешћа
слава код

Срба

Коњска
опрема

Иста слова

Син, унук,
праунук

Нарибати,
настругати

Предлог
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Благајна
Место у
Срему

АНАГРАМ

Наша глумица

НOВA ВИЛA, ГРЛИЋE JE

Сло го ви: ДИ, ЖИ, КА, КА, КЛА, ЛАК, МА, МО, НА, О, ОК, ПИ,

ПОД, РЕ, СКОК, СЛО, ТА, ТАЛ, ТИ. ТО, ТРО.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. атлет ска ди сци пли на, 2. јав но ис -

ти ца ње ква ли те та про из во да, 3. хо бот ни ца, 4. по ста ви ти по од ре -

ђе ном ре ду, 5. де ло Кар ла Марк са, 6. уви је на, 7. аме рич ки ау то -

мо бил.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

СУДОКУ

5 1

2 4 7 9

7 9 6 4 2 8

9 6 3 1

5

6 8 3 4

5 4 7 2 3 6

3 8 7 1

2 9



Ве ли ке свет ко ви не у Ја бу ци од -
и гра ва ју се истог да на – 2. ав -
гу ста, ка да нај број ни ји на ро ди
у том се лу, Ср би и Ма ке дон -
ци, обе ле жа ва ју ва жне да ту ме.

Та да они за јед но и сло жно,
уз бо гат и ра знов стан про грам,
про сла вља ју се о ску сла ву Ме -
сне за јед ни це – Све ти Или ја и
ма ке дон ски на ци о нал ни пра -
зник – Илин ден.

Слав ски да ни у Ја бу ци по че ли
су већ кра јем ју ла, стар том јед -
ног од нај ма сов ни јих тур ни ра
у ма лом фуд ба лу у окру же њу.
Не где у исто вре ме по че ла је
је да на е ста Ме ђу на род на деч ја
ли ков на ко ло ни ја у ко јој је и
овог пу та уче ство вао ве ли ки
број ма лих ства ра ла ца. Би ло
их је пре ко два де се то ро и то
из ме ста до ма ћи на, као и из
Те то ва, План ди шта и До ло ва.
Они су у три да на, под па ро -
лом „Ра дост ства ра ња”, опле -
ме њи ва ли сре ди ну у ко јој су
се дру жи ли и из ра ђи ва ли про -
дук те сво је буј не ма ште. Све
то при ка за но је у сре ду, 1. ав -
гу ста, у До му кул ту ре, ка да је

и све ча но отво ре на из ло жба
њи хо вих сли ка.

А на ро чи то све ча но у Ја бу ци
би ло је су тра дан, на сам дан
се о ске сла ве Све ти Или ја, ка да
је обе ле жен и ма ке дон ски на -
ци о нал ни пра зник Илин ден.

На кон све те ли тур ги је слу же -
не у хра му ко ји но си име по ме -
ну тог све ца, цен тар зби ва ња пре -
се лио се не да ле ко ода тле, у
школ ско дво ри ште. 

Та мо је упри ли че но по ла га -
ње ве на ца на гроб ма ке дон ског
ре во лу ци о на ра Го це Дел че ва, а
чи ну по све ће ном јед ном од нај -
зна чај них да на у исто ри ји на -
шег ју жног су се да у ко јем је пре
сто пет на ест го ди на по диг нут
Илин ден ски уста нак, по ред оста -
лих, при су ство вао је и ам ба са -
дор Ма ке до ни је Вас ко Гр ков.

– Не мер љив је зна чај фор ми -
ра ња Кру шев ске ре пу бли ке, ко -
ја је на ста ла као ре зул тат бор бе
ма ке дон ског на ро да про тив за -
во је ва ча, па иа ко ни је ду го по -
тра ја ла, из ње је про ис те као ма -
ни фест као те мељ са вре ме не де -
мо кра ти је – на вео је Гр ков.

При сут ни ма су се том при -
ли ком обра ти ли и пред сед ник
На ци о нал ног са ве та ма ке дон -
ске на ци о нал не за јед ни це – Бор -
че Ве лич ков ски, као и за ме ник
гра до на чел ни ка Гра да Пан че -
ва – Пре драг Жив ко вић. На кон
то га је усле дио те мат ски про -
грам уче ни ка ја буч ке шко ле ко -
ја но си упра во име Го це Дел че -
ва, а по том и не ко ли ко фол -
клор них та ча ка у из вед би го -
сти ју из Кри ве Па лан ке. Слав -
ски ко лач је пре се чен и у по -
ме ну тој обра зов ној уста но ви.

Те жи ште је за тим пре не то на
пла то ис пред Ме сне за јед ни це,
где је отво ре но тра ди ци о нал но
так ми че ње у при пре ма њу чу -
ве ног ма ке дон ског спе ци ја ли -
те та под на зи вом „Грав че – тав -
че”, у ко јем су по ред до ма ћих
удру же ња уче ство ва ла и она с

и увек до сад ме ђу на род ним Са -
ло ном умет нич ке фо то гра фи -
је и то че тр де сет ше стим по
ре ду. Омо љич ка кул тур на уста -
но ва је том зго дом би ла пре -
пу на мај сто ра и по кло ни ка за -
пи са де ли ћа ствар но сти ко ја
нас окру жу је. Мал те не на свим
зи до ви ма по ме ну те гра ђе ви не
би ле су по ста вље не ква ли тет -
не и ве о ма жи во пи сне из ло жбе
фо то гра фи ја по пут оних ко је
су из ра ди ли мај сто ри Жељ ко
Ђу рић („Сен ке кад им вре ме
ни је”) и Ми лан Жив ко вић
(„Кар не вал-пор тре ти”), а сво је
ра до ве пред ста ви ли су и до -
бит ни ци нај ви шег зва ња у Фо -
то-са ве зу Ср би је: Зо ран Ми лу -
ти но вић, Имре Са бо и Ран ко
Ђу ро вић, док је број на пу бли -
ка мо гла да ви ди и по став ку
под на зи вом „Из ал ма на ха Фо -
то-са ве за Ср би је”.

