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ЗАШТО ЈЕ ОГОРЧЕН ДЕО ПРОДАВАЦА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ?

ПЛАТО ИЗМЕЂУ ЗГРАДЕ ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА И „МАКСИЈА” ПОСТАО ДЕПОНИЈА!
Било је замишљено да то
место буде уређено, а да
куповина на њему
представља олакшицу
сиромашнима
Власници приватних радњи и угоститељских објеката на платоу иза зграде Историјског архива и „Максија”
упутили су петицију свим надлежним
институцијама у граду у којој захтевају да се очисти депонија ђубрета на
том месту која се ствара свакодневно, у поподневним сатима.
Они су подсетили на то да је град
дозволио да се на том месту формира
бувља пијаца да би се тако изашло у
сусрет нашим сиромашним суграђанима, а да је уређење платоа плаћено
новцем власника локала.
– То место је требало да буде уређен и урбанизован простор.Уместо тога, данас имамо ситуацију да је плато
претворен у депонију и јавни тоалет.
На само неколико метара од ресторана налази се ограда оивичена тујама
коју су продавци читавом дужином
претворили у место за вршење нужде.
Роба која се продаје на том платоу се
једним делом прикупља по градским
контејнерима, а оно што не нађе купце завршана на зеленим површинама
и формира депонију. Да ли је ово још
једна година предузетништва у којој
ће предузетници и власници локала
морати да се повуку, затворе своје локале и сачекају да депонија прекрије
све нас? Хоће ли нас који редовно

плаћамо порез поразити немар, прљавштина, и продавци украдене робе
– пише у петицији.
По речима њених потписника једини
начин да се овај проблем реши је боље
одржавање хигијене овог места, односно чешће чишћење платоа. Они предлажу и да се уклони бувља пијаца из тог
дела града, и да се премести на неку
прикладнију позицију. Осим тога, сматрају и да би било много боље када би се

на место на коме се налази бувља пијаца
пребациле тезге за продају гардеробе.
На петицију није још увек стигао
никакав одговор, међутим, без обзира
на то, на крају петиције су навели да се
још увек надају повољном исходу и да
су сигурни у то да градска власт може
брзо да пронађе решење за њихов проблем.
Иначе, он датира од пре више година. Иницијатори идеје да се део

Зелене пијаце претвори у бувљак су
првобитно планирали да се на том
ме сту про да ју пти це, грн чар ски
предмети и производи других занатлија.
Међутим, када се испоставило да
ту ниче класичан бувљак надлежни
су покушали да продавце који су нудили робу преселе код Железничке
станице „Аеродром” на истоимену
робну пијацу. Међутим, они су то
одбили. Прво образложење им је било да је то предалеко, а друго да је
месечна закупнина тезги скупља него на Зеленој пијаци. Уместо да се
нешто промени, све је остало по старом.
Подсећамо, на Зеленој пијаци се
налази 700 тезги за продају пољопривредних производа, а на бувљаку такође један број тезги и локала.
Незванично нам је речено да радници „Хигијене” чисте овај део града
и да улажу напоре да хигијена на
платоу између „Максија” и Историјског архива буде на што већем нивоу. Међутим, њихове напоре кваре
наши непажљиви и бахати суграђани
који тамо свакодневно бацају ђубре.
На фотографијама које су потписници ове петиције послали нашој
редакцији јасно се види да је ситуација лоша и да је неопходна што бржа реакција. То је посебно важно ако
се узме у обзир да су у непосредној
близини бројне тезге на којима се
продају пољопривредни и прехрамбени производи.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић

Борите се!
Пре неколико дана једна млада девојка из Новог Сада одузела је себи живот тако што је након вечерњег изласка са братом и пријатељима скочила с моста. Према речима породице и оних који су је познавали нико није веровао да би тако нешто могло да се деси.
Студирала је и ове године уписала још један факултет. Сада је више
нема....
Не може да се не наметне питање – колико нас заправо људи добро познају? Да ли отворено причате о најдубљим страховим и бригама? Није ли врло често случај да се изненадимо туђим поступцима и одлукама. Онда наступа дилема: па како се то десило? И још
чешће, констатација да сте могли о својим проблемима да причате
с људима из најближег окружења. Да ли сте могли? Да ли слушате
друге људе и да ли сте ви саслушани? Брз начин живота своди се на
кратка дописивања преко друштвених мрежа. Договарамо се, делимо слике и занимљиве линкове. Не можете да кажете и да притом
будете искрени, да нисте више пута ставили насмејани емотикон на
крају реченице када вам се срце цепало од туге, јер тако је лакше.
Да ли је?
Тражите ли помоћ? Да ли сте ухватили некога за руку и рекли да
вам је тешко? Психолози сматрају да је веома важно да делимо своје немире са другим људима. Све док се проблеми врте по глави,
они изискују велику количину енергије која је потребна да се човек
избори са негативним мислима. Морате признати да је ипак некако
лакше када нешто кажете наглас. Проблем велики као кућа постане чак и смешан, а ако имате оне које вас воле и разумеју он може
постати и безначајан. Немојте се затварати у себе. Сваки проблем
има решење, а кажу да ако решења нема онда то заправо и није ваш
проблем.
Сигурно знате људе из вашег окружења који су имали велике животне кризе, а успели су, у једном тренутку, да их превазиђу. Питајте их како су се осећали тада, а како након неког времена када је бура прошла. Не постоји за џабе изрека: „После кише долази сунце”.
Знамо сви да киша не пада вечно. Само покуцајте, сигурно ће вам
отворити врата они којима највише верујете. Увек постоји барем једна таква особа.
Морате да знате да поремећај расположења, односно депресија ,
има биолошку основу, а она се као и сваки здравствени проблем решава одласком код лекара. Народски се каже, постоје и они који
вам могу залечити душу, јер и она уме да се саплете у животу који
константно од нас тражи да будемо најбољи у свему што радимо.
Да ли морамо баш увек да дајемо сто одсто снаге? Колико вам заправо прија да се налазите у вртлогу туђих и сопствених захтева?
Успорите.
Размислите: јесте ли икада видели да су људи који живе у додиру
с природом несрећни? Вратимо се основама. Срећу чине мале ствари. Изађите из шаблона и пронађите себе. Шта је оно што вас чини
срећним? Шта је оно што може да обогати ваш живот? Промене су
добре, сви се мењају и све се око нас мења. Не плашите се промена.
Глава је увек горе, а једини пут само напред!
Пре неколико дана једна млада девојка из Новог Сада одузела је
себи живот тако што је након вечерњег изласка са братом и пријатељима скочила с моста. Према речима породице и оних који су је познавали нико није веровао да би тако нешто могло да се деси. Студирала је и ове године уписала још један факултет. Сада је више
нема....
Заувек...

ФОТОГРАФИЈА Афричка пустара.
У центру града, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.
Идемо. Од 1869.

У ПАНЧЕВУ ЈЕ ДОСАДНО ТОКОМ
ЛЕТЊИХ МЕСЕЦИ
У недостатку културних догађаја и забаве многи Панчевци одлазе за Београд, писало је у једном коментару у
„Панчевцу” број 1495, који је изашао
15. августа 1981. Аутор тог текста је
подсетио да је некада давно у нашем
граду током летњих месеци било интересантније јер су нам долазили у госте Лола Новаковић, Арсен Дедић,
„Седморица младих”, амерички џезери попут квартета „Голден Гејт”, и
„Сестара Питерс”, а да је временом
број гостовања познатих група и певача почео да се смањује.
Да је у Панчеву досадно током летњих месеци видело се из анкете с нашим млађим суграђанима коју смо
објавили те 1981. године. Њени учесници су се сагласили с тиме да су једини садржаји који им се нуде одла-

требало да добије много више пара
назад!
У ру брици „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
Панчеву бити одржан концерт мега-звезда народњака, на ко ме ће уче сто вати Миро слав Илић, Нада Топча гић, Усни ја Ре џе по ва, и Не џад
Салковић. У нашем граду су и та да
радила три био ско па („Војво дина”,
„Зве зда”, и „Цен тар за кул ту ру”), а
сци на Дунав и на Градски базен на
купање. И кафане.
Нестварно делује фотографија објављена на насловној страни тог броја „Панчевца” на којој се види препуна градска плажа на Тамишу. Иако је
то некада било уобичајено током летњих месеци као и концерти забавњачких и народњачких музичких звезда
које је организовао „Радио-Панчево”
– сада је то далека прошлост.
Један велики градски проблем о
којем је писао тадашњи „Панчевац”
актуелан је и данас – недостатак кишне и фекалне канализације. Пре
тридесет и четири године објавили
смо интервју са Ранцом Франтаром,
челником службе за одржавање канализације у Панчеву.
Између осталог, он је изјавио да
би требало улагати много више новца у даљи развој канализације у нашем граду, јер се он стално развија.
Сем тога, Франтар је рекао још нешто важи и дан-данас: ако се узме у
обзир колико новца из буџета Панчева одлази у Нови Сад наш град би

у До му омла ди не су при ре ђи ва не
диско-вечери.
„Панчевац” број 1495 од 15. августа
је објавио занимљиво и дан-данас актуелно писмо нашег суграђанина који се жалио на проблеме с којима су
се суочавали бициклисти. Недовољан
број стаза за кретање овим возилом на
два точка, честе крађе, мало мајстора
који поправљају бицикле, мало паркинга за њих, све су то проблеми који
постоје и данас.
M. Глигорић
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КОЛОПРОКТОЛОШКА РАДИОНИЦА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

СВЕТСКИ СТРУЧЊАЦИ ОБУЧАВАЈУ
НАШЕ ХИРУРГЕ
Петогодишњи
национални програм
подржало
Министарство
здравља
Циљ: стандардизација
лапароскопских
операција дебелог
црева
Панчевачка Општа болница била је у уторак и среду, 7. и 8.
августа, адреса на којој се окупио велики број хирурга из целе Србије. Они су у наш град
дошли како би присуствовали
радионици реализованој у оквиру Националног програма обуке за минимално инванзивну
колоректалну и аналну хирургију (Ц-МИЦРАС), коју је подржало Министарство здравља.
Циљ овог програма јесте стандардизација операција дебелог
црева и увођење побољшања у
овој области кроз петогодишњи
програм.
Министарство здравља овај
пројекат реализује у сарадњи
са ре но ми ра ним свет ским
стручњаком у овој области, професором Амџадом Парваизом.
Пред ви ђе но је да про фе сор

Доктор Младен Јанић и
Парваиз са својим тимом једном месечно долази у Србију и
да том приликом, заједно са
нашим лекарима у различитим регионалним болницама,
оперише пацијенте овом методом.
Ко је први почео
Као што је већ познато, долазак професора Парваиза и других светски признатих колоректалних хирурга у Панчево

ПРОЈЕКТИ УДРУЖЕЊА „ПРЕПОЗНАЈ У СЕБИ”

Почињу радионице за
основце
Ученици од првог до петог разреда основне школе имаће прилику да од друге половине августа
похађају бесплатне језичке радионице у оквиру једног од пројекта удружења „Препознај у себи”.
Деца ће моћи да одаберу један од четири језика: енглески, немачки, словачки или
мађарски, који ће моћи да изучавају током два месеца. Осим
тога, ђаци ће се упознати и са
културом земаља у којима се
наведени језици говоре. Предвиђено је да се одржи по осам

и прихвате нове, оригиналне
видове искоришћавања „отпада“ чиме ће се ефекат заштите
животне средине подићи на виши ниво – објаснио је Машић.
Реализација пројекта почеће
25. августа и трајаће до 26. новембра. Предвиђено је да у том
периоду буде одржано 15 креативних радионица у трајању од
по два школска часа у просторијама удружења и још толико
предавања у панчевачким основним школама. Планирано је и
да у септембру и октобру буду

професор Џамил Ахмед
није никакав новитет захваљујући др Младену Јанићу, шефу
Одсека колоректалне хирургије у овдашњој болници, који са
својим Удружењем „Круг здравља” још од 2002. године организује градску манифестацију
„Панчевачка колопрокотолошка радионица”. Стога је овонедељни скуп у Општој болници, само један у низу корака
унапређивања колоректалне хирургије по којој је та установа
већ позната у Србији.
– Овог пута професор Парваиз и његов тим у Србију долазе у склопу Националног програма за обуку у области лапароскопске хирургије рака дебелог црева. Овонедељну радионицу у Панчеву предводио
је професор Џамил Ахмед, колоректални хирург-консултант
и асистент професора Парваиза, који долази из Саутхемптона. Током оба дана рађене су
по две лапароскопске операције, које је уживо пратило више од двадесет хиругра из целе Србије. Иначе, министар
здравља је са професором Паваизом потписао уговор о сарадњи и покренут је петогодишњи програм чији је циљ да се
што више регионалних болница у Србији, поред универзитетских центара, укључи у овај
пројекат како би се колоректални хирурзи за што краће

време обучили да безбедно и
сигурно раде лапароскопску хирургију дебелог црева – објаснио је др Младен Јанић.
Ухватити корак
Он је напоменуо и то да је пројектом тренутно обухваћено
шест центара у којима је показан највећи интерес за овакве
обуке. Тако ће се поред хиругра у Панчеву, у овој области
додатно усавршавати и лекари
са ВМА, из Градске болнице
„Звездара”, са КБЦ „Бежанијска коса”, са Прве хируршке
клинике и са Клиничког центра у Новом Саду.
– Хирурзи који прођу обуку
ће до краја ове године добити
европске лиценце које ће бити
потврђене на Медицинском факултету у Београду. Искусан и
уигран тим професора Парваиза први пут је радио на увођењу
лапарсокопске колоректалне хирургије у Енглеској од 2003. до
2011. године. Постигли су изванредне резултате и то им је
дало шансу да наставе са таквом обуком на интернационалном нивоу. Сада то раде у
више од двадесет земаља на пет
континената – рекао је Јанић.
Према речима професора Џамила Ахмеда, установљен је систем додељивања сертификата
лапароскопским колоректалним хирурзима.
– Сада је прецизно дефинисано како тече обука и на који
начин се стиче сертификат.
Циљ и идеја овог програма јесте да се овакве операције стандардизују и да се у Србији оперише на сличан начин као што
се то ради у већини других земаља где реализујемо обуке,
како би сви кораци свуда били
исти. Мислим да смо на добром путу да то постигнемо –
истакао је Ахмед.
Иначе, карицном дебелог црева спада у једну од три најчешће врсте малигнитета у јужном
Банату, а годишње се у панчевачкој болници оперише између 120 и 150 тумора овог типа.
Након Панчева, колопрокторлошка радионица се у четвртак
и петак, 9. и 10. августа, одржава и на Клиничко-болничком
центру „Бежанијска коса”.
Д. Кожан

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Доживите спој науке
и уметности
Овако је сваког лета
часова у трајању од по 45 минута, а предавачи ће бити студенти завршних година Филолошког факултета. Заинтересовани се могу пријавити за
радионице до среде, 15. августа, путем телефона 065/2580659 или на Фејсбук страници
удружења.
Према речима Радета Машића, председника удружења „Препознај у себи”, крајем августа
ће почети и реализација пројекта „Баштован” намењеног
ученицима петог разреда основних школа у Панчеву. Овај пројекат је подржао градски Секретаријат за заштиту животне
средине, а његов циљ је да младима 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

одржане и четири едукативне
радионице у једном пољопривредном газдинству на тему настанка и коришћења биомасе.
Упоредо са овим бесплатним
програмима, у другој половини августа ће се у удружењу
„Препознај у себи” реализовати и неколико квалитетних радионица за децу које се плаћају. Цене су повољне, а теме разнолике: креативно писање, позориште, филм, друштвене и
видео игре, оригами, вајање и
керамика, stop motion анимација. Предавачи су истакнути
стручњаци у својим областима
попут Емила Сфере, Татјане
Ристић, Весне Сеферагић, Душана Алексића, Сташе Машић,
Иване Штопуљ и других. Пријаве су у току, а за додатне информације позовите 065/2580659 или се о детаљима распитајте на Фејсбук страници удружења. Просторије удружења налазе се у Улици Жарка Зрењанина 35.
Д. К.