ли и пра ви си не ма-про јек тор
и фул „ха-де” сли ку – ис ти че
Жив ко вић.

По бе дио филм о ба нат ским
сте ре о ти пи ма
На ред ни да ни ма ни фе ста ци је
упра во су би ли по све ће ни ама -
тер ском фил му, па је у две ве -
че ри при ка за но два де сет јед но
оства ре ње. Њих су па жљи во по -
гле да ли и чла но ви ви ше не го
ре спек та бил ног жи ри ја Ми ро -
слав Сав ко вић, про фе сор на
Фа кул те ту драм ских умет но -
сти, Ми ро слав Ба та Пе тро вић,
филм ски ре ди тељ, Ми о драг Но -
ва ко вић, дра ма тург и Мар ко
Сто ја но вић, из вр шни ди рек тор
Ме ђу на род ног фе сти ва ла ет но -
ло шког фил ма.

Они су од лу чи ли да гран-при
до де ле про шло го ди шњем ла у -
ре а ту Ра до ва ну Ђе ри ћу из Пан -
че ва за де ло „Бра ћа из Ба на та”,
ко јем су при па ли и кри стал на
ва за, ди пло ма и 35.000 ди на ра.
Исти пла сман као и ла не по но -
вио је но во сад ски тан дем Дра -
го Ла ти но вић и Или ја Га ло ња,
осво јив ши дру ги по ран гу „Злат -
ни сун цо крет”, а „сре бро” и
„брон зу” узе ли су До ло вац Бо -
јан Вој нов („У до ло ви ма рав -
ни це”) и Ра до мир ка Си ља но -
ски из Бе о гра да („Ју на ки ња”).

Петак, 10. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

29ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Нај пре по зна тљи ви је ме сто у
ши рем окру же њу бар ка да је
реч о по крет ним и не по крет -
ним сли ка ма, по но во је би ло
оку па но пре по зна тљи вом злат -
но-жу том бо јом сун цо кре та.

А то је и на да ле ко по зна ти
сим бол „Жи се ла”, ко ји је по
че тр де сет осми пут пред ста -
вио фил мо ве на те му жи во та
се ла, а у скло пу исте ма ни фе -
ста ци је одр жан је и че тр де сет
ше сти Са лон умет нич ке фо то -
гра фи је.

Оп ште по зна то ме сто у овом ре -
ги о ну је да је сва ки пр ви ав гу -
стов ски ви кенд у Омо љи ци ре -
зер ви сан за „Жи сел”, је дин -
стве ну ма ни фе ста ци ју са ста -
вље ну од Фе сти ва ла ама тер -
ског фил ма и Са ло на умет нич -
ке фо то гра фи је, ко ју го ди на ма
при ре ђу је та мо шњи Дом кул -
ту ре.

Тре ба ис та ћи да су пре свих
јав них про гра ма за се да ле струч -
не ко ми си је, чи ји за да так ни је
био ни ма ло лак. За пра во, у пи -
та њу је био ве ли ки по сао, с об -
зи ром на то да су на кон курс
при ја вље не 504 фо то гра фи је с
ра зних стра на из зе мље и ин -
стран ства, док је за че тр де сет
осми Ме ђу на род ни фе сти вал
ама тер ског фил ма, се лек то ва -
но два де сет јед но ау тор ско
оства ре ње.

Сам до га ђај је по тра ди ци ји
прак тич но отво рен кон цер том
там бу ра ша под на зи вом „Кад је
чо век пе сма” у че твр так, 2. ав -
гу ста, по све ће ном пре ра но пре -
ми ну лим чу ве ним омо љич ким
му зи ча ри ма Ду ша ну Бо жи ћу и
Ми ро сла ву Ја ко вље ви ћу.

Оби ље до брих фо то гра фи ја
На ред ног да на ма ни фе ста ци ја
је и зва нич но стар то ва ла, као

ОДР ЖАН ЈОШ ЈЕ ДАН ФЕ СТИ ВАЛ ФИЛ МА И ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ У ОМО ЉИ ЦИ

„ЖИ СЕЛ” ЧУ ВА ДУ ГО СТИ ЦА НИ РЕ НО МЕ
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Те ве че ри до де ље не су и на -
гра де на 46. Са ло ну умет нич ке
фо то гра фи је на те му жи вот се -
ла. С тим у ве зи, пр ву на гра ду
за ко лек ци ју и пла ке ту „Злат -
ни сун цо крет” (као и 25.000
ди на ра) осво јио Ми ро слав Је -
ре мић из Ва ље ва, за фо то гра -
фи је под на зи вом „Ста ро се -
ло”, „Тан дем”, „Вен ча ње” и
„Дру го ви”, а дру го и тре ће ме -
сто осво ји ли су Ру мља ни – др
Ђа ни Бар до ти и Ми лен ко Мр -
вош, док су по хвал ни це до бил
Зо ран Ми лу ти но вић из Бе о гра -
да и Здрав ко Си ми јо но вић из
Бре стов ца. Од по чет ног бро ја
при ја вље них у ужи из бор ушло
је сто фо то гра фи ја од 74 ау то -
ра, а о све му то ме од лу чи вао је
жи ри са чи њен од пре ка ље них
мај сто ра фо то гра фи је, као што
су Дра го слав Мир ко вић, Ми -
ро слав Пре до је вић, Зол тан Би -

сак и Ми лан Жив ко вић, ко ји
је већ ду го укљу чен и у са му
ор га ни за ци ју фе сти ва ла.