Од са мог отва ра ња, кра јем
2016. године, Центар за хитну
и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се
по квалитету услуга, савременој опреми, професионалном
и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Осим тога, све већи број наших суграђана одлучује се за
услуге ове стоматолошке ординације, којом руководи др
Ђорђе Николић, због атрактивних цена и могућности плаћања на одложено.
Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки, у „Никоденту” су одлучили

да поново покрену акцију у
оквиру које сви они којима су
неопходне услуге из области
протетике остварују право на
чак 30% попуста.
Искористите ову прилику и
закажите преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2.
Посетите „Никодент медик”,
осетите спој науке и уметности, оживите свој осмех и живите за исти, јер је управо осмех
ваш најбољи адут!
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не са мо по ми шље њу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-

глед кошта 2.000 динара, ултразвучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара, док
обе ове услуге у пакету коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено,
сви набројани специјалистички прегледи обављају се само
суботом, а заказују се радним
данима путем телефона 013/2190-900 и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиоло-

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

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

Породични дани
кловновски шоу за децу за понедељак.
У уторак, 14. августа, биће
организован турнир у одбојци
за девојчице, за децу ће бити
изведена представа „Штулаш”,
а кон церт ће одр жа ти бенд
„Трубјут Балашевић”. Сутрадан, у среду, у трци пријатељства наћиће се јуниори, сенио-

ФОТО:

АРХИВА

„ПАНЧЕВЦА”

Као и сваке године, у организацији МЗ Омољица, током августа у том месту одржавају се
„Породични дани”. Како је најављено, овогодишњу манифестацију у среду, 8. августа, треба да отвори Дејан Цукић са
својим бендом, док је сутрадан
на програму одбојка, представа за децу „Суперхероји” и у

вечерњим сатима концерт групе „Трио Крстић”.
У петак, 10. августа, играће
се јамб и одбојка, а биће одржани креативна радионица за
децу и концерт „Кактус Џека”.
У суботу ће јуниори пецати на
Поњавици, графити ће наћи
своја места иза зграде Дома
културе, играће се фудбал, Пеђолино ће наступати за децу, а
после 22 сата кренуће психоделик-тренс журка. Турнир у
ножном тенису, представа Никице Петронијевића и свирка
„Војвођанског сна” предвиђени су за недељу, а симултанка
у шаху, турнир у овом спорту и

ри и ветерани, а потом ће заинтересовани моћи да науче да
јашу. За следећи четвртак заказано је дружење са службом
Хитне помоћи уз превентивни
преглед, а на „менију” ће бити
и сто ни те нис, пред ста ва
„Штрумфови” и концерт „Ултразвук бенда”.
Још много тога занимљивог,
попут трке ролерима, мађионичарских трикова, рукометног турнира и концерата одиграће се 17. и 18. августа. У суперфиналу, у недељу биће прослављена сеоска слава Преображење уз концерт КУД-а „Жисел”. Добродошли!

КОНЦЕПТ
Ништа не треба да нас изненади када је реч оХрватској јер је
то једина држава у Европској унији која слави етничко чишћење. Односом према прошлости и срспском народу Хрватска стално форсира релативизовање и негирање злочина.
Сем тога измишљају се нове тезе, па је премијер Пленковић
на прослави „Олује” говорио о великосрпској агресији. Рат у
Хрватској није почео тако што је Србија извршила агресију
већ су Словенија и Хрватска најпре извршиле нелегалну сецесију. Онда је уследио одговор савезне Владе коју је тада
водио Хрват Анте Марковић.
( Ивица Дачић, министар спољних послова, у интервјуу за
РТВ „Пинк”, 6. август)

***
Због чврстог става Србије о Косову и Метохији Сједињене
Америчке државе су промениле свој став, па се тако сада и
Вашингтон залаже за то да треба да се постигне договор између Београда и Приштине.
(Милован Дрецун, председник Одбора Скупштине Србије
за Косово и Метохију у изјави за „Танјуг”, 5. август)
***
Браћа Црногорци издали Србију! Црногорска држава послала свог војног изасланика у Хрватској на прославу 23-годишњице „Олује”, највећег погрома Срба из Хрватске.
(насловна страна „Курира” за 6. август)
***
Србија је изненађена због учешћа израелских борбених авиона и њихових пилота у обележавању акције „Олуја” у Хрватској, током које убијено 2.000 а протерано 250.000 Срба.
Због тога су наше власти затражиле објашњење представника израелске државе.
(„Вечерње Новости”, 6. август)
***
Уколико се нешто не предузме, Србија би за неколико година могла да остане без продаваца, возача, пекара, радника у
хотелијерству и угоститељству.
(Зоран Ђорђевић, министар за рад и социјалну политику
у интервјуу за „Курир”, 6.август)
***
Иако сам имала понуде за рад у Италији и Аустрији одлучила сам да останем у Србији. Примећујем напоре и бољитак
када је наш здравствени систем у питању, и верујем да ће наши људи имати подједнако добре услове за лечење у Србији
као и у иностранству.
(Докторка Даница Тиодоровић, дипломац Медицинског
факултета у Нишу са оценом 9,95, и један од најбољих
стручњака за карцином коже у Србији)
***
Наздрављамо новом почетку. Срећно мој шампионе, верујемо у тебе.
(Потпис уз најновију фотографију Јелене и Новака
Ђоковића на њеном профилу на „Инстаграму”, 5. август)
***
Дуго нисам имао осећај дивног концерта као што је овај поред Дрине. Публика је била дивна и осећала се веома добра
енергија, тако да бих све поновио.
(Певач Здравко Чолић после концерта на „Зворничком
лету” који је одржао пред 25.000 људи, „Вечерње новости”,
6.август)
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НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ТЕХНИЧКЕ ПРОМЕНЕ И УСАГЛАШАВАЊА
Корисници ће моћи
преко интернета да
коментаришу
квалитет пружених
комуналних услуга
Чланови градске владе су на
седници одржаној 7. августа
пред собом имали 12 тачака
дневног реда. Обједињено су
се позабавили нацртима одлука о зеленим површинама, пијацама, сахрањивању и гробљима, погребним делатностима,
као и о допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца.
Ресорни већник Мишо Марковић је објаснио да се ради о
техничким променама, односно о усаглашавању са чланом
13 Закона о комуналним делатностима, који се односи на
изјашњавање корисника о квалитету пружених комуналних
услуга. Оно ће се вршити преко интернета, а Веће ће повремено, на месечном нивоу, тражити извештаје од јавних предузећа о томе да ли се и на шта
грађани жале, па ће у складу с
тим предлагати мере за отклањање евентуалних недостатака и решавање проблема. Коначну одлуку о овоме донеће
одборници.
Затим, усвојен је закључак
којим је утврђен предлог Одлуке о правцу пружања државних путева који пролазе
кроз на се ља на те ри то ри ји
града. Скупштина града ће је
усво ји ти по што прет ход но
при ба ви са гла сност Ми ни старства грађевинарства, сао бра ћа ја и ин фра струк ту ре,
јер су у питању путеви првог
и другог реда.

Обједињено су разматрани
финансијски извештаји за 2017.
годину ЈП-а „Градска стамбена
агенција”, ЈКП-а „Вод-ком” из
Јабуке и ЈКП-а „Глогоњ”. ГСА
је пословала у оквиру плана и
програма: 23 стално запослена
и две особе што су радиле на
одређено време створиле су пословни добитак од 1.385.000
динара, који ће бити распоређен тако да ће половина износа бити уплаћена на рачун Града, а остатак ће ићи у финансирање даље изградње станова.
Јабучко јавно предузеће приходовало је 19.981.000, а расход је износио 18.492.000; нето
добит је 742.000 динара, што
ће бити употребљено за одржавање основних средстава и поправку машина. Глогоњци су у
2017. години остварили приход од 16.023.378 и расход од
15.787.490 динара. Нето зарада од 200.504 динара.
Прва измена финансијског
плана МЗ-а „Младост” и трећа

МЗ-а Јабука за 2018. годину
нису донеле ништа посебно важно. Градско веће се, на крају,
у циљу стварања услова за прикључење појединачних корисника на градску водоводну
мрежу у МЗ-у „Стари Тамиш”
усагласило да се ребалансом
градског буџета за 2018. годину планирају средства у висини до пет милиона динара, док
трошкове накнаде за прикључак у висини од 20.000 динара

треба да сносе појединачни корисници.
Иначе, после неколико апела
које су упутили новинари, секретаријати Градске управе су
поставили на сајт града закључке Градског већа с пратећим материјалом. С обзиром на то да
смо прошле недеље забележили како изгледа да је то немогућа мисија, поштено је да сада
кажемо да су службеници показали да ништа није немогуће.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Доспева рата за порез
Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који 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 достављање обвезницима.
Моле се обвезници да благовремено измире своје обавезе како би избегли обрачунавање и плаћање камате као и
покретање прекршајног поступка и принудну наплату.

РАДОВИ НА ХАЛИ СПОРТОВА

Ускоро завршетак
Иако грађевинци овогa лета
нису имали среће с временским (не)приликама, приводе
се крају радови на рехабилитацији регионалне спортске хале у нашем граду. Ово се врши
у оквиру пројекта „Енергетска
ефикасност – предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону РумунијаСрбија”.
Извођач je у предвиђеном
року обавио планиране радове
на унапређењу енергетске ефикасности Хале спортова: до сада је заокружено око 70 одсто
послова у оквиру овог инфраструктурног пројекта, који је
први такве врсте финансиран
из Interreg IPA програма прекограничне 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 радова подвлаче да је било неопходно откопавати, чак и рушити делове зграде код анекса ха-

ле како би стара зидана комора из 1969. године била демонтирана. 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 максимална ефикасност новог система, очишћени су сви вентилациони канали.
Уз то, завршена је монтажа
фасадних панела у сврху термоизолације на бочним зидовима објекта и постављена је
профилна столарија изнад терена. У току је обрада бетонских елемената на објекту, она
око термоизолационих панела, те око профилне браварије. Како смо сазнали, испоручени су кровни панели за анекс
хале, чија се уградња планира
у најскоријем року. На крају,
пе-ве-це мембрана с изолацијом дебљине десет сантиметара биће постављена на крову
хале до 27. августа.
С. Т.

ИЗ ФЕРИЈАЛНОГ САВЕЗА ПАНЧЕВА

Посета Белом двору
Престолонаследник
Александар и
принцеза Катарина
дочекали феријалце
Група наших суграђанки и суграђана из Феријалног савеза
Панчева посетила је 3. августа
дворски комплекс на Дедињу.
С обзиром на то да је посета била најављена панчевачки феријалци су очекивали водича, али
их је дочекало и изненађење –
престолонаследник Александар
и принцеза Катарина, лично.
У пријатном полусатном разговору престолонаследник и
принцеза су их упознали с њиховим хуманитарним радом, с
акцентом на набавку апарата
за болнице. Такође, похвалили су се посетиоцима да су добили унука.

ли” просторију која постоји у
Кремљу, а њена специфичност
је у томе што је у зид уграђена
фонтана. Она се у рад пуштала у моментима када је требало обавити тајне разговоре, које је било немогуће прислушкивати.
Иначе, панчевачки феријалци викендом организују редовне излете – били су и у Неготину, а планирају се одласци у
Белу Цркву, Јагодину... Заинтересовани суграђани могу да
им се придруже свакодневно
од 18 до 20 сати у Дому омладине.
Петар Илић, председник Феријалног савеза Панчева, каже
да су Панчевке и Панчевци током проведена два сата на Белом двору имали шта да виде.
Објашњава да је цео дворски
комплекс, који заузима 130

хектара, прелепо уређен, мада
је видљиво да постоји простор
и за нова улагања како би у
потпуности заблистао. На њега је посебан утисак оставила
„глува соба” у Старом двору:
руски неимари су „ископира-

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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О ОБРАЗОВАЊУ ЗА КАРИЈЕРУ МЛАДИХ ЈУЖНОГ БАНАТА

КОНКУРС ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

КАД ПОРАСТЕМ БИЋУ…

Подршка националним
заједницама

Централни део програма
обухвата шестодневни
камп
Свечано отварање првог едукативног
кампа „Кад порастем бићу…” на тему
образовања за каријеру у Србији уприличено је 9. августа у „Мокрин хаусу”
у Мокрину. У њему ће се до 14. августа четрнаесторо мотивисаних тинејџера из Јужног Баната, Београда, Ниша, Крагујевца и Новог Сада дружити, размењивати искуства и припремати да самостално и промишљено
доносе одлуке о покретању сопственог посла, наставку каријере или школовања.
Дениз Хоти, извршни директор Организације за развој каријере и омладинског предузетништва „Connecting”
из Панчева, која је и организатор кампа, подвлачи да „данас у Србији више
од 175.000 младих свакодневно тражи посао”, и додаје:
– У тој потрази сусрећу се с неусклађеношћу знања која се стичу формалним образовањем и потреба привреде и послодаваца, брзим променама на тржишту рада које често не
могу да испрате, као и све мањим
бројем расположивих радних места.
Уз то, само четири одсто младих задовољно је својим формалним образовањем. Као одговор на те проблеме
младих у Панчеву покренули смо
образовни програм „Кад порастем бићу…”, који се фокусира на образовање за каријеру.
Поменути програм је почео с радом
2016. године и од тада до данас постао
је присутан у неколико школа на територији нашег града. Креиран је у
складу са стратегијама развоја образовања у Србији, Европи и свету, а
уједно одговара на проблеме препознате у Националној стратегији за младе. Осмишљен је тако да кроз бројне
активности (радионице, кампови, разговори, сајмови и конференције) организује систем подршке младим особама, истовремено их подстичући да
се посвете себи, препознају своје вредности и потенцијале, разумеју своје
реалне могућности и понуде их на тржишту рада. Такође, кроз „Кад порастем бићу…” млади могу да се информишу о приликама за даље школовање и усавршавање, као и да се мотивишу да покрену сопствени посао.
Централни део програма обухвата
шестодневни камп током ког тинејџери одабрани конкурсом активно, са
стручњацима из разних области, учествују у петофазном процесу професионалне оријентације који обухвата
искуствено учење, радионичарски рад
и повезивање с вршњацима, преиспитивање и стицање вештина потребних за рад у 21. веку. Поред кампа,
пројекат се развија и кроз радионице
у средњим школама, сусрете „Еду изазов”, сајмове знања и конференције