– Би ло је про ме на у од но су
ра ни је го ди не. Пре све га ка да
је реч о До му кул ту ре, зна ју ћи
да је ње гов ду го го го ди шњи ди -
рек тор Ђу ри ца Јо ва нов оти шао
у пен зи ју, али ра ду је то што је
он још увек ту, јер је чак отво -
рио дру гу зва нич ну про јек ци -
ју филм ске про дук ци је. Што
се ме не ти че, тру дим се да све
ово оп ста не, па и да бу де на
што ви шем ни воу. У те шким
вре ме ни ма са чу ва ли смо „Жи -
сел” као про је кат; ква ли тет фо -
то гра фи ја је на звид ном ни -
воу, док по пр ви пут у ду жој
исто ри ји жи ри ни је од ба цио
ни је дан при спе ли филм. С дру -
ге стра не, ове го ди не смо на
лет њој по зор ни ци. за хва љу ју -
ћи кор по ра ци ји „Еп сон”, има -

хтео да пред ра су де, ко је у Ба -
на ту вла да ју из ме ђу ла ла и
ко ло ни ста, до ве дем до ап сур -
да. Због те жи не те ме тру дио
сам се да при ча бу де ша љи ва
ка ко не би по ста ла ба нал на.
У пи та њу је ком плек сна ма -
те ри ја, али је ме ни мо жда
би ло лак ше да схва тим те
про бле ме, јер сам из ме шо -

ви те по ро ди це. Иде ја ми је
би ла да све то до во дем до бе -
сми сла, а ни сам си гу ран да
сам до кра ја ус пео, па ћу у
пер спек ти ви по ку ша ти не ке
ства ри да по пра вим. Уоп ште,
све што ра дим у ве зи је с ет -
но ло ги јом и ан тро по ло ги јом
Ба на та. Иа ко сам ми слио да
ћу то мо ћи јед ним фил мом
да пред ста вим, али због
озбиљ но сти те ме та ко не што

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НИ СВЕ ТИ ИЛИ ЈА И ИЛИН ДЕН

У Ја бу ци се брат ски пра зно ва ло

Ра до ван Ђе рић ка же да је
овим де лом на не ки на чин за -
о кру жио три ло ги ју о сли ци ба -
нат ског мен та ли те та, у ко је спа -
да ју и „Се ло у ср цу гра да” и
„Ба нат ски блуз”.

– Рад ни на слов фил ма био
је „Сте ре о ти пи”, чи ме сам

ни је би ло мо гу ће ни са че тр -
де сет – ка же Ђе рић.

По ред глав них про гра ма, и
ово го ди шњи „Жи сел” обе ле жи -
ли су пра те ћи са др жа ји по пут
пред ста ве „Ко је ов де иди от” и
кон це ра та са ста ва „ЕКВ три -
бјут бенд” и „Twilight”.

ма ке дон ским пред зна ком из
Пи ро та, Бо ра, Ни ша...

Сла ва Све ти Или ја обе ле же -
на је у про сто ри ја ма Ме сне за -
јед ни це, ка да се, на кон ри ту -
ал ног ло мље ња ко ла ча, зва ни -
ца ма обра тио њен пр ви чо век
Сло бо дан Илић.

– За хва љу јем Гра ду Пан че ву
на по мо ћи у ве зи све га што је

ли осми раз ред, на кон че га је
отво ре на из ло жба скулп ту ра из
при ро де, ау то ра Бра ни ми ра Ђу -
ка но ви ћа из Ло зни це.

У ве чер њим са ти ма упри ли -
чен је кул тур ни и му зич ки про -
грам на ста ди о ну у цен тру, чи ме
је за о кру жен бо гат слав ски дан.

Ту ни је био крај уз бу ђе њи ма
у Ја бу ци, јер је два да на ка сни -

ура ђе но, ка ко ин фра струк тур но,
та ко и на по љу кул ту ре. Ис ко -
ри стио бих ову при ли ку да још
јед ном из ра зим за до вољ ство што
жи вим у мул ти на ци о нал ном ме -
сту, по пут Ја бу ке, у ко јој то ле -
ран ци ја и ме ђу соб но раз у ме ва -
ње мо гу слу жи ти дру ги ма за при -
мер – ис та као је Илић.

По том је уру че на на гра да у
ви ду злат ни ка Ми ло шу Ђо ши -
ћу, нај бо љем у ге не ра ци ји уче -
ни ка ко ји су не дав но за вр ши -

је упри ли че на атрак тив на „Фи -
ја ке ри ја да” у ор га ни за ци ји ер -
ге ле „Ве лич ко вић”; Удру же ње
ло ва ца „Змај” при ре ди ло је так -
ми че ње у га ђа њу гли не них го -
лу бо ва у не де љу, 5. ав гу ста, а
су тра дан је, на кон јед на ест да -
на и 57 од и гра них утак ми ца, у
ве ли ком сти лу за вр шен по ме -
ну ти тур нир у ма лом фуд ба лу,
на ко јем је пр во ме сто осво ји ла
„Ја бу ка 2018”, ис пред еки па „Го -
ран ста кло” и „Пан че во 2018”.

Лауреати филмског фестивала Награђени на салону уметничке фотографије

У понуди гравче-тавче и друге ђаконије

Слава у Месној заједници

Обележавање Илиндана

Милан Живковић



Удружење спортских риболо-
ваца „Шаран” из Омољице обе-
лежило је педесет година по-
стојања у суботу, 4. августа, ка-
да је испред истоимене кафа-
не уприличено тредиционално
такмичење у кувању рибље чор-
бе под називом „Златни котлић
Поњавице 2018”. У одмерава-
њу кулинарских вештина уче-
ствовало је двадесет пет еки-

па, а напослетку су одлуком
жирија прва три места освоји-
ли Брестовчани, Панчевци и
Старчевци.