за медије. У најави је и снимање документарног филма „Образовање за
4.0 револуцију”, на коме ће заједно
радити ментори, одабрани учесници,
волонтери и партнери.
О томе како овај програм ваља доживети најбоље се може видети из
сведочења учесника – и младих и њихових ментора. Тако, седамнаестогодишња Елеонора Оравец, која је у
„Кад порастем бићу...” учествовала
2016, каже:
– Уписала сам средњу медицинску
школу и веома брзо схватила да ме то
уопште не занима. Али, иако сам знала да не желим да се бавим медицином, нисам била сигурна шта је оно
што желим. Након овог програма схватила сам да ме интересује новинарство, јер сам имала прилике да се
опробам и развијам у овој области.
С друге стране, Бојана Јевтовић,
менаџерка пројекта, подвлачи да је
„некад потребно погрешити да бисмо
одабрали пут који нас чини срећним”,
а Марко Батур мастер дефектолог –
специјални педагог, објашњава да пројекат „Кад порастем бићу” шаље поруку, „нуди алтернативу и наду младима” и додаје:
– Сматрам за своју обавезу да учествујем и допринесем. Питања је на
десетине, а ако успемо да дамо барем
један одговор учинили смо велику
ствар. Развој солидарности и емпатичности, предусретљивост, прагматичност, проницљивост, то су моји
циљеви.
Образовни програм „Кад порастем
бићу...” награђен је 2017. године другим местом на Националном такмичењу примера добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања.
Партнери на пројекту су Електротехничка школа „Никола Тесла”, Техничка школа „23. мај”, Канцеларија
за младе града Панчева, Центар за
друштвено одговорно предузетништво,
„Мокрин хаус” и Via Acedemica, а велику подршку пружили су Град Панчево, Тим за социјално укључивање и

КАМПАЊА НИС-а

Први тениски кораци
Захваљујући НИС-у малишани свих
узраста, на забавaн и мотивациони
начин, користећи опрему прилагођену њиховом узрасту, били су у прилици да на Златибору науче прве тениске кораке уз асистенцију врхунских тренера. На крају дружења сва

деца, учесници ове манифестације,
добила су заслужене дипломе и медаље. Акције бесплатних школа тениса за децу НИС и ТСС успешно реализују већ седам година широм Србије, како би промовисали овај спорт
међу најмлађима, допринели откри-

вању младих талената и очувању квалитета белог спорта у нашој земљи.
Да подсетимо, пре неколико година
НИС и ТСС организовали су ову акцију и у нашем граду.
Компанија НИС на овај начин у
оквиру свог корпоративног слогана

„Будућност на делу” пружа подршку
дечјем спорту, здравом начину живота и правилном развоју младих.
„НИС отворена школа тениса“ наставиће да се реализује током целе календарске године.
З. С

смањење сиромаштва, Национална
Асоцијација Практичара/ки Омладинског Рада (НАПОР)...
Организациони тим пројекта чине Дениз Хоти (пројектни менаџер),
Душан Станишковић и Теодора Гоља (координатори активности) и Никола Вељковић (видео продукција).
С. Трајковић

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине-националне заједнице расписао је Конкурс за финансирање и
суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета
националних мањина у области основног и средњег образовања.
Аутономна покрајина Војводина покриће трошкове реализације пројеката који ће допринети развоју и подизању квалитета основног и средњег
образовања на језицима националних
националних заједница. Новац је превас ход но на ме њен за до ти ра ње
припремe и израдe тестова и задатака на мањинским језицима, за такмичења на свим нивоима, од општинског, преко регионалног до републичког, у организацији Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Конкурс се
расписује на укупан износ од 1,6 милиона динара: за активности, програме и пројекте у области основног образовања (1,1 милион динара) и за активности, програме и пројекте у области средњег образовања (470.000 динара).

Право учешћа имају национални савети националних мањина са седиштем
на територији Аутономне покрајине Војводине регистровани за реализацију активности, програма и пројекта који се
тичу развоја и подизања квалитета школства на језицима националних заједница у Аутономној покрајини Војводини.
Рок за подношење пријава је 22. августа,
а пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Секретаријата. Предложене пројекте разматраће Комисија
коју ће именовати покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Чланови овог тела одбациће неблаговремене и непотпуне пријаве, оне
које нису поднела овлашћена лица, као
ни пријаве које нису предмет Конкурса.
Резултати Конкурса биће објављени
на сајту Секретаријата, при чему вреди
истаћи да надлежни покрајински секретаријат није у обавези да пруже образложење своје коначне одлуке о расподели средстава. Са победницима конкурса, Секретаријат ће закључити уговор о финансирању односно суфинансирању активности по основу кога ће
средства бити исплаћена.
З. С.

НАША АНКЕТА
КАКО РЕШИТИ ПРОБЛЕМ НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА?

Потребна већа одговорност власника
и градске власти

Ј. ЂУРЂЕВ

С. ВОЈКА

Сваке треће суботе у августу месецу
обележава се Светски дан напуштених животиња. Почетком априла месеца 2018. године на округлом столу
који су организовали ORCA и НАЛЕД у Палати Србије, Министар пољопривреде, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, представници Управе
за ветерину, градоначелници и председници општина, градски правобраниоци и други представници локалних самоуправа, разговарали су о системском решавању проблема напуштених животиња у Србији.
На овом састанку је констатовано
да се у Србији се из године у годину
све више новца улаже у решавање
проблема напуштених животиња: расте број ухваћених паса (172.000 за 6
година) и граде се нова прихватилишта (43 нова прихватилишта за 6 година). Међутим, уместо да се смањује, број уједених грађана се повећава
(77.500 уједа за 6 година), а општине
и градови су за 6 година платиле 25
милиона евра за одштете грађанима
које су озледили пси.
Ови алармантни подаци, резултат
су Националног мониторинга стања
у области контроле популације паса
у Србији (ORCA, 2016). НАЛЕД и ORCA су их том приликом представили
доносиоцима одлука скренули пажњу
на велику потребу за систематским,
хуманим и трајним решавањем овог
пробема.
Уједи паса су последица нефункционисања система и упркос томе
што су прописи у највећој мери усклађени са регулативом ЕУ, локалне самоуправе, поготово мале, немају капацитете и средстава за примену.
С обзиром на то да је оваква ситуација и у нашем граду, питали смо суграђане да ли они примећују све више напуштених животиња на улицама и како решити овај проблем?
ЈЕЛЕНА ЂУРЂЕВ, домаћица:
– Примећујем да има доста паса
луталица у нашем граду. Мислим да
се ништа не предузима по том пита-

М. ЈАНИЋИЈЕВИЋ

М. ТАДИЋ

З. БАКОВИЋ

В. ЂЕКОВИЋ

њу. Има доста власника који своје
псе пуштају на улицу, то се дешавало
и у мом крају. Комшије су звале разне инспекције, али нико није дошао
да то провери. Требало би да се тај
проблем реши јер ми се чини да их
има све више.

ком кораку. Свуда постоје канте за
његово одлагање, али ретко ко ће покупити за својим љубимцем. Све то
може системски да се реши, само је
потребна добра воља. Требало би да
се градска управа позабави тим питањем.

СНЕЖАНА ВОЈКА, пензионерка:
– Ја сам пензионерка и доста времена проводим у парку. Виђала сам
да када се деца играју пси некада
умеју и да нападну дете. Требало би
да се направи азил, али не знам колико би то помогло. Мислим да би
власници паса такође требало да буду много одговорнији. Не само што
пуштају животиње на улицу, има и
оних који не брину адекватно о њима. Често ми који немамо псе скупљамо измет туђих љубимаца, а ако
некоме и скренем пажњу на то, углавном будем ја искритикована.

ЗОРАН БАКОВИЋ, ватрогасац:
– Ако градска власт не уради ништа по том питању, проблем се неће још дуго решити. Потребно је извршити стерилизацију, јер је очигледно да нису све животиње стерилисане. То се види јер има доста
младих паса. Проблем неодговорног власништва би требало да решавају комуналне службе и осталих
који су за то задужени. На улицама
има доста одраслих паса, који су донекле однеговани, па онда препуштени улици. Немогуће да ти пси
нису чиповани и да не може да им
се уђе у траг ко су њихови власници. Видим да се више овом темом
баве удружења за заштиту животиња, који то раде углавном на добровољној бази. Људи треба да знају да
одржавање паса и њихово удомљавање кошта, а опет су ова удружења
веома често на удару критика. Добијају пријаве, јер пси у њиховим
азилима лају и стварају буку. Сматрам да ипак треба све те псе са
улице збринути да не би долазило
до непријатних ситуација. Неко мора нешто да предузме.

МИЛОШ ЈАНИЋИЈЕВИЋ, службеник
у ПИО фонду:
– Примећујем да постоји проблем
у нашем граду. Напуштених животиња има буквално на сваком кораку,
испред „Гвожђара”, Гимназије, испред ДДОР-а, свуда. То је проблем
града и требало би да са реши на нивоу заједнице, односно локалне самоуправе. Није пријатно виђати толико напуштених животиња који шетају по целом граду. С времена на
време се дешавају и неке непријатне
ситуације, које могу да буду и врло
опасне. Сматрам да паралелно треба
да се реши и питање неодговорног
власништва јер је често људски фактор кључна ствар у томе. Мислим и
да треба и да се обезбеди већи азил
за напуштене животиње.
МИХАЈЛО ТАДИЋ, пензионер:
– Не знам како би могао тај проблем да се реши, али заиста има пуно напуштених животиња. Овде у близини парка има сваки дан барем по
четири-пет паса луталица. Мислим
да овако није нигде као што је у нашем граду. Измета такође има на сва-

ВИРЏИНИЈА ЂЕКОВИЋ, радница у
култури:
– Примећујем да их има. Иако тренутно не живим у Панчеву, сваки пут
када дођем видим да има напуштених паса. Мислим да би то требало да
се реши стерилизацијом и некаквим
одржавање, односно праћањем њиховог понашања, здравља и свега осталог. Чини ми се да они ипак не угрожавају много околину тиме штоп су
пуштени. Наравно, требало би континуирано радити на кампањи подстицања усвајања паса, а не куповине.
Анкетирала Мирјана Марић
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Петак, 10. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЧЕТВРТИ ФЕСТИВАЛ „FREEDOM ART” ДОМА ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

СЛОБОДА ЈЕ У ТЕБИ
Рокенрол трибина на
тему „Где смо сад”

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Кикирики или
земљин орах
Кикирики, земљин орах или
арахис (Арацхис хyпогаеа
Л) је још једна од представница породице лептирњача
(Фабацеае). Кикирики се гаји ради зрна које има велику енергетску, хранљиву и
витаминску вредност. Ова
врста поседује вретенаст,
осовински, веома разгранат
корен на коме се формирају квржице са симбиотским
бактеријама азотофиксаторима из рода Рхизобиум.
Стабло је зељасто, на попречном пресеку угласто.
Лист је сложен, пераст са
дугом лисном дршком и два
пара крупних зелених, глатких, јајоликих лиски са наличја обраслих ситним длачицама. Цветови су двополни, петоделне лептирасте
грађе, средње крупни, жути, наранџасти или безбојни (подземни). Опрашивање је сопственим поленом
још у затвореним цветовима (самооплодна биљка).
Оплодња наступа 12-16 часова после опрашивања. После оплодње тучак наставља
да расте у облику ваљкасте
израслине са задебљалим
врхом, у почетку увис, а касније се окреће ка земљи.
Кад достигне одређену величину увлачи се у земљу
на дубину до 10 цм и наста-

сорти. Запреминска маса је
55-62 кг. Семе се састоји из
семењаче и клице са два котиледона у којима су резервне хранљиве материје. Велика је хранљива и енергетска вредност семена (зрна).
У просеку садржи 13-22%
прехрамбених угљених хидрата, 25-38% укупних протеина, 48-55% уља, 1,5-2,5%
целулоза, до 2,5% минералних соли и око 8% воде. Богато је витамина Б1, Б3, Е и
К. У минералним солима
има највише једињења фосфора, калијума, гвожђа и
магнезијума.
По количини фосфора и
калијума зрно арахиса превазилази многе прехрамбене намирнице биљног и анималног порекла. У исхрани
људи користи се директно,
печена цела зрна, као додатак за справљање различитих посластица, у индустријској преради за добијање јестивог уља. Уље је светле
боје и пријатног мириса, велике је хранљиве и витаминске вредности и од њега се производе маргарин и
биљни маслац, а цењено је
и за употребу у домаћинству. Уљане погаче после
хладног цеђења уља служе
за израду различитих кондиторских производа. Зрно

У периоду од 23. до 25. августа
биће одржан четврти фестивал
„Freedom art” који организује
Дом омладине Панчево.
Фестивал ће започети представљањем мурала и наступом
полазника хип-хоп радионице
Дома омладине Панчево у Немањиној улици, иза „Максија”.
Званично отварање ће бити одржано у галерији ове културне
установе где ће бити отворена

У петак, 24. августа
програм почиње у 17
сати када ће наступати
„Мастербластерси”.
Од 18 сати наши
суграђани ће моћи да
чују хор „Чаролија”.

изложба фотографија под називом „Let there be rock” Александра Стојковића. Од 20.30 биће одржана рокенрол трибина
на тему „Где смо сад” на којој ће
говорити Срђан Гиле Гојковић
(„Електручни оргазам”), Зденко
Колар („Зона Б”, ex „Идоли”),

Иван Ивачковић, новинар и публициста. Програм ће водити
Вуле Журић, писац. Први дан
фестивала затвориће концерт
састава „Pro Rock Angels – Rolling Stones Tribute Band”.
У петак, 24. августа програм
почиње у 17 сати када ће наступати „Мастербластерси”. Од
18 сати наши суграђани ће моћи да чују хор „Чаролија” који
води Леонтина Вукомановић,
а од 21 играће се представа
„Смрт фашизму! О рибарима

и слободи”, коју изводи „Рефлектор театар” из Београда.
Бесплатне карте могу се преузети од 6. августа у Дому омладине Панчево – радним данима од 16 до 21 сат и суботом
од 11 до 17 сати.
Последњег дана фестивала у
суботу, 25. августа биће одржани концерти састава „Music for
Human Rights”, „Канда, Коџа и
Небојша” и „Farra Fanfarra”.
У оквиру пратећег програма
фестивала у четвртак, 23. ав-

густа посетиоци ће моћи да погледају изложбу скулптура „Voodoo Technotic” Владимира Петровића. Наредног дана у отвореном атељеу биће одржано цртање портрета на лицу места,
цртање карикатура посетилаца и ручно прављење бомбона.
У оквиру филмског програма
„FreeDom Art” фестивала у суботу, 25. августа биће приказивани кратки, експериментални и неми филмови.
Улаз на све програме ће бити бесплатан.

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. Испитни рок VII/2018. почиње 6. септембра.
Заинтересовани могу послати своје пријаве електронским
путем (https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje) или поштом на адресу: Привредна комора Србије, Комисија за спровођење испита за стицање лиценце професионалног управника, Ресавска 13–15, 11000
Београд.
Кандидати подносе фотокопију очитане личне карте,
доказ о томе да имају најма-

ње средњу школу у четворогодишњем трајању (оверену
копију дипломе) и доказ о
извршеној уплати накнаде.
Кандидати који електронски достављају документацију у обавези су да на дан полагања испита донесу оверену копију дипломе у папирној форми, коју ПКС задржава трајно у документацији.
Уколико је кандидат променио презиме у односу на оно
које се налази на дипломи,
неопходно је да на дан полагања испита приложи и копију венчаног листа.
Накнада за полагање испита, издавање лиценце и
упис у Регистар износи

15.600 динара (са урачунатим ПДВ-ом).
Обавештење о распореду полагања писменог дела испита,
са списком кандидата који полажу, биће објављено на сајту
ПКС, и то најмање пет дана
пре термина одржавања писменог дела испита, о чему ће
сви кандидати бити обавештени мејлом. Распоред полагања
усменог дела испита за кандидате који су положили писмени део испита биће објављен
најкасније у року од осам дана
од дана завршетка писменог
дела испита, на сајту Привредне коморе Србије.
Кандидати на полагање морају са собом понети важећу

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

ПОДРШКА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Пројекат „Smart factory hub”

вља свој пораст. Ова израслина назива се гинофор.
На вр ху ги но фо ра се из
оплођеног тучка образује
плод махуна која се даље
развија у земљи. Гинофори,
који не доспеју у земљу осуше се. Махуна је ваљкаста,
делимично сегментирана,
права или мало повијена и
у зрелом стању је чврста.
Димензије махуне су 2 цм x
0,5 цм до 8 цм x 2 цм и зависе од типа арахиса, услова успевања и примењене
агротехнике. У зрелој махуни може бити 1-6 семена.
Ткиво махуне, зависно од
екотипа и сорте чини 2035% укупне масе плода. Семе је лоптасто, ваљкасто или
овално-издужено. Боја семењаче је најчешће црвена
у разним нијансама, жућкаста или наранџаста. Семе је различите крупноће,
апсолутна маса варира од
500 г (ситносемене сорте)
до 850 г у крупносемених

и прехрамбени производи
имају и велику нутритивну
вредност, погодни су за исхрану дијабетичара јер регулишу ниво шећера у крви. Техничко уље представља важну сировину за индустрију сапуна и козметичких производа. Остаци после топлог поступка служе
као концентрована сточна
храна јер садрже око 45%
укупних протеина, око 8%
уља и око 25% угљених хидрата. Надземна биомаса
после бербе арахиса има у
сувој маси до 19% укупних
протеина и одлична је волу ми но зна сточ на хра на.
Најбољи начин спремања
сточне хране од жетвених
остатака је балирање осушене биомасе. Арахис има
велики агротехнички значај јер после њега земљиште остаје незакоровљено,
добрих физичких особина
и обогаћено азотом, као и
после других лептирњача.

Имајући у виду основна ограничења са којима се сектор малих и сред њих пред у зе ћа
(МСП) сусреће приликом увођења нових технологија, предвиђено је да се до јуна 2019.
године, из сваке земље Дунавског региона које учествују у
пројекту, путем ваучер шеме,
финансијски подрже два пилот пројекта трансфера технологије (TransferLub i PolicyLub). Систем ваучера биће представљен МСП сектору Србије
до краја ове године у оквиру
регионалне промоције.
Прерађивачка индустрија је
генератор истраживања и развоја, иновација, привредног раста
и запошљавања. Суочена са растућим притисцима на међународном тржишту, неопходно је
увођење нових технологија, принципа и приступа пословању у
области прерађивачке индустрије. Како би постигли адекватну
конкурентску позицију, произвођачи морају да дигитализују
своју производњу, узимајући у

Страну припремила

Мирјана
Марић

обзир при том унапређење у области организације рада и управљања људским ресурсима.
Пројекат „Smart factory hub”
се финансира у оквиру Програма транснационале сарадње Дунав 2014-2020. чија реализација је почела у јануару
2017. године и трајаће до краја 2019. године. Циљ пројекта
је унапређење истраживања и
развоја, као и креирање адекватних пословних политика
које ће омогућити креирање
адекватног амбијента у прерађивачкој индустрији у транснационалним оквирима.

На основу опсежног истраживања реализованог у 10 земаља Дунавског региона, урађен је извештај Benchmarking
report. Приступ „одозго према
доле“ је примењен у прерађивачком сектору и обухвата тренутне изазове са којима се овај
сектор суочава да постане „паметан”, а резултати су приказани у регионалним извештајима Аустрије, Бугарске, Хрватске, Чешке Републике, Немачке, Мађарске, Румуније, Србије, Словачке и Словеније.
Главни закључци су следећи:
недовољна укљученост МСП

сектора у развој националних
стратегија, недостатак знања и
финансијских ресурса за дигитализацију производно-орјентисаних МСП.
У оквиру пројекта развијена
је е-платформа доступна на
линку: https://elp.iao.fraunhofer.de/moodle/, на којој се налазе едукативни материјали за
више од 40 курсева и интерактивних сесија посвећених индустрији 4.0, више од 100 конкрентих „паметних” решења из
праксе (из 10 земаља Дунавског региона), као и друге корисне материјале.
Такође, развијена је Mapping tool платформа на линку: http://www.p-tech.si/sfhmapping/, која омогућава преглед и приступ корисним информацијама са примерима
добре праксе у оквиру Дунавског региона. Платформа омогућава ефикасно повезивање
тражње (поизвођача) и понуде (понуђача „паметних“ реше ња). Сва за ин те ре со ва на
предузећа и институције могу се регистровати на платформи и приступити жељеним подацима или евентуално понудити своје „паметно“
решење.

Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику

magyar nyelven / на мађарском језику
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VÉGET ÉRTEK A HERTELENDYFALVI ARATÓ NAPOK

HUSZONNEGYEDIK ALKALOMMAL ÜNNEPELT
EGYÜTT A KÖZÖSSÉG
azok is, akik az említett alkalmakkor megfordultak az emlékotthonban.

Július utolsó hétvégéjén a hagyományaikhoz híven Hertelendyfalván a Gyetván
Szlovák Művelődési Egyesület és a Tamási
Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület
közösen szervezte meg már folyamatosan, 24. alkalommal az aratás befejeztét.
Csatlakozott hozzájuk a helyi Önálló Tűzoltó Egyesület, a Petrohemija Vegyipari
gyár Tűzoltósága, a Matica Slovačka Szervezet, a református és evangélikus egyházközösség.
Az idei aratást már el is felejtették volna
a hertelendyfalvi földművesek, olyan korán
megkezdődött, ám a bizonytalanság és a
nagyon alacsony árkínálat még mindig
éberen tartja a gazdákat. Folytatják az
aratást követő munkálatokat és közben –
egy szusszanásra megállnak – ünneplni.
De erre már készült a kis közösség apraja – nagyja.
„A nyári hónapokban a növénytermesztők egyik legfontosabb feladata a
betakarítás. A búza érésekor a parasztemberek gyönyörködve járták be a határt,
tenyerükbe dörzsölték a sárga kalászt,
megolvasták a búzaszemeket, megnyugtató
arckifejezéssel bólintottak: „Az idén jó
lesz a kenyerünk! Kezdődhet az aratás!“”
– állt valamikor az újság hasábjain az
idézet. A jó gazda idén is kiment, hogy
leellenőrizze búzája minőségét, ám a végszót a modern műszerekről olvassák le,
amelyek kíméletlen pontossággal mutatják
meg az adatokat és adnak alapot a búza
árának lehetőségéről. Sok esetben az esőokozta kárt magának a gazdának kell fedeznie.
Háromnapos rendezvény

Az idei ünnepség július 26-án kezdődött
egy tanulságos előadással, amelyet a pancsovai Tamiš Intézet Mezőgazdasági Tanácsadó Iroda szakmunkatársa tartott
meg a hertelendyfalvi Emlék Otthon termében. A téma az IPARD előcsatlakozási
pályázati lehetőségek ismertetése volt.
Július 27-én délután a Matica Slovačka Szervezet koordinálta a gyerekekkel való foglalkozást a nyár, az aratás

A NŐ, MINT A
HAGYOMÁNYŐRZÉS
SZILÁRD OSZLOPA
» VII oldal

Több nemzetiség összefogása

és a búza témájára. A Gyetván Szlovák
Művelődési Egyesület rendezett udvarán
a gyerekekkel helyi óvónők és a kézimunkacsoportok tagjai kézműves foglalkozást, festést szerveztek, miközben
beszélgettek velük az említett témakörökben.
A koraesti órákban lezúduló eső belerontott a szervezők tervébe, hogy a művelődési műsort szabad ég alatt tartják
meg. Így a szépszámú közönség a helyi
Emlék Otthon nagytermében kísérhette
végig a gazdag, tartalmas programot. A
három nyelven elhangzott bemondószöveg
után a színpadot a szervező egyesületek
vendégeiknek adták át. Elsőként a pancsovai és ópávai Csigra Művelődési Egyesület több korosztályú tánccsoportja mutatott be táncokat Szerbia különféle tájegységeiről. A Gyetván Szlovák ME vendégeként az antalfalvi Október 3. Műve-

lődési Otthon tánccsoportja, dalkörei és
zenekara adta elő tartalmas műsorát, míg
a Tamási Áron SZMME vendégei a törökbecsei Jókai Mór Magyar Művelődési
Egyesület tagjai voltak, akik a Csalogató
táncegyüttes és a Csutorás legénykórus
műsorával léptek színre: felcsíki és szilágysági táncokkal és szlavóniai katonadalokkal mutatkoztak be, a Fokos zenekar kíséretében. Végül, a meglepetés vendégegyüttes vette át a színpad terét, a görögországi Jannina város népes tánccsoportja zárta a színvonalas, gazdag művelődési műsort. Vendégek és házigazdák a
közeli Tűzoltó Egyesület termében szórakoztak tovább egy állófogadáson.
A kézimunkakiállítást az egyesületek
szorgos kezű asszonyai már ezekre az alkalmakra felállították kísérőrendezvényként, hogy megtekinthessék a kézimunkázók szemet gyönyörködtető munkáit

A búza az állandóan újjászülető élet jelképe.
Erre emlékeztet az is, hogy az ünneplésen
több nemzedék volt jelen: egyeseket a hagyományokhoz való kötődés, másokat a
kíváncsiság csalt ki az utcára szombaton,
július 28-án délelőtt. A Tamási Áron
SZMME székháza körül a szervező
egyesületek kézimunkázói kirakodóvásárt
rendeztek, amelyen 15 kézművességgel
foglalkozó csoport és három egyén mutatta be szebbnél – szebb munkáit és hagyományos süteményeit, termékeit, amiért
házigazdáik ebéddel vendégelték meg őket.
A tervezett kéziaratás bemutatója elmaradt. Az előző esti esőzuhatag eláztatta
az erre az alkalomra meghagyott búzatáblát, így délben indult az aratók felvonulása Hertelendyfalva utcáin, a már
megszokott rendben, a hagyományok
szerint. Kicsik – nagyok a különböző
népviselet tarkaságában, vidáman táncoltak az útkereszteződéseken az őket
beváró közönség örömére. A talpalávalót
az egyesületek népi zenekarának tagjai
húzták, felváltva magyar – szlovák szöveget énekelve hozzá. Visszatérve a Tamási Áron SZMME székházához, szerény
megvendégelésben részesültek a felvonulók, majd a fáradság és rekkenő hőség
ellenére is folytatódott a vigadalom még
egy ideig.
Estére már pihenten tértek vissza mindkét egyesületbe a báli mulatságokra, ahol
ízletes vacsora, gazdag tombola és vidám
zeneszó mellett tartott a szórakozás a hajnali órákig. Az idei, 24. Hertelendyfalvi
Arató Napok rendezvényt a Tartományi
Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási
Közösségi Titkárság, a Petrohemija Vegyipari vállalat Szekszervezetei, a Kőolajfinomító Szekszervezete, a pancsovai Zelenilo Közművesítési Vállalat és több vállalkozó meg egyén támogatta.
Lőcsei Ilona
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EGYRE NÉPSZERŰBB A CITERAZENE
KÖRNYÉKÜNKÖN

Sikerek sorozata
Dél-Bánátban már egy
ideje rendszeresen
működik két
citerazenekar
Székelykevén 2015 februárjától a
Petőfi Sándor Müvelődési
Egyesületben a Žarko Zrenjanin
Általános Iskola tanulói muzsikálnak együtt a közkedvelt hangszeren. A csoportot a székelykevei
Magyar Ede és a torontálvásárhelyi
Kovács Jozsef vezeti.

Miután megszületett az ötlet,
hogy tanítsák meg citerázni az iskolásgyerekeket, a faluban gyűjtési
akciót indítottak. Így sikerült a
szükséges citerák egy részét megszerezni használatra, a többit pedig a
helybéli Gyuris István bácsi készitette. Így összesen 12 citerát sikerült beszerezni, a gyerekeknek
a gyakorláshoz.
Amióta megalakultak a citerazenekarok a Dél-bánságban, már
több fellepésük volt Vajdaság-szerte. Jelen voltak a gyermekek számára évente megszervezett megmérettetésen, a Szólj síp, szólj!
népzenei vetélkedőn amelyet az
Újvidéki Rádió épületében tartot-

Az elért sikerek mögött komoly
anyagi támogatás is van. Tekintettel arra, hogy Vajdaságban elég
nehéz biztosítani a kiadások fedezetét, a csoportvezetők sok helyre
kellett hogy forduljanak, hogy ki
tudják pénzelni az utazást. Támogatóik voltak a Bethlen Gábor
Alapkezelő ZRT, a magyarországi
Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Csoóri Sándor Program, a
Magyar Nemzeti Tanács, a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság,

a Kevevára község közigazgatósága
és a Rákoczi Szövetség. A fenti címekre benyújtott pályázatok által
sikerült rendbetenni a próbatermet,
jutott pénz új citerák vásarlására,
útiköltségre, működtetésre és a
cso por tok külföldön való
vendégszerepléseik alkalmával elhelyezésre és étkeztetésére is.
A jövőben az a terv hogy ezentúl
is minél jobban szerepeljenek a
versenyeken, sokat szórakozzanak,
barátkozzanak, új ismeretségekre
tegyenek szert és ne fogyjon a létszámuk, hanem inkább még többen legyenek, hogy ápolják a citeramuzsikát és a székely népzenét.