Истог дана поводом великог
јубилеја приређен је и свечани
ручак, а званицама се обратио
председник поменуте органи-
зације Жељко Бркић и изра-
зио јасну намеру да чланство
настави с посвећеним радом,
пре свега на очувању околне
природе.

С тим у вези, следећа акција
удружења биће уприличена у
суботу, 11. августа, од 8 сати ка-
да ће се на Поњавици јуниори
надметати у пецању на пловак.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 10. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЛЕ ПА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У ПЕ ШЧА РИ

У СМИ РАЈ ДА НА

Сви они су се по том оку пи -
ли на до ма ћин ству Вој нов и
та мо до че ка ни на тра ди ци о -
нал ни на чин уз по га чу и со.
Го сте из раз ли чи тих кра је ва
Ср би је по здра ви ли су осни вач
и ко ор ди на тор ма ни фе ста ци је
Бо јан Вој нов, пред сед ник Пла -
ни нар ско-еко ло шког клу ба „Со -
ко” – Ср ђан Ни кић и Ми ро -
слав Пр вуљ, ди рек тор до ло вач -
ког До ма кул ту ре.

По том су сви го сти мо гли де -
гу сти ра ју по ма ло за бо ра ва ље не
ђа ко ни је по пут хле ба и ма сти,

на по слет ку је при ка зан до ку -
мен тар ни филм о се лу под на -
зи вом „У до ло ви ма рав ни це”.

Ма ни фе ста ци ју су по др жа -
ли По кра јин ски се кре та ри јат
за по љо при вре ду, Ме сна за јед -

ни ца и Дом кул ту ре из До ло ва,
као и ве ли ки број ло кал них
спон зо ра.

По ред нео до љи вих уку са и
ми ри са, сми рај да на упот пу -
њен је и бо га тим кул тур но-
умет нич ким про гра мом до ло -
вач ког КУД-а „Ба нат ски вез”,
сат ка ним од пе са ма и ига ра;

умет ник Жив ко Нов ко вић пред -
ста вио је тех ни ку цр та ња ет -
но-мо ти ва на би бер-цре пу, а

Са стој ци: 3 кг реч не ри бе,
500 мл уља, 100 мл вин ског
сир ће та, јед на ка ши ка со ли.
При пре ма: Ри бу до бро очи -
сти те и ста ви те је у ду бо ку
шер пу. До дај те со и пре лиј -
те је сир ће том и уљем, па
по кло пи те по су ду. Пе ци те
око два са та у рер ни за гре ја -
ној на 200 сте пе ни, а за тим

још че ти ри са та на тем пе ра -
ту ри од 100 сте пе ни. На кон
то га, ис кљу чи те рер ну и оста -
ви те ри бу у њој да се по ла ко
охла ди.

Оце ди те су ви шну ма сно -
ћу и реч ну сар ди ну слу жи те
уз цр ни лук или са ла ту по
же љи. 

При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

САРДИНА ОД РЕЧНЕ РИБЕ

Де ли блат ска пе шча ра пле ни
сво јим ча ри ма при ро де. На те
ле по те рет ко ко оста не имун, а
мно ги од љу би те ља ове оа зе зе -
ле ни ла и чи стог ва зду ха, ис ти -
чу да је по ме ну ти кра јо лик нај -
у пе ча тљи ви ји пред су мрак. Или,
бо ље ре ћи у сми рај да на.

То је по ну ка ло ен ту зи ја сте,
пре све га оне ко ји жи ве у До -
ло ву и на се љу Леан ка, осми -
сле ма ни фе ста ци ју ка рак те ри -
стич ног на зи ва ка ко би да ли
афир ми са ли по тен ци ја ле Пе -
шча ре и по ди гли зна чај очу ва -
ња та мо шње фло ре и фа у не.

На све га осам ки ло ме та ра од
До ло ва, се ла по зна тог по до -
ло ви ма, слат ким штру дла ма и
до ма ћем ви ну, по сто ји ма ло
ушу шка но на се ље под на зи вом
Ле ан ка.

На ве де на не па тво ре на оа зи -
ца на ла зи се у за пад ном де лу
Спе ци јал ног ре зер ва та при ро де
Де ли блат ска пе шча ра, а та мо је
и ове го ди не у су бо ту, 4. ав гу ста,
упри ли че на ма ни фе ста ци ја под
на зи вом „У сми рај да на”. По ред
афир ма ци је раз во ја ту ри стич -
ког по тен ци ја ла тог кра ја, ор га -
ни за то ри из Пла ни нар ско-еко -
ло шког клу ба „Со ко”, удру же ња
„Ср би ја мој дом” и Гру пе за про -
мо ци ју зе ле не енер ги је, ак це нат
су ста ви ли и на очу ва ње та мо -
шње фло ре и фа у не.

Све је по че ло шет њом од
шест ки ло ме та ра по ди на ма,
шу ми и па шња ци ма, ка да су

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.

Мила
Пре два ме се ца ова ме шан ка с ге ни -
ма ре три ве ра, ста ра око 4,5 ме се ци,
од у зе та је љу ди ма ко ји су је ву кли
на ка на пу и пре ма њој се ве о ма ло -
ше од но си ли, да би је не ду го за тим
уда рио ау то и по ло мио но гу.

На сре ћу, Ми ла је ус пе ла да се
опо ра ви и са да тра жи но ви, са вр шен
дом, где ће да је во ле, ма зе, па зе...
Она је је дан на сме јан пас и мно го во ли да се игра; во ли љу -
де, а псе про сто обо жа ва, па би нај и де ал ни је би ло да је узме
не ко ко већ има јед ног чу па вог при ја те ља.

Све ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 065/22-11-35.

Цицке
Ови ма ли ша ни че ка ју да бу -
ду удо мље ни и да не ко га ве -
о ма усре ће. Ме ђу њи ма има
и муж ја ка и жен ки; не зна се
ко је леп ши, а при том су из -
у зет но дру же љу би ве и ма зне
при ро де.

Од го вор ни удо ми те љи тре -
ба ло би да сте ри ли шу и вак -
ци ни шу ове вра го ла не ка да за то до ђе вре ме.

Кон такт-те ле фон: 064/58-22-849.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

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

Ап со лут ни по бед ник
је Пан че вац Но ви ца
Сто ја но вић

Ат мос фе ра то пле лет ње ве че -
ри про ша ра на рас ко шном фа -
у ном На род не ба ште би ла је
нај бо ља мо гу ћа под ло га за ше -
сти ме ђу на род ни Пан че вач ки
ма ра тон. А ка да се сиг нал на
тру ба огла си ла тач но у 20 са ти
у су бо ту, 4. ав гу ста, то је био

знак за старт укуп но сто ду го -
пру га ша, ко ји су без об зи ра
пре ди ван ам би јент тр ча ли по
из у зет но спар ном вре ме ну.

Број уче сни ка је мо рао да
бу де ли ми ти ран због ка па ци -
те та ста зе, па је на сту пи ло 40
ма ра то на ца и 60 по лу ма ра то -
на ца. Сви они су због зах тев -
но сти ових ди сци пли на сво је -
вр сни по бед ни ци, али не ки су
се ма ло из дво ји ли сво јим ре -
зул та ти ма.

Та ко у по лу ма ра то ну (21,698
ки ло ме та ра) три јум фо ва ла Еле -
на Бо бош из Ко ва чи це с ре зул -

та том од два са та 12 ми ну та и
21 се кун де, ис пред Са ре Је неи
из Срем ске Ми тро ви це и Је ле -
не Па у но вић из Бе о гра да. Код
му шка ра ца нај бо љи је био Иван
Ми ло ва но вић из По жа рев ца,
ко ји је тр ку за вр шио је дан сат,
37 се кун ди и 4 се кун да, а дру -

го и тре ће ме сто за у зе ли су Зо -
ран Сто ја но вић из Пе тров ца на
Мла ви и Мар ко Миљ ко вић из
Кру шев ца.

У нај ду жој тр кач кој тр ци
(42.254 ме та ра) код да ма je по -
бе ди ла Ва лен ти на Неј ко вић из
Ни ша, ре зул та том 4.04:39, оста -
вив ши иза се бе Бе о гра ђан ке
Љи ља ну Ла ти но вић и Дра ги цу
Ми тић.

И на по слет ку у му шкој кон -
ку рен ци ји убе дљи во нај бо љи био

је Пан че вац Но ви ца Сто ја но -
вић, ко ји је по ме ну ту де о ни цу
ис тр чао у вре ме ну 3.12:23, док
су сре бро и брон за при па ли Са -
ши Га ци ку из Ни ша и Зо ра ну
Ак сен ти је ви ћу из Бе о гра да.

Ово је је дин стве ни ма ра тон
у Ср би ји, јер се од и гра ва у ам -
би јен ту град ског пар ка и на
тар тан ста зи, а ор га ни за то ри
су у пре го во ри ма да сле де ће
так ми че ње бу де одр жа но на
ули ца ма Пан че ва са за вр шет -
ком у На род ној Ба шти.

А да све про тек не у нај бо -
љем ре ду по бри ну ли су се чла -

но ви удру же ња „Ма ра тон ци
Пан че во”, уз по моћ до брих при -
ја те ља из Ори јен ти ринг клуб
„Оса”, Атлет ског клу ба „Па но -
ни ја”, па так ми ча ри ни су оску -
де ва ли у окре пље њу, на гра да -
ма и би ло ком дру гом об ли ку
па жње и го сто прим ства.

ОДР ЖАН ШЕ СТИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ МА РА ТОН 

На род на ба шта 
уго сти ла ду го пру га ше

ВРЕДАН ЈУБИЛЕЈ ОМОЉИЧКОГ УДРУЖЕЊА

Пола века „Шарана”

љу би те љи при ро де мо гли да
ужи ва ју у пре ле пом при зо ру
за ла ска Сун ца ме ђу број ним
бо ро ви ма, као и да се упо зна ју
са ло ка ци ја ма на ко ји ма су сни -
ма ни не по но вљи ви фил мо ви –
„Ко то та мо пе ва”, „Вар љи во
ле то 68”, „Бој на Ко со ву”, „Бе -
ло оде ло”....

штру дли, до ма ћих кроф ни,
облан ди, ва ни ли ца и ки фли ца
за ко је су се по бри ну ле вред не
до ма ћи це из Удру же ња же на
„До лов ке”. Пче лар Јо ви ца Бла -
га из ло жио је пе шчар ски мед, а
удру же ње ви но гра да ра „Све ти
Три фун” и про из во ђач Ла зар
Пеј чић – ви но и ра ки ју.



Лет ња па у за окон ча на је и за
де вој ке ко је тре ни ра ју у ОК-у
Од бој ка 013. У сре ду, 1. ав гу -
ста, игра чи це овог спорт ског ко -
лек ти ва оку пи ле су се на СЦ-у
„Мла дост”, па су тог да на и зва -
нич но по че ле при пре ме за но -
ву се зо ну.