JUBILÁLÓ NŐEGYLET
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Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepelte meg július idusán
a torontálvásárhelyi Pipacs Nőegylet.Tette mindezt szabályos közgyűlés keretében, melynek nyitányában elnöki beszámoló hangzott el az elmúlt évtizedekben kifejtett tevékenységekről. Ezt követte
az emlékoklevelek kiosztása, a közös ebéd, egy alkalmi kézimunkakiállítás, illetve a tájszoba megtekintése a néhai Torontálvásárhelyi
Takarékpénztár Rt. épületszárnyában.
A rendezvény központi helyszíne
a József Attila Művelődési Otthon
volt, a zenei aláfestésről pedig Győri
Zoltán gondoskodott. Bemutatkozott továbbá a helybéli Perdülő
Tánccsoport is oktatójuk, Kovács
Csilla óvónő vezetésével.
A torontálvásárhelyi Pipacs Nőegylet hivatalosan 1978-ban alakult
meg a helyi művelődési otthon keretében, a szépemlékű Horti
György igazgatóságának idején és
közreműködésével. Az egylet akkor hét tagból állt. Ma, negyven
évvel később, a regisztrált pipacsosok száma ötvennyolc. Alaptevékenységéül a helyi himzés-hagyomány ápolását és a csigatészta
készítését, valamint a Vajdaságszerte működő nőszervezetekkel
történő baráti kapcsolattartást határozta meg. Nemkülönben az elsők
között vett részt a MIRK-en, valamint a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetségének kiállításán.
Tevékenységük az utóbbi években
a Kukorica, a rónák gyöngye elnevezésű, községi szintű rendezvény
megszervezésével bővült.
Az elődeiktől örökölt hímzések
felgyűjtése és felújítása, továbbá
azok továbbfejlesztése és népszerűsítése során a himzőasszonyokban mind jobban tudatosodott a
helyi jellegű himzéshagyomány
megőrzésének a fontossága is. Mindezen elképzelések létjogosultságát
számos hazai és külföldi kiállításon,
a sajtó hasábjain, televíziós műsorokban és az internet közvetítésével,
továbbá egykori elnökasszonyuk,
Nagy Irén nyugalmazott óvónő
négy tematikus dokumentumkönyvével igyekeztek bizonyítani. A jubileumi ünnepségre a helyi, újozorai (Uzdin), antalfalvi, nagylajosfalvi, cserépaljai, bókai, bácsföldvári, óbecsei, temerini, újvidéki,
muzslyai, hertelendyfalvi, sándor-

egyházai és székelykevei társegyesületek és együttműködő partnerek mellett a hódmezővásárhelyi
Csúcsi Olvasókör és az Öreg-kishomoki
Kerttulajdonosok
Egyesülete is delegált küldöttséget
saját soraiból. Megkülönböztetett
köszöntő illette továbbá a veteránokat, az egylet volt elnök asszonyait, a jelenlegi vezetőséget, az
írott és elektronikus média képviselőit, a község és a település előljáróit...
„A Pipacs Nőegylet eredményes
tevékenységének egyes mozzanatait az elmúlt évtizedek jubileumaira emlékezve idézzük fel.
1. A 20 éves jubileumon, vagyis
1998-ban az akkori tagjaink (6-tól
66 éves korig) a felújított, azaz újrahímzett alkalmi viseletekben léptek
fel művelődési otthonunk színpadán,
zenés-táncos műsor keretében mutatva be hagyományos viseletünket.
2. A Pipacs Nőegylet fennállásának 25 éves jubileumát méltó módon
fémjelezte a 2003-ban megnyílt Debellácsi Tájszoba. A szorgos kezű
asszonyok helyi jellegű szobabelsőt
díszítő himzéseikbe „öltöztették be”
az 1918-ből származó, kék színű

szobabútorokat. A Tájszobában elhelyezett üvegvitrin az eredeti viseletdarabokat, valamint a rekonstruált viselet-modelleket őrzi. 1880tól egészen napjainkig. A Tájszoba
beállításával a hagyományos himzésornamentikánk nemcsak Debellács tárgyi kultúrkincsébe épült be,
de egyúttal muzeális értéket is kapott.
3. A 30 éves jubileum alkalmából
2008-ban a RETROSPEKTÍV kiállítás állított méltó emléket folyamatos, kitartó és látványos tevékenységünknek. Ezen a nagyszabású
visszapillantó kiállításon kétszázhúsz, művészien megmunkált himzés példány, valamint százharmincöt
hiteles fénykép – tíz pannóra ráhelyezve, mutatta be a debellácsi himzésornamentika fejlődési periódusait. Az ünnepi műsor keretében
került sor továbbá Nagy Irén könyvének bemutatójára is, melynek
nyilvános szakmai értékelését dr.Szőke Anna néprajzkutató vállalta.
Bada István, a Kézimunkázók és
Gyűjtők Nemzetközi Szövetségének
elnöke egyletünket arany serleggel
és arany-szív érdeméremmel tüntette ki.

4. Összefoglalásként megállapíthatjuk, a Pipacs Nőegylet az elmúlt negyven évben eredményekben gazdag tevékenységet folytatott, fáradtságot nem
ismerő, kitartó és folyamatos munkájuk
pedig bőséges gyümölcsöt is hozott.
Évtizedeken keresztül több száz oklevéllel, nívódíjjal, aranyéremmel, aranytűvel és serleggel tértek haza a MIRKről, valamint a Vajdasági Kézimunka
Kedvelők Szövetségének kiállításairól.
2009-ben átvehették a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Plakettjét
is. Az eddigi legnagyobb elismerés
végül 2016-ban érkezett meg, amikor
– települési örökségként a Pipacs Nőegylet által felkarolt debellácsi himzésornamentika is helyet kapott a Vajdasági
Értéktárban.
Negyven éves jubileuma alkalmából kívánunk az egylet tagságának további, sikerekben gazdag éveket. S azt, hogy továbbra is szívvellélekkel haladjanak tovább a megkezdett úton, változatlanul folytatva eme, mások számára is példaértékű tevékenységüket!
Debelyacsa, 2018. július 15.” (az
ünnepségen elhangzott beszámoló
átirata)
Martinek Imre

PROSPERITATI ALAPÍTVÁNY
tak meg, majd a kisciterások tartományi vetélkedőjén, az Aranyciterán Szenttamáson, a községiés körzeti szemlén, és alkalmi
műsorokon helyben.
A Székelykevei citerás csoport
első nagyobb külföldi fellépése
2016 deceberében volt a Magyarság
Háza rendezvényén Budapesten.
2017-ben az Aranyciterán versenykategóriában megnyerték az
Aranycitera-díjat. Ezen eredmények elérésével lehetőség adódott
arra, hogy a gyerekek részt vegyenek Magyarországon a minősítőkön, mint amilyen a Vass Lajos
Népzenei Minősítő és az Aranypáva
Népzenei Minősítő.
2017 őszén a kis székelykevei
citerások megjelentek az elődöntőkön, ahol ugyancsak aranyfokozatot érdemeltek ki. Ezek után
jutottak be a versenyek középdöntőjébe, amelyet Magyarországon
Mezőkövesden és Püspökladányon
rendeztek meg. A siker ott sem
maradt el, ott ismét Arany fokozatot és Kiemelt Arany fokozatot
nyertek. Így tehát az elért eredmények alapján kiérdemelten kerültek be a versenyek döntőjébe
is, amelyet szeptemberben tartanak majd meg Tiszakécskén és novemberben Budapesten.

Torontálvásárhelyen is hagyománya van a citeramuzsikának.
Az ifjú citerazenekart Kovács József néhány évvel ezelőtt vette át,
amikor 12 gyerek járt rendszeresen
a foglalkozásokra. Idővel csökkent a
létszám, mindössze 3 gyerekre maradt a kicsiny citeraegyüttes. 2017ben ők is versenyszinten vettek
részt az Aranyciterán, ahonnan a
második helyezéssel tértek haza.
Ma már csak Alföldi Ábel, a
nyolcadik osztály tanulója maradt
akív citerás, akivel oktatója folytatja a tanulást. József ezzel az
egy gyerekkel úgy próbál foglalkozni, hogy egy idő múlva ő lehessen a kísérője - korrepetítora.
Bizik abban, hogy sikerrel jár.
Idén szeptemberben, az új iskolaév kezdetén Erzsébetlakon
is beindul majd a citerazenekar.
A gyerekek érdeklődését egy bemutató keltette fel a citerazene
iránt. Kovács Józsefet kérték
meg, hogy segítsen bele a munkába, amit ő szivesen el is fogadott. A Csóri Sándor Program
tamogatásával sikerült 6 új citerát
vásárolni az erzsébetlaki gyerekeknek. A hangszereket József
édesapja, id. Kovács József készített el sajátkezűleg.
Nagy Mónika

Új otthon a Gyuris családnak
A Prosperitati Alapítvány múlt

évi házvásárlási pályázatán Székelykevén Gyuris Zsolt és Karolina nyertes pályázók voltak, így új
otthont tudtak biztosítani családjuknak.
Nagy öröm volt számukra, amikor értesültek a pályázati lehetőségről. 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 tulajdonosok teljes egészében felújítottak. Így, miután lezárult a pályázat és megszületett a támogatásról szóló döntés, csak a helyiségek
bemeszelését kellett elvégezniük,
máris lakható volt az új otthon.
Hároméves kislányukkal és egyéves
kisfiukkal teljes kényelemben tudják tölteni a mindennapjaikat.
Tanügyi munkásokként dolgoznak
mindketten a székelykevei Žarko
Zrenjanin Általános Iskolában,
emellett mellékfoglalkozásként méhészkedéssel is foglalkoznak. Mindezáltal a család mindennapjai nagyon dinamikusak, mert összhangba kell hozni a munkafeladatokat

a gyerekekkel való foglalkozással.
Az új családi házhoz egy nagy udvar és kert is tartozik, amely nagyon
megfelel a kis játszadozó gyerekeknek, szabadságérzetet ad nekik.
Zsolt a szabad idejét galambászattal 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 zöldségféléket is, lehetőség szerint.
A ház mellett egy másik nyertes pályázatuk is volt a Prosperitati Alapítványnál, a méhészetben
szükséges felszerelést tudták megvásárolni, amelyet – Zsolt nyilatkozata szerint – önerőből nem
tudták volna beszerezni. Újabb
méhcsaládokat, kaptárokat, pör-

getőt, födelező gépet és a téli pogácsakészítéshez szükséges gépeket tudtak vásárolni, ami sokban
megkönnyíti a munkálatokat és
nagy előrehaladást jelent számukra.
Az ifjú Gyuris házaspár szorgos munkával, újabb feladatok vállalásával szeretne érvényesülni és
szülőföldjükön boldogulni gyermekeikkel együtt.
Lőcsei Ilona

Мултијезички додатак у недељнику / Többnyelvű melléklet a hetilapban

на мађарском језику / magyar nyelven
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ЗАВРШЕНИ „ВОЈЛОВАЧКИ ЖЕТЕЛАЧКИ ДАНИ”

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТИ ПУТ ЗАЈЕДНИЦА
ПРОСЛАВЉАЛА ЗАЈЕДНО
Последњег викенда у јулу, у заједничкој
ор га ни за ци ји СКПД-а „Ђе тван” и
МКУД-а „Тамаши Арон”, у Војловици
је традиционално прослављен, сада већ
24. пут заредом, завршетак жетве.
Придружили су им се месно Добровољно ватрогасно друштво, Ватрогасна
служба „ХИП–Петрохемије”, Матица
словачка, реформатска и евангеличка
црквена заједница.
Овогодишња жетва је толико рано почела да би је војловачки пољопривредни произвођачи можда већ и заборавили да нису, због неизвесности и веома ниске понуђене цене жита, још
увек врло опрезни. Настављају радове
који следе после жетве, а у међувремену накратко застану да прославе. Али
за то се већ спрема и старо и младо у
заједници.
„У летњим месецима ратарима је
један од најважнијих задатака убирање плодова. Када жито зри, паори с
дивљењем обилазе атар, на длану протрљају жуто класје, преброје зрна пшенице и са утешним изразом на лицу
климају главом: ове године ћемо имати добар хлеб! Жетва може да почне!”, писало је некада на страницама
новина. Добар домаћин је и ове године изашао да провери квалитет свог
жита, али крајњи резултат се очитава
с модерних инструмената, који с немилосрдном тачношћу приказују податке и дају основу за формирање цене жита. У много случајева ће због
обилних падавина штету морати да
сноси сам паор.
Тродневна манифестација

Овогодишња прослава је почела 26. јула поучним предавањем које је одржала сарадница Пољопривредне саветодавне службе Института „Тамиш” Панчево у просторијама Спомен-дома у
Војловици. Тема је била представљање ИПАРД програма – Инструмента
за претприступну помоћ у области руралног развоја.

ЖЕ НА КАО ЧВРСТ
СТУБ ЧУ ВА ЊА
ТРА ДИ ЦИ ЈЕ
» страна V

програма у Спомен-дому могли да погледају предивне рукотворине.
Сарадња више нација

У послеподневним сатима 27. јула
Матица словачка је координирала едукацију деце на тему лета, жетве и жита. У уређеном дворишном простору
СКПД-а „Ђетван” с децом су васпитачице из Војловице и жене из удружења радиле ручне радове и бојиле мотиве, а у међувремену су разговарале с
њима о поменутим темама.
Киша која је пала у раним вечерњим
сатима покварила је план организатора да се културни програм одржи под
ведрим небом. Тако је многобројна публика у сали војловачког Спомен-дома могла да прати богат програм пун
садржаја. Након тројезичког најавног
поздрава културна друштва – организатори препустила су подијум гостима. Прво су наступили чланови различитих узраста фолклорне групе КУД-а
„Чигра” из Панчева и Опова, који су
играли народне игре из разних крајева

Србије. Фолклорна група, певачке групе и оркестар Дома културе „3. октобар” из Ковачице су као гости СКПД-а
„Ђетван” извели веома леп програм, а
гости МКУД-а „Тамаши Арон” били су
чланови фолклорне групе МКУД-а „Јокаи Мор” из Новог Бечеја, који су као
фолклорни ансамбл „Чалогато” и мушка певачка група „Чутораш” наступили кореографијама из Фелчика и Силађшага, као и војничким песмама из
Славоније, у пратњи оркестра „Фокош”. Изненађење за крај: на подијум
су изашли чланови фолклорне групе
из Грчке, из места Јањина. Гости и домаћини су заједно наставили дружење
на коктелу у оближњој сали Добровољног ватрогасног друштва.
Изложбу ручних радова су вредне
везиље из КУД-ова већ припремиле за
ову прилику, као пропратно дешавање
манифестације, како би сви посетиоци

Жито је симбол живота који се увек изнова рађа. На то нас подсећа и то што је
на прослави било присутно више генерација: једне је привукла приврженост
традицији, а друге знатижеља да изађу
на улице у суботу, 28. јула, пре подне.
Око седишта МКУД-а „Тамаши Арон”
везиље из културно-уметничких друштава – организатора приредиле су продајну изложбу, на којој су представиле
своје веома лепе радове, традиционална пецива и производе из петнаест група које се баве израдом рукотворина,
као и три учеснице појединачно, због
чега су их домаћини угостили ручком.
Раније планирано ручно кошење жита није могло да се одржи пошто је велика киша претходне вечери потопила
за ову прилику остављено житно поље, тако да је у подне кренула поворка
војловачким улицама по већ устаљеном реду. Млади и стари у шаренилу
разних народних ношњи весело су играли на раскрсницама, на радост публике која их је дочекивала. Свирали су
им заједнички чланови народних оркестара друштава, наизменично певајући уз музику на мађарском и словачком језику. Након повратка у седиште
МКУД-а „Тамаши Арон” учесници поворке су скромно угошћени, али су
упркос великој врућини још неко време наставили с весељем.
Гости су се увече већ одморни вратили у сале културно-уметничких друштава, где су се одржавали балови, уз укусну
вечеру, богату томболу, веселу музику и
весеље све до зоре. Овогодишњу, 24. манифестацију „Војловачки жетелачки дани” подржали су Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама, синдикалне организације „ХИП–Петрохемије” и Рафинерије нафте Панчево, ЈКП
„Зеленило”, као и више привредника и
појединаца.
Илона Лечеи
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ШИРИ СЕ МУЗИКА ЦИТРЕ

ЈУБИЛЕЈ ЖЕНСКОГ УДРУЖЕЊА

Низ успеха

СВЕЧАНА ЗАХВАЛНОСТ ЗА ДЕЦЕНИЈЕ
У„БУЛКАМА”

У јужном Банату већ
дуже време редовно
раде два цитрашка
оркестра
У оквиру КУД-а „Петефи Шандор” у Скореновцу од фебруара
2015. године ученици Основне
школе „Жарко Зрењанин” свирају заједно на цитрама, њима
омиљеном инструменту. Стручни руководиоци оркестра су Еде
Мађар из Скореновца и Јожеф
Ковач из Дебељаче.
Након што се родила идеја да
школску децу науче да свирају

на цитрама, у селу је сакупљен
један број цитри за коришћење, а остале је израдио чика
Иштван Ђу риш, ме шта нин.
Укупно је прикупљено дванаест
цитри, на којима су деца могла
да започну вежбање.
Од када су оформљени цитрашки оркестри у јужном Банату, имали су више наступа у
Војводини. Били су присутни
на такмичењу за децу из народне музике „Свирај, фруло, свирај”, које је одржано у згради
новосадског радија, а касније су
мали цитраши учествовали на
покрајинском такмичењу „Златна цитра” у Србобрану, на оп-