Од бој ка 013 ће се и ове го -
ди не над ме та ти у Дру гој ли ги
Ср би је за се ни ор ке, за сво ја
так ми че ња при ја вље не су еки -
пе пи о нир ки и мла ђих пи о нир -
ки, а уско ро ће би ти фор ми -
ран и ка дет ски тим. На пр вом
оку пља њу, про шле сре де, би ле
су при сут не го то во све чла ни -
це клу ба, од нај мла ђих до нај -
ста ријих, па се у но ву се зо ну
ушло са осме хом и же љом за
на пре до ва њем.

Као и сва ке го ди не, са де вој -
ка ма ће ра ди ти об у че ни и шко -
ло ва ни тре не ри, ко ји су мак -
си мал но по све ће ни свом по -
слу и сва ком чла ну у ти му.

Бри гу о пр вом ти му ће во -
ди ти Вла ди мир Јо ван чић, док
ће Иван Кр го вић ра ди ти ста -
ти сти ку и ска у тинг, ка ко у
Одбојци 013, та ко и у ре до ви -

СПОРТ
Петак, 10. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дд6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Из ме не у играч ком
ка дру

По но во у вр ху 
Су пер ли ге

Вре ме од мо ра је про шло и за
ру ко ме та ше Ди на ма. Је дан од
нај у спе шни јих спорт ских ко -
лек ти ва у на шем гра ду по но во
је у пу ном по го ну. У сре ду, 1.
ав гу ста, у дво ра ни у Ба нат ском
Но вом Се лу (због ре но ви ра ња
Ха ле спор то ва на Стре ли шту),
шеф струч ног шта ба Ди на ма
Иван Пет ко вић из вр шио је пр -
ву про зив ку игра ча, ко јом су
зва нич но и за по че ле при пре -
ме за но ву се зо ну пан че вач ких
„жу то-цр них” у срп ској ру ко -
мет ној ели ти.

Ди на мо је про шле се зо не био
пра ви спорт ски хит у на шем
гра ду, а ње го ве утак ми це у ре -
ги о нал ној СЕ ХА ли ги, би ле су
пра ви пра зник спо р та. За хва -
љу ју ћи игра чи ма, тре не ри ма и
чел ни ци ма овог спорт ског ко -
лек ти ва, у Пан че ву су го сто ва -
ле истин ске ру ко мет не ве ли -
чи не из це лог ре ги о на, пра ви
спорт ски ги ган ти, на че лу са
та да шњим шам пи о ном Евро -
пе скоп ским Вар да ром.

Н тре ба сум ња ти да ће ру ко -
ме та ши Ди на ма и ове се зо не
има ти ве ли ку по др шку с три -
би не пан че вач ког „хра ма спо -
р та”, јер Пан чев ци јед но став -
но во ле игру с ле пљи вом лоп -
том. И до бро је по зна ју. Да би
Ди на мо и у но вој се зо ни био
кон ку рен тан са нај бо љи ма, чел -
ни ци овог спорт ског ко лек ти -
ва су у са рад њи са пр вим тре -
не ром осми сли ли цео план при -
прем ног пе ри о да, а до бро су

РУ КО МЕТ НИ КЛУБ ДИ НА МО УПА ЛИО МО ТО РЕ

ПЕТ КО ИЗ ВР ШИО ПР ВУ ПРО ЗИВ КУ

про це њи ва ли и при ли ком из -
бо ра игра ча.

За то ће играч ки ка дар Ди -
на ма у но вом пр вен ству би ти
знат но из ме њен. Из клу ба су
оти шли: Па вле Бан ду ка, Сте -
фан Ша по њић, Урош Еле зо вић,
Пе тар Жу јо вић, Де јан Пра ли -
ца и Ду шан Пе тро вић, али су и
при сти гла вред на по ја ча ња. Жу -
то-цр ну опре му за ду жио је пи -
вот Вељ ко Ми ло ше вић ко ји је
до шао из Изра е ла, а но ви члан
Ди на ма по стао је и гол ман Де -
јан Зла та но вић ко ји је сти гао
из ни шког Же ле зни ча ра. У пла -
ну је до во ђе ње још не ко ли ко

Европ ско пр вен ство у пли ва њу
ко је је од 3. до 9. ав гу ста одр жа -
но у нај ве ћем шкот ском гра ду
Гла зго ву, по че ло је фан та стич -
но за Пан чев ку Ању Цре вар.

На и ме, она је у ква ли фи -
ка ци ја ма у ди сци пли ни 400
ме та ра ме шо ви тим сти лом у
из у зет но ја кој кон ку рен ци ји
из бо ри ла сво је пр во европ ско
фи на ле осво јив ши 7. ме сто са
вре ме ном че ти ри ми ну та, 40
се кун ду и 99 сто тин ки. Ипак,
у од лу чу ју ћој тр ци на ша су -
гра ђан ка ни је ус пе ла да ура -
ди ни шта ви ше од осмог ме -
ста ка да је по сти гла ре зул тат
4.41,40, али пре ма ре чи ма ње -
ног тре не ра Мар ка Спа со ва
ула ском за вр шни цу по ме ну -
те ди сци пли не за цр та ни циљ
Цре ва ро ве пред од ла зак на
европ ску смо тру је по стиг нут.

У тр ци на 200 дел фин Ања
је из бо ри ла по лу фи на ле, а у
креј њем по рет ку оства ри ла
13. ме сто.