С обзиром на то да је у Војводини тешко обезбедити покриће трошкова, вође група, стручни руководиоци, морали су многима да се обраћају како би могли да финансирају путовања.
Спонзори су им били Фондација „Бетлен Габор”, Министарство људских ресурса у Мађарској, Програм „Чори Шандор”,
Национални савет мађарске националне заједнице, Покрајински секретаријат за културу, информисање и односе с верским
заједницама, самоуправа општине Ковин и Савез „Ракоци”. Захваљујући овим апликацијама

успешно је сређена сала за пробе, преостало је за куповину нових цитри, за путне трошкове,
за редовне активности и за смештај и исхрану групе приликом
гостовања у иностранству.
План за будућност је да и надаље што боље наступају на такмичењима, да се добро забаве,
да се друже, стекну нова познанства и да бројност не опада, већ да их буде што више, да
негују музику на цитрама и секељанску народну музику.
Свирање на цитрама и у Дебељачи има традицију. Млади
цитрашки оркестар је Јожеф Ковач преузео пре неколико годи-

Женско удружење „Булка” у Дебељачи средином јуна прославило је 40. годишњицу постојања.
То је учињено у оквиру регуларне скупштине, на којој се у уводном делу чуо председнички извештај о развијеној активности
током протеклих деценија. Потом су уследили додела спомензахвалница, заједнички ручак,
пригодна изложба ручних радова и обилазак Етно-собе у делу
зграде некадашње штедионице
у Дебељачи.
Централно место манифестације била је сала Дома културе „Јожеф Атила”, а за музички део се
побринуо Золтан Ђери. Представила се и дечја фолклорна
група из места, уз вођство стручног руководиоца, васпитачице
Чиле Ковач.
Женско удружење „Булка” у
Дебељачи званично је основано 1978. године у оквиру месног
дома културе, у време директора Ђерђа Хортија, који је много
допринео оснивању и о коме се
чувају лепе успомене. Тада је
удружење имало седам чланова. Данас, након четрдесет година, број регистрованих чланица је 58.
Као основна делатност удружења одређено је неговање месног традиционалног веза и прављење тестенине - пужића, као
и одржавање пријатељских односа са женским удружењима
која делују широм Војводине.
Међу првима је учествовало на
МИРК-у, као и на изложби Војвођанског савеза љубитеља ручних радова. Њихова делатност
је последњих година проширена организовањем манифестације на општинском нивоу под
називом „Кукуруз - бисер равнице”.
Сакупљањем и обнављањем
веза наслеђеног од предака и
његовим даљим развијањем и
промовисањем везиље су све више постале свесне значаја очувања традиције веза локалног
карактера. Постојање оправданости свих ових замисли трудиле су се да докажу на домаћим и иностраним изложбама,
на страницама новина, у телевизијским емисијама и помоћу
интернет презентација, као и са
четири тематске документарне

књиге некадашње председнице,
Ирене Нађ, васпитачице у пензији.
На јубиларној прослави, поред месних, била су присутна и
партнерска удружења и сарадници из Уздина, Ковачице, Падине, Црепаје, Боке, Бачког Градишта, Бечеја, Темерина, Новог
Сада, Мужље, Војловице, Иванова и Скореновца, а представнике из својих редова делегирали су и Читалачки кружок
„Чучи” из Ходмезевашархеља и
Друштво власника башта из Старог Кишхомока.
С посебном пажњом су поздрављене најстарије чланице,
бивше председнице удружења,
садашње руководство, представници писаних и електронских
медија, челници општине и месне заједнице...
Следи препис извештаја који
је прочитан на свечаности.
„Поједине сегменте успешног
рада Женског удружења ‘Булка’
евоцирамо подсећајући се деценијског јубилеја.
1. На 20-годишњем јубилеју,
тј. 1998. године су тадашњи
чланови (од 6 до 66 година старости) наступили на позорници Дома културе у обновљеним,
тј. поновно извезеним пригодним ношњама, представљајући
традиционалну ношњу у окви-

ру музичко-играчког програма.
2. 25-годишњицу постојања
Женског удружења ‘Булка’ достојноје обележила Етно-соба
Дебељаче, која је отворена 2003.
године. Жене вредних руку су
‘обукле’ собни намештај плаве
боје, који потиче из 1918. године у свој вез локалног карактера за украшавање ентеријера.
Стаклена витрина смештена
у Етно-собу чува оригиналне делове одеће, као и реконструисане моделе ношњи, од 1880. године па све до данас. Традиционална орнаментика веза с постављањем Етно-собе није се
само уградила у опипљиву културну баштину Дебељаче, већ
је овога пута добила и музејску
вредност.
3. Поводом 30-годишњег јубилеја 2008. године одржана је изложба ‘Ретроспектив’. На овој
великој ретроспективној изложби је 220 уметнички одрађених извезених примерака и 135
ау тен тич них фо то гра фи ја
представљало развојни период
везене орнаментике из Дебељаче, изложених на десет паноа. У
оквиру свечаног програма представљена је и књига Ирен Нађ,
чијег се јавног, професионалног
вредновања прихватила етнограф др Ана Секе. Тада је наше
удружење добило признање - ме-

даљу ‘златно срце’, коју нам је
предао председник Међународног савеза везиља и колекционара Иштван Бада.
4. Као резиме можемо констатовати да је Женско удружење ‘Булка’ у протеклих 40 година обављало делатност обогаћену резултатима, а њихов
истрајан и континуиран рад,
који не познаје замор, богато је
уродио плодом. Кроз деценије су
се везиље враћале са МИРК-а и
са изложбе Војвођанског савеза
љубитеља ручних радова са више стотина диплома, наградама за изврсност, златним медаљама, златном иглом и пехарима. Године 2009. биле су добитнице Плакете Културног савеза војвођанских Мађара. Досадашње највеће признање стигло
је 2016. године, када је, као наслеђе насеља, орнаментика веза Дебељаче, коју промовише
Женско удружење ‘Булка’, добила место у Војвођанском депозитару.
Поводом 40-годишњег јубилеја члановима удружења желимо
и надаље успешне године, као и
то да и надаље срцем и душом
напредују на започетом путу,
непромењено настављајући ову,
и за друге узорну делатност!
Дебељача, јула 2018. године”
Имре Мартинек

ФОНДАЦИЈА „ПРОСПЕРИТАТИ”

Нови дом за породицу Ђуриш
штинским и регионалним смотрама, као и на пригодним програмима у месту.
Група цитраша из Скореновца је свој први већи наступ у
иностранству имала у децембру
2016. године у Будимпешти, у
Кући Мађара. Године 2017. на
такмичењу „Златна цитра” у такмичарском делу освојили су награду „Златна цитра”. На основу ових резултата указала се могућност да деца учествују у Ма
ђарској на квалификационим
такмичењима, као што су „Ваш
Лајош” и „Златни паун”.
Године 2017. малени скореновачки цитраши појавили су се
у претфиналу, где су освојили
злато. Након тога су доспели до
полуфинала такмичења, које је
организовано у Мађарској, у местима Мезекевешд и Пишпекладањ. Успех није изостао, тамо
су исто освојили златну и истакнуто златну оцену. Тако су
на основу постигнутих успеха
заслужено доспели до финала
такмичења, које ће бити одржано у септембру у месту Тисакечке и у новембру у Будимпешти.
Иза постигнутих успеха стоји
озбиљна материјална подршка.

на, када је дванаесторо деце било редовно присутно у групи. С
временом је број опао, остало
је свега троје деце у малом цитрашком саставу. Године 2017.
и они су учествовали у такмичарском делу „Златне цитре”,
одакле су се вратили са освојеном другом наградом.
Данас је само Абел Алфелди,
ученик осмог разреда, остао активни цитраш, с којим његов
учитељ наставља рад. Јожеф са
овим дететом покушава да ради тако да за извесно време дете постане његов пратилац - корепетитор. Нада се да ће имати
успехау томе.
У септембру 2018, на почетку
нове школске године, и у Белом
Блату ће почети да ради цитрашки оркестар. Након једне презентације у деци се пробудило
интересовање за цитрашку музику. Замолили су Јожефа Ковача да им помогне у раду, што
је он веома радо прихватио. Из
донације Програма „Чори Шандор” успели су да купе шест нових цитри за децу из Белог Блата. Инструменте је својеручно
израдио Јожеф Ковач старији,
Јожефов отац.
Моника Нађ

Жолт и Каролина Ђуриш из

Скореновца успешно су прошли на прошлогодишњем конкурсу Фондације „Просперитати” и на тај начин су могли да
обезбеде нови дом за своју породицу.
Веома су се обрадовали када
су чули да се указује могућност
за конкурисање. Највећи проблем је био наћи кућу која ће у
целости одговарати потребама
породице. Иако у Скореновцу
данас има много кућа за продају, није свака била одговарајућа
за млади пар.
Избор је пао на једну старију
кућу, коју су њени власници,
који живе у иностранству, у потпуности обновили. Када је конкурс завршен и донета одлука о
донацији, било је потребно само да окрече кућу и просторије
у њој и нови дом је већ био усељив. С трогодишњом ћерком и
једногодишњим синчићем могу да проводе дане у потпуном
комфору.
Жолт и Каролина Ђуриш раде као просветни радници у
Основној школи „Жарко Зрењанин” у Скореновцу, а поред
тога се баве пчеларством као
споредном делатношћу. Уз све

то, свакодневица ове породице
веома је динамична, јер се радне обавезе морају ускладити с
пословима око деце. Новој породичној кући припадају велико двориште и башта, која веома одговара малој разиграној
деци, јер им пружа осећај слободе.
Жолт слободно време проводи у голубарству, али узгаја и

мале животиње - куниће и фазане, из хобија. У башти иза куће у једном делу је воћњак, али
млади брачни пар за потребе
своје кухиње узгаја и поврће,
према својим могућностима.
Поред конкурса за кућу, имали су још једну донацију Фондације „Просперитати”, па су набавили опрему за рад у пчеларству, што - по Жолтовој изјави -

сопственим снагама не би могли. 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 просперира и да опстане у свом завичају заједно са својом децом.
Илона Лечеи

V

Петак, 10. август 2018.
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КАРНЕВАЛ И ГАСТРОНОМИЈА

ЖЕНА КАО ЧВРСТ СТУБ ЧУВАЊА
ТРАДИЦИЈЕ

Плес и храна руку
подруку

Пример тога да жене морају једна другу да подржавају и да се
радују како свом, тако и туђем
успеху у истој мери, јесте наша
суграђанка Ержебет Варга из
Војловице. Захваљујући ручним
радовима, домаћим традиционалним колачима и хору, као и
мађарској влади, која финансира очување мађарске традиције
у Војводини, Ержика и њене жене су излагале на многим местима за која нису ни сањале да ће
им се пружити прилика.
Незаборавна прилика је била
изложба ручних радова свих
чланица и дегустациона изложба домаћих колача у „Кући Мађара” у Будимпешти. Ержебет
Варга се с осталим чланицама
потрудила да направе преко 10
врста домаћих колача. Направиле су план да испеку домаће
колаче који се припремају традиционално код војловачких
Мађара за Ускрс, па током летњег периода, на јесен и, наравно, колаче који се спремају за
Божић. Тим редоследом су колаче, извезене столњаке и друге
ручне радове изложиле у самом
центру мађарске престонице.
Наведени догађај је био отвореног карактера, тако да је велики број становника Будимпеште, али можда још већи број
туриста, обишао простор где су
биле изложене војловачке ђаконије. Вероватно никада неће заборавити сусрет с госпођом која јој је рекла да ју је укус и мирис колача вратио у детињство,
када је њена бака пекла медењаке за Божић. Сусрет је био
толико дирљив да су се жене са
сузама у очима растале.
Ержебет наводи да посебну
захвалност дугује Илони и Вилмошу Лечеију, који су на челу
руководства МКУД-а „Тамаши
Арон” и који су својим упорним радом и вољом омогућили
члановима Друштва овакве догађаје. Захваљујући њиховом раду у Друштву, женама везиљама је омогућено да путују и упознају сличне групе, а ипак веома различите, и да поделе своја
искуства и послушају туђа.
Гастрономија све
заступљенија на изложбама

Прошле године је госпођа Варга кренула у нову авантуру, када је Телевизија „Панон” одлучила да припреми прилог о традиционалној храни коју кувају
Мађари у Војловици. Пошто није имала много времена да се
припреми, скувала је чорбу од
зелене салате и пилећи паприкаш. Ова два јела су жене кувале заједно с новинарима поме-

нуте телевизије, на њихово опште одушевљење.
Крајем маја је хорска група
Друштва путовала у Трансилванију на позив општине Јосени, где је такође на програму
било представљање свог места
кроз кулинарске специјалитете.
Поново су кували пилећи паприкаш с кнедлицама, који је
одлично прошао код осталих
група и домаћина.
Жене везиље из МКУД-а „Тамаши Арон” створиле су име за
себе. Почеле су да приређују
продајне изложбе у Панчеву и
покојем околном насељу, а сада
је њихова тезга обавезна на панчевачком карневалу, „Данима
Вајферта” и „Новогодишњем базару”. Захвалне су организаторима, што их никада не изостављају. Присутне су и у свим
околним местима где се негује
овакав вид уметности. Прошле
године су у Горњем граду освојиле друго место за најлепши
штанд, а пре три године треће
место у Старчеву. Обе награде
су их веома изненадиле, јер на
таквим окупљањима, где излаже по петнаестак удружења, велика је част бити међу прва три.
Вој ло вач ка ма ни фе ста ци ја
„Жетелачки дани” одржава се
сваке године средином лета, а
про шле го ди не су чла ни це
Дру штва мо ра ле да иза бе ру
кога ће од удружења из околних места звати, јер финансијски нису биле у могућности да позову све које су желеле и где су оне саме гостовале. Ове године се надају да
ће надокнадити пропуштено
и позвати сва она удружења

која нису могла да присуствују претходне године.
Чајанка је омиљена

Ержикина првобитна мисија је
била да изглади односе с другим удружењима жена, како би
сви могли заједно да раде и напредују. У томе је и успела, тако
да када два пута годишње организују своје чувене чајанке, велика сала „Тамашија Арона” постаје тесна за све који би волели да присуствују. Чајанке су
биле резервисане за четири до
пет мађарских удружења и Словачко културно-просветно друштво „Ђетван” пре него што је
Ержика преузела вођство у групи. Како се круг познанстава
ширио уз помоћ изложби и манифестација, отвориле су врата
свима који желе да присуствују,
да поносно показују своју традицију и жељно уче о туђим
обичајима. Чајанке нису ексклузивна дешавања. Како и само
име каже, жене скувају чај, припреме домаће колаче и кифле,
дода се понеко пиће или сок,
али специфичност ових догађаја је жива музика, игра и песма
на свим језицима током целог
поподнева, понекад и до дубоко у ноћ.
Ова група од 25 жена окупља се једном недељно, сваке
среде, без изостанка. Ранијих
година су то радиле од јесени
до пролећа, када се званично
дружење прекидало због радова у башти. Данас се оне окупљају сваке среде током целе
године. Ова поподнева служе
за вез, песму и размену информација о томе шта се ново де-

сило у селу, што је неизмерно
симпатично с обзиром на то
да свака дама има неку своју
вест за коју друге нису чуле.
Иако традиционалне, ово су
снажне жене које су много тога понеле на плећима током
живота, али исто тако почињу
да прихватају модерна схватања жене која их учи да једна
другој морају бити главна подршка и да само тако могу напредовати и бити моћне.
Велики је посао ускладити
радно место, породицу и овакву врсту додатног посла, а да
ништа од тога не трпи и не буде запостављено. Ержика то постиже с невероватном лакоћом
и увек са осмехом на лицу, јер
све ово ради с много љубави и
разумевања. Ова вредна жена
себе не види као „чувара традиције”, као ни остале чланице. Оне тако живе. То је њихов
живот и оне уживају у њему.
Оне млађим генерацијама представљају чврсте стубове на којима може даље да се гради и
шири свест о ономе ко су нам
били преци, како бисмо знали
ко смо сада. Планирање следећег веза или решавање неког
проблема унутар друштва провлачи им се и кроз снове. Своје снове у вези са овим послом
Ержика остварује и ужива у
њи ма. Ка же да љу бав пре ма
ономе што волиш да радиш мора да преовлада, све остало дође на своје место. А када је питају када стигне да усиса или
обрише прашину, њен одговор
је да то планира да уради следеће године. Ако стигне.
Каролина Бисак

Само што су се Панчевци из-

лечили од велике количине хране и пива на „Данима Вајферта”, а већ следећег викенда, тачније 15. и 16. јуна, одржан је велики међународни панчевачки
карневал, који је од великог значаја за град и представља различите културе и карневалске
традиције из целог света.
У оквиру „Интернационалног
карневала Панчево 2018”, 15. јуна, отворен је и „Гастро карневал” у Улици Николе Тесле, у самом срцу града. У том делу програма су се представиле жене везиље из МКУД-а „Тамаши Арон”
из Панчева, са својим колачима
и печеним ђаконијама, извезеним столњацима, јастуцима и
разним везеним украсима.
Породица Шмит, која се годинама бави узгојем и прера-

тлиће и велике количине теста,
које су, ђускајући уз карневалску музику која је допирала с
главне бине на Тргу Ђорђа Вајферта, претварали у укусне вруће лангоше. Код њиховог штанда се убедљиво најдуже чекало
у реду, јер је изузетно велики
број посетилаца био очаран овим
слатким или сланим мађарским
деликатесом. Као и претходних
година, оборили су све рекорде
у брзој производњи и продаји
печеног теста.
Одмах до њиховог штанда налазила се породица Силађи из
Војловице, сада већ позната по
производњи киртеш колача. Овај
специфичан специјалитет, за који је рецепт донет из Трансилваније (Румунија), заправо је колач од теста који се пече на роштиљу и након тога уваља у мле-

дом малина и купина, иступила
је са својим воћним нектарима
и свежим воћем. Будући да су
се они представили и недељу
дана раније на „Данима Вајферта”, били су припремљени за велики број посетилаца, али најзапаженији су овог пута били
чланови МКУД-а „Петефи Шандор” из Панчева, са жељно очекиваним, свеже печеним лангошима, и породица Силађи из
Војловице, која је пекла занимљиви киртеш колач.
Чланови МКУД-а „Петефи
Шандор” Панчево су, као и сваке године, са собом донели ко-

вене орахе, шећер, цимет, кокос
или какао. Након чекања у реду
за слани лангош људи су се враћали да стоје у реду за неодољиви слатки киртеш колач.
С обзиром на то да је током
другог викенда у јуну Панчевом
продефиловало око 100.000 људи из свих крајева Србије, Војводине, али и света, велика је
била част овим породицама и
малим друштвима да поносно
представе својих руку дела, чије рецепте пажљиво чувају од
заборава, а производе радо деле с другима.
Каролина Бисак

ЗАВРШНА ПРИРЕДБА

Окончана успешна
година
У МКУД-у „Тамаши Арон” у

Војловици средином јуна одржана је годишња завршна приредба. Тада су већ у школама
полако занемела и звона и почео је дуго очекивани распуст.
Пре заслуженог одмора деца
и њихови учитељи, који су током целе године марљиво долазили на пробе, представили су
свој пригодан програм пред родитељима, бакама и декама, као
и пред члановима заједнице.
Као и претходних година, с децом су радиле Клаудија Немчек, Марта Керекеш и Моника
Нађ.

Мађарске 2018. годину прогласио годином Матијаса, састављени програм је такође имао
циљ да приближи деци доба краља Матијаса и да расветли ко је
он заправо био. Због тога су у
програмске тачке уврштени и
ренесансни плес и приче о краљу Матијасу.
На крају програма се Маријана Њитраи представила и као
певачица народне музике, заједно с Маријом Кемењ из Војловице, која је скоро након једне деценије поново стала на позорницу, уз Маријанино охрабрење. Постоји нада да ће у на-

Програм је овом приликом
водила Маријана Њитраи, стипен ди ста Про гра ма „Пе те фи
Шандор”. Као етнолог, програм
је започела приказивањем једног документарног филма као
уводни део, који је био занимљив и деци и публици подједнако. Након тога је могло почети представљање већ видно узбуђене деце, која су у програму
играла, певала и приповедала.
Пошто је Државни секретаријат за националну политику

редној школској години Марија моћи да буде од помоћи вођама група у раду с децом.
На крају вечери чланови друштва су у име деце и у своје име
захвалили Маријани Њитраи
скромним поклоном за њен рад
уложен током боравка крај Доњег Дунава, као и вођама групе
за залагање. Јесен очекују у нади да ће се наставити рад с постојећом групом деце и срдачно очекују пријаве нових чланова.
Моника Нађ

РЕНОВИРАЊЕ РЕФОРМАТСКЕ ЦРКВЕ

Обнављање фасаде
Реформатска црква напокон

је дочекала завршну фазу великог реновирања, које се обавља
од 2015. Започети су радови на
изолацији и уклањању влаге у
зидовима цркве и на реновирању парохијске куће, како би се у
њој могло живети. Обезбеђен је
и уређен стан у парохијском дому за новог свештеника Золтана
Силађија с породицом, који живи у нашем граду и ради као помоћник бискупа Беле Халаса. Уређен је и простор где се у зимском
периоду одржавају богослужења, с обзиром на то да цркву није могуће довољно загрејати.
Прошле године је реформатска црква, захваљујући бискупу Бели Халасу, добила помоћ у
износу од милион и по динара
од београдских власти за комплетно реновирање цркве и парохије у Панчеву. Након тога

ангажована је инжењерска фирма која је дала најбољу понуду
на тендеру за реновирање. Та
фирма радила је и обнову реформатске цркве у Војловици.
Тренутно се обнавља спољна
фасада цркве и зида који гледа на
улицу, јер је унутрашњост раније
уређена, тако да је сада на ред дошао спољашњи изглед цркве.
Радови се одлично одвијају, с
обзиром на то да су пре две године сређени кров цркве, као и
сви олуци и одвод за кишницу.
Посебну радост доноси улепшавање цркве са спољне стране,
на којој се нису обављали никакви радови од деведесетих година.
Завршетак радова очекује се
крајем августа, када ће Реформатска црква засијати некадашњим, старим сјајем.
Каролина Бисак
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ЕТНО-КАМП У МЕСТУ МАДЕФАЛВА

ТРАГАЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИМ КОРЕНИМА
Државни савез буковинских Секеља одржао је овогодишњи етно-камп у Трансилванији, месту Мадефалва, у другој половини јула. Главни организатор 29. кампа
и овог пута била је Етелка Леринц, етнолог. При планирању програма замисао јој
је била да позове учеснике кампа из свих
места чији су преци напустили земљу Секеља након крвопролића у Мадефалви.
План се остварио: у камп су стигли мештани Шомођа, Молдавије, Чика, Харомсека, Сека, из Доњег Подунавља, као и
буковински Секељи који живе у Мађарској. Буковинске Секеље из Доњег Подунавља представљали су Војловчани, а међу
њима и Антал Лечеи, приповедач, који је
био позван као предавач. У етно-кампу
су учествовали млади људи које интересују етнографија, народне игре, традиција и народна музика и који би волели више да сазнају о обичајима буковинских
Секеља и народним ношњама, пошто су
предавачи говорили о овим темама.
Први дан кампа је започет светом мисом. Након тога су положени венци на
споменик с птицом турул, где је Антал
Лечеи одржао поздравни говор и расплакао присутне. У камповима организованим 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 народној 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 испричао и то како се десио напад у Мадефалви, 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 живе у садашњости, која им је вера, шта их
повезују, а по чему се разликују.
Антал Лечеи је у свом првом предавању говорио о становницима места у Доњем Подунављу, о досељењу, о самом насељу, о вери, а у другом предавању о обичајима. Највише речи било је о свадбарском обичају, пошто је - како је и сам рекао - ту на своме. Већ од својих младалачких дана води свадбе као домаћин овде, у Војловици. У Трансилванију је био
позван и као приповедач, тако да је присутне кампере забављао и народним приповеткама. Неке су биле из његове сопствене збирке, а испричао је и неколико
из збирке Адама Шебешћена.

IN ME MO RI AM

Нађ Шиво Золтан
(13. II 1927 – 26. VII 2018.)
„Виђам га како за послом жури…”
(Ана Полгар Нађ)
Овако га виђам стално, у журби. Замишљам га, како давне

1948, млади учитељ, тек стигао у Војловицу, улази насмејан у
учионицу пуну радозналих малишана, а већ 1960. године видим га у новој школи на међи Панчева и Војловице, као професора који жури на час историје.

Цецилија Шандор, млади етнолог, приближила је слушаоцима живот и обичаје
становника Молдавије. Етелка Леринц је
говорила о народним ношњама и о ткању, што су могли и да испробају. Тамаш
Фабијан је причао о породичним стаблима и родбинским истраживањима и том
приликом рекао да на основу нових истраживања ДНК испитивања доказују да
сви Секељи имају нешто заједничко.
Тинка Њистор је одржала предавање
на тему вере, под насловом „Верски живот 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 организовали спомен-пут који има 14 станица. Овај пут је дугачак 10 км и 200 метара, а обележена су места масакра у Мадефалви. Натписи су означени на два језика. Пошто је било мало времена да се
обиђе цела траса, кампери су застали код
коначишта за путнике и ту су се забављали, певали, а виолиниста Шандор
Ђерфи свирао је за њих.

Наредног дана су посетили музеј, где
су могли да сазнају занимљивости о Мађарима који су живели у Молдавији. Обишли су и једну цркву из XIII века, која
је скоро у оригиналном стању. Док је једна група обилазила музеј, други део кампера је кренуо на пут у Буковину. Претежно су ишли мушкарци, како би на тамошњем гробљу уредили гробове својих
предака. Након тога су у местима Андрашфалва и Иштеншегитш поставили
израђено спомен-дрво.
Последњег дана камповања организован је излет запрежним колима до планинског пашњака, где су испекли сланину и јели. Учесници кампа су били смештени у приватним кућама, али су се дешавања претежно одвијала у сеоском дому - тамо је организована исхрана, а у
школској згради предавања и вечери игре.
На гала вечери петодневне манифестације су исто организовали вече народне 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 познаницима.

Видим га орног за рад и већ се тада назире у његовом лику
узор правог професора, касније и историчара, истраживача,
директора гимназије, јавне личности... У том својству био је
оснивач мађарских одељења у гимназији из којих је стасало
око двеста интелектуалаца мађарске националне заједнице на
овим просторима. Био је један од оснивача Смотре мађарских
културно-уметничких друштава Јужног Баната. Видим га како увек уздигнуте главе говори пред масом људи о нашим заједничким проблемима, задацима и све што је речено спроводи у дело кроз своје разнолике делатности: ликовно стваралаштво, давање изјава, организовање разних манифестација и,
пре свега, кроз образовање и васпитање деце у учионици и на
предавањима.
Гледам како ученици ведрог лица излазе с његовог часа. Видим га у МКУД-у „Петефи Шандор” како својим свечаним говором и у најтежим временима подиже деценијама погнуте
погледе, а у МКУД „Тамаши Арон” на свечаности поводом 120
година оснивања насеља – како му се мештани обраћају са
најдубљим поштовањем.
Видим – човека!
Видим га како жури на промоцију своје књиге „Буковино,
шта ти скривих?”, која је издата када су и „Мађарски минути”
стартовали на РТВ Панчево, те нам је он био и први саговорник. О томе је и сам писао у својој другој књизи „У сенци велеграда”, охрабрујући младо уредништво „да су мудри само
они, који и у тешким временима теже опстанку”. (јануар 2000.)

Моника Нађ

СЕОСКИ ТУРИЗАМ У ИВАНОВУ

Нова могућност за опстанак
Обишли смо породицу Чер-

ник, Јаноша и Ану, који живе
у Иванову, али су радили у
Панчеву. Јанош је након пензионисања 2014. године сматрао да има довољно снаге,
воље и способности да и надаље активно ради. Зато су одлучили да од родитеља наслеђену кућу преуреде за сеоски
туризам.
– У селу већ постоје куће
где се могу изнајмити собе.
Седамдесетих година су многи Ивановчани отишли у иностранство, а своје куће су продали. Сада би желели да дођу
кући, зато смо помислили да
их можемо дочекати, да имају
где да бораве. Иначе, Иваново је окружено водама, многи
долазе на Дунавац на пецање
из разних градова Србије, али
су могли да дођу само на један дан, јер нису имали смештај. Београд је такође довољно близу, многи Београђани
купују куће у селу, јер воле да
побегну од градског жамора.
Исто је и са Панчевом – испричао је Јанош Черник.
Кућу је обновио сопственим
снагама, уз помоћ породице.
Иако је за то било потребно
више година рада, задовољан
је, јер су све урадили по сопственим замислима. У кући
жена увек има јако много посла. Те обавезе је Јаношева су-

пруга Ана преузела на себе и
обавља их с много љубави.
– Волим да печем, да кувам.
Припремам домаћи хлеб, лангош, крофне, крофне на пари,
печем кифле, све што наши
рођаци из иностранства веома воле, али што данашња
омладина не спрема. И редовно спремање је део ових послова. Осим тога, волела бих
да се бавим баштованством,
да под фолијама обезбедимо
будућим гостима увек свеже
поврће које бисмо могли да
им понудимо. Посетиоце бих
волела да угостим традиционалним јелима – рекла је Ана
Черник.

За све оне који желе да остану
у Иванову, бављење сеоским
туризмом је једна нова могућност за опстанак. Савет МЗ-а
Иваново је већ пре неколико
година све то сагледао.
– Планирамо изградњу једног едукационог центра са смештајним капацитетом. Сада је
у току израда планова, али се

надамо да ће зграда бити подигнута за годину-две. Такође, радимо на развоју риболовачког и ловачког туризма у
нашем месту – каже Јошка Дудуј, председник Савета МЗ.
Има бројних позитивних
примера. Ненад Николић је
пре шест година изградио стамбену кућу за своју породицу,
али пошто мало времена проводе тамо, врло радо је ставља
на располагање онима који имају потребе за тим. Он прича:
– Гости су нам до сада били
пријатељи из Немачке, Шведске, Аустралије, Америке... Када би се неко удружење основало у Иванову, било ко да га
води, сигурно би у овом месту било много више туриста,
поготово због близине Дунава, због лепоте и мира Иванова, због самог ваздуха и добрих људи.
Иваново би могло постати
једно пријатно место за одмор
и излет, можда већ у блиској
будућности.