И на по слет ку, та лен то ва на
пли ва чи ца из на шег гра да на -
сту пи ла је на 200 ме та ра ме -
шо ви тим сти лом и у пр вој
по лу фи нал ној тр ци за у зе ла

че твр то ме сто с вре ме ном два
ми ну та, 14 се кун ди и пет сто -
тин ки, што је но ви на ци о нал -
ни ре корд. На жа лост, Цре ва -
ро вој је за дла ку из ма кло фи -
на ле, с об зи ром на то да је
укуп но има ла де ве то вре ме у
по лу фи на лу. Ј. Ф.

У нео пи си во ле пом ам би јен -
ту Вла син ског је зе ра је у не -
де љу, 5. ав гу ста, одр жа на тр -
ка пр вен ства Ср би је у олим -
пиј ском три а тло ну, ко ја је под -
ра зу ме ва ла ки ло ме тар и по
пли ва ња, 40 ки ло ме та ра во -
жње би ци кла и де сет ки ло ме -
та ра тр ча ња. Овом над ме та -
ње има ло је ме ђу на род ни ка -
рак тер с об зи ром на то да су
на сту па ли спор ти сти из Ма -
ђар ске, Бу гар ске и Ма ке до ни -
је, а ме ђу укуп но 135 так ми -
ча ра на шло се и че тво ро чла -
но ва Три а тлон клу ба „Та миш”.

Пан чев ци су се ку ћи вра -
ти ли с три ме да ље, а нај зна -
чај ни ји ре зул тат оства рио
Мар јан Лу кић, осво јив ши тре -
ће ме сто. Брон за ну ме да љу
на пр вен ству др жа ве он је на
ни ма ло ла кој ста зи за вре део
ре зул тат од два са та и 17 ми -
ну та, ко ји му је био до во љан
да се оки ти и зла том у кон ку -
рен ци ји так ми ча ра ста ри јих

од 40 го ди на. У ис тој ста ро -
сној ка те го ри ји пла сман на
по ди јум из во је вао је Игор Ву -
ко вић, за у зев ши дру го ме сто.

Као пра те ћи про грам глав -
не тр ке да на одр жан је и
спринт три а тло на (750 ме та -
ра пли ва ња, 20 ки ло ме та ра
би ци кли са ња и пет ки ло ме -
та ра тр ча ња), ко ја се бо ду је
за СТУ-куп. У њој је „Та миш”
имао два так ми ча ра и обо ји -
ца су осво ји ли ме да ље: Вла -
ди мир Ко ка нов је био тре ћи
у кон ку рен ци ји ју ни о ра и у
ап со лут ном пла сма ну, док је
Ду шан Лу кић осво јио дру го
ме сто код ве те ра на.

Три а тлон ска се зо на се на -
ста вља и пред Пан чев ци ма су
још две из у зет но ва жне тр ке
– пр вен ство Ср би је у спринт-
три а тло ну, у Сом бо ру 19. ав -
гу ста, док је пр вен ство Ср би -
је у ду гом три а тло ну 23. сеп -
тем бра у Бе о гра ду.

Ј. Ф.

ЗА ПА ЖЕ НИ НА СТУ ПИ НА ШЕ ПЛИ ВА ЧИ ЦЕ

НА ЕВРОП СКОМ ПР ВЕН СТВУ

АЊА ЦРЕ ВАР ПО СТИ ГЛА 
ЦИЉ У ГЛА ЗГО ВУ

ОК ОД БОЈ КА 013 ПО ЧЕО СА РА ДОМ

ДРУ ЖЕ ЊЕ, ТРЕ НИ РА ЊЕ, УСА ВР ША ВА ЊЕ...

ће мо на СЦ-у „Мла дост”, а до
по чет ка пр вен ства, ко је стар -
ту је у ок то бру, има мо до вољ но
вре ме на да се до бро при пре -
ми мо. Наш циљ ће би ти да
оства ри мо пла сман у сре ди ни
та бе ле – ис та као је Вла ди мир
Јо ван чић, тре нер пр ве еки пе
ОК- Од бој ка 013.

Ве о ма је за ни мљив по да так
да ће, по сле На та ше Бо жић, у
САД на да ље шко ло ва ње оти ћи
још јед на игра чи ца Од бој ке 013,
а то је Уна Ба ра ше вић. То је
сја јан под сти цај оста лој де ци,
а клуб ће се и да ље тру ди ти да
и оста ли ма омо гу ћи од ла зак на
шко ло ва ње у ино стран ство.

– Ис ко ри стио бих ову  при -
ли ку и да се за хва лим чел ни -
ци ма Спорт ског са ве за Пан че -
ва, јер су нам омо гу ћи ли да и
да ље има мо до бре усло ве за рад
– до дао је на кра ју Кр го вић.

За мла ђе ка те го ри је ће и у
пред сто је ћој се зо ни би ти ор га -
ни зо ва на Фер-плеј ли га, про -
је кат ОК-а Од бој ка 013, на ко -
ји су у овом ко лек ти ву ве о ма
по но сни, а ко ји је пре све га у
ин те ре су де це. А. Ж.

ђим пи о нир ка ма и шко лом од -
бој ке за ду же ни су тре не ри Јо -
ви ца Стан ко вић, Зо ран Мар -
ко вић и Не бој ша Бо жић. Ко -
ор ди на тор ра да са мла ђим се -
лек ци ја ма је про фе сор Бла го је
Ко при ви ца, ина че глав ни кон -
ди ци о ни тре нер у кам пу на шег

ис ку сних игра ча ко ји ће пред -
ста вља ти истин ска по ја ча ња за
Ди на мо.

– На пр вој про зив ци је би ло
два де сет мо ма ка. Нај ва жни је
је да сви бу ду здра ви, а дра го
ми је да су већ на пр вом тре -
нин гу по ка за ли да су ор ни за
рад. У про шлој се зо ни смо има -
ли ја ко мно го про бле ма са по -
вре да ма игра ча и на дам се да
ће нас ово га пу та та кви пе хо ви
за о би ћи. До по чет ка так мич е -
ња у Су пер ли ги има мо до вољ -
но вре ме на да се при пре ми мо
и скло пи мо цео мо за ик. У пла -
ну је да од и гра мо и шест до се -

дам кон трол них утак ми ца, а
мо гу ће је и да кра јем ав гу ста
от пу ту је мо и на при пре ме ван
гра да. Наш циљ у но вој се зо ни
би ће да се пла си ра мо у плеј-
оф – ре као је шеф струч ног
шта ба Ди на ма Иван Пет ко вић.

Под ру ко вод ством пр вог тре -
не ра и ње го вих са рад ни ка, мом -
ци ће тре ни ра ти по два пу та
днев но. У пре по днев ним ча со -
ви ма ће ве жба ти на СЦ-у „Мла -
дост”, а уве че ће пу то ва ти у Ба -
нат ско Но во Се ло, где ће ко -
ри сти ти ре сур се та мо шње ха -
ле спор то ва.

А. Живковић

че ка мо да за вр ши над ме та ње
у Пр вен ству Ср би је у од бој ци
на пе ску, где за са да има мно -
го успе ха са Ми ло шем Ми ли -
ћем. Не рас ки ди ви део на шег
ти ма су и док тор Иван Ром чев
и фи зи о те ра пе ут Па о ла Ја ко -
вље вић. На ста ви ће мо са рад њу
са клу бо ви ма из на се ље них ме -
ста као и до са да, а по сле увод -
не фа зе при пре ма оче ку је нас
и наш камп на Ми тров цу на
Та ри, од 21. ав гу ста – ре као је
Иван Кр го вић „ал фа и оме га”
ОК-а Од бој ка 013. 

Про сла вље ни од бој ка шки
струч ња ци Јо ви ца Цвет ко вић
и Бра ни слав Јо ва нов, ко ји су
се вра ти ли из Ира на, од но сно
Ки не, сва ка ко ће, као и до са -
да, по ма га ти клу бу, а нај ви ше
на струч ном уса вр ша ва њу тре -
нер ског ка дра.

– Оно што је нај бит ни је је -
сте по да так да је цео пр ви тим
са чи њен од де во ја ка ко је су по -
ни кле у на шем клу бу. Ре ги -
стро ва ће мо 24 од бој ка ши це ко -
је ће се над ме та ти и у се ни ор -
ском и у ка дет ском над ме та -
њу. До од ла ска на Та ру ве жба -

ма зва нич ног шам пи о на Ср би -
је, бе о град ској Ви зу ри.

Пи о нир ке ће пред во ди ти Ду -
брав ка Фло ра, а за рад са мла -

про сла вље ног те ни се ра Јан ка
Тип са ре ви ћа.

– У струч ном шта бу оче ку је -
мо и Алексндра Га ври ло ва, али

ПАН ЧЕВ ЦИ НА НАД МЕ ТА ЊУ У 

ПРЕ ДИВ НОМ ПРИ РОД НОМ АМ БИ ЈЕН ТУ

Успе шно на Вла си ни
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Ми лош 
Жи ва нов, 
пред у зет ник на
ин тер не ту: 
– Пла ни рам да што
ви ше вре ме на про -
ве дем у при ро ди са
се стром, дру штвом
и де вој ком. Углав -
ном то бу де  не где у
бли зи ни во де. 

Ни ко ла 
Сте ва но вић, дипл.
пе да гог: 
– Во лим да про во дим
вре ме по ред Ду на ва.
Од ма рам, ку пам се и
сун чам. Ко ри стим мак -
си мал но ове ле пе лет -
ње да не. 

Јо ван Ћи рић,
сту дент: 
– Ле то ћу про ве сти
рад но, а мо жда ћу у
сеп тем бру ус пе ти да
одем на мо ре. 

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Отва ра
Бра не др же во де не то ко ве.

    Као и то ко ве ми сли.

    За тво ре ним.

    Не ма си ла ко је ће ове дру ге, а нај ва жни је, отво ри ти.

    Ако у си ле не ра чу на мо са мо по у зда ње, са мо по што ва ње, до -

бру енер ги ју...

    Хра брост, од луч ност, ср ча ност.

    А то је по гре шна ра чу ни ца.

Не вре ме
Да кре неш с пла ни ра њем бу ду ћих по слов них по те за.

    Да осну јеш по ро ди цу.

    Да бу деш си гу ран да ће ти соп стве но зна ње и обра зо ва ње да -

ти са мо твој про стор.

    Да си кре а ти ван, ино ва ти ван, са др жа јан...

    До бар чо век, ем па ти чан, ек ста ти чан.

    Са мо да ми слиш о то ме ко ли ко ти је до све га то га ста ло.

    Не вре ме је.

Вра та
Про бле ме мо жеш за о би ла зи ти.

    Пред њи ма се пра ви ти мр тав.

    Мо жеш их ства ра ти.

    Или ре ша ва ти.

    И увек ти се чи ни да су до шли у не вре ме.

    Јер, то је су шти на про бле ма: ни кад ни су до бро до шли.

    Ипак, отво ри им вра та и ре ше но шћу их из ба ци кроз дим њак.

    Увек је пра во вре ме за отва ра ње вра та ду хов но сти.

Увелико траје сезона 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 

21. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Ивана, Александре, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција

Видите децо, тамо ћемо се данас пењати – једна од
дивних плажа полуострва Ситонија.

Александар Николић, 
Јована Ристића 1/15, Панчево

Предиван залазак сунца у Котору.
Ивана Вујичић, Делфе Иванић 7, Панчево