На наш понос књига је постала „амблем” емисије, која је и надаље обогаћивана приказивањем његове свестране делатности.
Културни савез војвођанских Мађара му је 2006. године доделио награду за животно дело „Дрво живота”, која му је уручена у Сенти на централној прослави Дана мађарске културе.
Било је то прво признање за његову јавну делатност.
Недавно смо читали репортажу поводом „Године породица” о његовој седамдесетогодишњици брака са супругом Олгом, који је поникао из младалачке симпатије у учитељској
школи у Суботици, а претворио се у доживотну заједницу у
добру и злу, у топлом породичном дому у Војловици и Темерину.
Своју животну борбу сада завршава: његово неуморно биће
је 26. јула кренуло за његовим духом. Прихватао је с пуно смирености оно што године неминовно носе, а до краја је био истрајан у својим принципима и веран својој идеологији: „Самоодрицање… је брука новијег доба и резултат је такозваног
организованог заборава”, писао је при крају своје књиге „У
сенци велеграда” издате 2003.
Али, завршна порука му је пуна оптимизма: „Свет је ипак
леп заједно са нама, а не без нас. Остајмо, дакле, на своју радост, и на радост целога света”.
На вечни починак испраћен је 31. јула у Новом Саду. Нека
ти је лак твој вечни сан, драги професоре Золтане!
Јулијана Балаша

Илона Лечеи
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KARNEVÁL ÉS GASZTRONÓMIA

GYERMEKKORTÓL NŐ A SZERELEM A SAJÁT TÖRTÉNELME IRÁNT (2)

A NŐ, MINT A HAGYOMÁNYŐRZÉS
SZILÁRD OSZLOPA
A hertelendyfalvi Varga Erzsébet
példa arra, hogy szükség van a nők
kölcsönös támogatására és hogy
örüljenek mind a saját-, mind a
mások sikereinek. A kézimunkáknak, a hazai hagyományos süteményeknek és a kórusnak köszönhetően, valamint a Magyar Kormánynak, amely támogatja a magyar hagyományok őrzését Vajdaságban, Erzsike és asszonyai nagyon
sok helyen állítottak ki. Olyan lehetőségek nyíltak meg számukra,
amelyekről nem is álmodtak.
Felejthetetlen alkalom volt Budapesten, 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 készítsenek, amelyeket a székely-magyaroknál szokásos sütni a húsvéti
ünnepekre, majd a nyár folyamán,
ősszel, és a karácsonyi sütemények
sem maradhattak ki. Ilyen sorrendben 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 találkozását, aki azt mondta, hogy a
sütemények íze és illata a gyermekkorára 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 Ilonának és Vilmosnak, akik mindenben élen állnak és kitartó munkájukkal, akaratukkal biztosítják az
egyesület tagjainak, szakköreinek
az ilyen és ehhez hasonló eseményeket. Az egyesületi tevékenységüknek köszönhetően a kézimunkázó asszonyoknak lehetővé teszik
hogy utazzanak és megismerkedjenk hozzájuk hasonló, de mégis
nagyon különböző csoportokkal,
megosszák tapasztalatukat és tanuljanak 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 hertelendyfalvi magyarok hagyományos ételének
elkészítéséről. Mivel nem sok idő
volt a felkészüléshez, a választás a

salátalevesre és csirkepaprikásra
esett. E két ételt az asszonyok együtt
főzték az újságírókkal, mindenki
általános megelégedésére.
Május végén az énekcsoport Erdélybe utazott Gyergyóalfalu Község meghívására, ahol ugyancsak
programban volt a közösség bemutatkozása egy konyhai különlegességgel. Ott is “csürkepaprikást”
főztek galuskával, amely kiválóan
bevált a többi csapat tagjainál és a
házigazdáknál.
A Tamási Áron SZMME kézimunkázói nevet biztosítottak maguknak. Pancsován és a környező
településeken kezdték árusítással
egybekötött kiállításokkal és most
már az ő asztaluk kötelezően jelen van a Pancsovai Karneválon,
a Weifert Napokon és az Újévi
Bazáron. A környező falvakban
is számítanak művészetük bemutatására. A múlt évben a Felsővárosi Helyi Közösségben második
helyezést értek el a legszebben
díszített asztal címen, három éve
pedig Tárcsón a harmadik helyet
nyerték el. Mindkét díj meglepetés volt, mert olyan összejöveteleken, ahol még tizenöt szervezet van jelen, nagy megtiszteltetés 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 meghívandó egyesületek, csoportok kiválasztása az érdeklődők közül.
Idén bepótolhatják a mulasztást
és meghívhatják az egyesületeket,

amelyek a múlt évben nem lehettek jelen.
A közkedvelt teadélután

Erzsike elsődleges küldetése volt,
hogy kiegyengesse a nézeteltéréseket a szervezetek között és mindannyian közösen haladhassanak
előre. Ebben sikerrel járt, ígya kétévente szervezett, közkedvelt teadélutánokon a Tamási Áron SZMME nagyterme szűkösnek biznyul az összes
érdeklődő befogadására. A teadélutánok négy – öt magyar szervezetnek és a Gyetván Szlovák MEnek voltak biztosítva, mielőtt Erzsike átvette a vezetést.
Az újabb ismeretségek, a kiállítások
és más rendezvények révén megnyílt
az ajtó mindenki előtt, aki jelen kívánt
lenni köreikben. Büszkék a hagyományaikra és kíváncsian tanulnak
mások szokásaiból is. A teadélutánok
nem számítanak magasrangú eseménynek. Amint a neve is mondja,
az asszonyok teát főznek, házisüteményt és kiflit készítenek, melléje
néhány ital vagy üdítő is kerül. Az
összejövetel különlegessége az élő
zene, a tánc és az ének minden nyelven 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 években a társalgások ősztől tavaszig tartottak, amelyek a kerti munkálatok
beálltával hivatalosan véget értek.
Ma már minden szerdán összejönnek
egész éven át. Ezeken a napokon kézimunkáznak, énekelgetnek és megbeszélik a faluban történteket, ami
nagyon érdekes, mivel minden asz-

szony tud valami újdonságot, amiről
a többiek még nem hallottak. Ezek
az asszonyok annak ellenére, hogy
hagyományőrzők, igencsak munkabíróak, nagyon erős egyéniségek,
sok terhet hordoztak az életük folyamán, 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 ilyennemű mellékfoglalkozást anélkül,
hogy egyik se legyen háttérbe szorítva és elhanyagolva. Erzsikének
ez könnyedén sikerül, mindig mosollyal az arcán, mert szeretettel
és megértéssel végzi a feladatokat.
E szorgos nő nem úgy látja magát,
sem a csoport tagjait, mint hagyományőrzőket. Ők egyszerűen így
élnek. Ilyen az életük és ők élvezik azt. Az ifjabb korosztály előtt
oszlopos tagok, példaképek, a tevékenységükre lehet építeni és terjeszteni a tudatot, hogy kik voltak
az ősök, mert csak így tudhatjuk,
hogy kik vagyunk ma. A következő
hímzés elkészítése, vagy hogy milyen probléma vár megoldásra az
egyesületen belül az, amiről
folyamatosan gondolkoznak. Erzsike a munkájához kötődő álmait
megvalósítja és élvezi azt. Tanácsolja, 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 törölni a házban, azt feleli, a jövő
évben tervezi megcsinálni. Amenynyiben ráér.
Biszak Karolina

A REFORMÁTUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA

Az épülethomlokzat rendezése
A Pancsova tágabb központ-

jában lévő református templomon végre elértek a nagy felújítás
befejező részéhez. A templomon
és a paplakon a munkálatok
részletekben már 2015 óta tartanak. A felújítás az épület szigetelésével, a templomfalakból a
nedvesség eltávolításával és a paplak tatarozásával kezdődött. A
felújítással biztosították a lakást
az új lelkész, Szilágyi Zoltán és
családja részére, aki városunkban
él és Halász Béla református püspök segédlelkészeként teljesít
szolgálatot. Rendezték azt a helyiséget is, ahol a téli időszakban
az istentiszteletet tartják, mivel
a templomot nem lehet kellőképpen 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 követően egy mérnöki társaságot bíz-

tak meg a munkálatok elvégzésével,
amely a legmegfelelőbb árajánlatot
nyújtotta be a kiírt pályázatra. Ez
a vállalat dolgozott a hertelendyfalvi református templom felújításán is.
Jelenleg a templom külső épülethomlokzatának és az utca felőli
falnak felújításán dolgoznak, mivel az udvar felőli részt már előbb
elvégezték, így tehát sor került a
templom külső kinézetének rendezésére.
A munkálatok jól haladnak, tekintettel arra, hogy két évvel ezelőtt
már befejezték a templomtető felújítását, valamint az összes esővízcsatorna és levezető csatorna lecserélését. Külön öröm a templom
utcai részének rendezése, amelyen
a kilencvenes évek óta nem javítottak semmit.
A munkálatok befejezését augusztus végére várják, amikor a
református templom visszanyeri
ismét valamikori fényét.
Biszak Karolina

Tánc és inyenc falatok
együttesen
A pancsovaiak alighogy felocsúd-

tak az elfogyasztott nagy étel- és
italmennyiségtől a Weifert Napokon, 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 hagyományokat mutat be a világ minden
tájáról.
A Pancsovai Nemzetközi Karnevál 2018 rendezvény keretében
megnyitották a gasztrokarnevált
is a Nikola Teszla utcában, a város
központjában. E program keretében
mutatkoztak be a hertelendyfalvi
Tamási Áron SZMME kézimunkázói is saját süteményeikkel, varrottas abroszaikkal, párnáikkal és
dísztárgyaikkal.
A Smith család, amely már évek
óta málna és szeder termesztésével

gukkal, amelyet a Weifert György
téren felállított nagyszínpadról hallatszó karneváli zene ütemeire táncolva változtattak ízletes, forró lángossá a szintén magukkal hozott
bográcsaikban.
Az ő asztaluknál volt a leghosszabban a várakozók sora, mert a látogatók nagyrésze el volt ragadtatva e
magyar csemege édes és sós változatától. Az előző évekhez hasonlóan,
megdöntötték a rekordot a lángos
készítésében és forgalmazásában.
Közvetlenül mellettük dolgozott
a kürtőskalács készítéséről most
már közismert hertelendyfalvi Szilágyi család. Ez a különös csemege,
amelynek a receptjét Erdélyből
hozták, valójában egyféle kalácstészta, amelyet nyárson sütnek különleges formára, majd darált dióba, cukorba, cimetbe, kókuszlisztbe, vagy kakaóba forgatnak.

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 legnagyobb érdeklődést a pancsovai Petőfi Sándor MME tagjai keltették
fel a várva-várt, frissen sült lángossal, és a Szilágyi család Hertelendyfalváról a kürtőskaláccsal.
A pancsovai Petőfi Sándor MME
tagjai, mint minden évben, nagy
mennyiségű tésztát hoztak ma-

A sós lángosért kivárt sorból az
emberek visszaálltak a sorba az ellenállhatatlan édes kürtőskalácsért.
Tekintettel arra, hogy június második hétvégéjén Pancsován közel
százezer ember vonult át Szerbia és
Vajdaság minden tájáról, de a nagyvilágból is, e családoknak és egyesületeknek nagy megtiszteltetés volt
hogy méltón mutathatták be kezük
munkáját: csemegéiket, amelyek receptjeit féltve őrzik a feledéstől, a
termékeiket viszont szívesen osztják
meg másokkal.
Biszak Karolina

ÉVZÁRÓ MŰSOR

Befejeződött egy sikeres
évad

Évzáró műsort szerveztek június

vánította, a műsorösszeállítás célja
is az volt, hogy közelebb hozza a
gyerekekhez a Mátyás király korát
és rávilágítson, ki is volt ő valójában. Ezért a műsorszámok között
reneszánsz tánc és Mátyás királyról
szóló mesék is szerepeltek.
A műsor végén Nyitrai Marianna népdalénekesként is bemutatkozott a hertelendyfalvi Kemény
Máriával közösen, aki majd egy
évtizedes kimaradás után Marianna bátorítására állt újra színpadra. Remélhető, hogy az elkövetkező iskolaévben Mária is se-

kozott. A műsort ezúttal Nyitrai
Marianna, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa vezette. Néprajzosként a műsor kezdetén egy dokumentumfilmet mutatott be felvezetőként, 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-

gítségére lesz majd a csoportvezetőknek a gyerekekkel való foglalkozásban.
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 várják az újabb tagok jelentkezését is.

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 alkalmi műsorukat a szülők, nagyszülők és a közösségi tagok előtt.
Az előző évekhez hasonlóan, a
gyerekekkel Nemcsek Klaudia, Kerekes Márta és Nagy Mónika foglal-
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NÉPRAJZI TÁBOR MADÉFALVÁN

KUTATÁS A KÖZÖS GYÖKEREK UTÁN
A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége
az idei Néprajzi Táborát Madéfalván, Erdélyben tartotta meg július második felében. A
sorrendben már 29. tábor főszervezője ezúttal
is Lőrinc Etelka volt, aki néprajzos. A program tervezésekor az volt az elképzelése, hogy
olyan helyekről hív meg táborozókat, akiknek ősei a madéfalvi veszedelem következtében
hagyták el Székelyföldet.
A terv meg is valósult, hiszen a táborban
részt vettek a somogyiak, moldvaiak, csíkiak,
háromszékiek, székiek, Al-dunaiak, valamint a Magyarországon élő bukovinai székelyek. Az Al-dunaiakat hertelendyfalviak
képviselték, közöttük Lőcsei Antal helyi mesemondó is, aki előadóként volt hivatalos.
A táborban olyan fiatalok vettek részt, akiket érdekel a néprajz, a néptánc, a hagyományok, a népzene, akik többet szerettek
volna megtudni a Bukovinai Székelyek szokásairól és népviseleteiről, hiszen az előadások
mind erről szóltak.
A tábor első napja megnyitóként szentmisével
kezdődött. Ezt követően megkoszorúzták a
madéfalvi Turul-emlékművet, ahol Lőcsei
Antal tartott köszöntőt, amellyel megríkatta
a jelenlevőket.
Az előző években megszervezett táborozási
alkalmakkor legtöbbet régiségek gyüjtésével
foglalkoztak. A változatosság kedvéért idén
inkább táncokat, énekeket tanulhattak, népzenével foglalkozhattak, és sokat hallhattak
egymás szokásairól, hagyományairól, nyelvjárásáról, népviseleteiről és főként arról,
hogy az 1764-ben megtörtént madéfalvi
veszedelem óta milyen változások mentek
végbe a különböző területekre került székelyek
életmódjában.
Az egy hét alatt számos előadó vett részt
a táborban. Dr Halász Péter többek között
közelebb hozta a hallgatókhoz a Bukovinai
székelyek történelmét és elmondta azt is,
hogyan történt meg a madéfalvi támadás,
utána peddig a menekülés.
A táborozók között voltak visszatérők,
de voltak olyanok is, akiknek eddig még
nem volt alkalmuk hallani a székelyek történelmét, ezért mindegyik előadónak az volt
a feladata, hogy ki-ki a saját népcsoportjáról
elmondja, hogyan is élnek a jelenben, milyen
a vallásuk, melyek a közös dolgok, és melyek
azok, amelyek különbözőek.
Lőcsei Antal az első előadásában az Aldunaiakról beszélt, az idetelepitésről, magáról a faluról, a vallásról, a második előadásában pedig a szokásokról. Legtöbb
szó a lakodalmi szokásról esett, hiszen ahogy elmondta - abban a témában van
otthon. Már legénykora óta vezeti násznagyként a la ko dal ma kat itt, Her te lendyfalván. Erdélybe mesemondóként is
hivatalos volt, így székely népmesékkel is
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Nagy Sívó Zoltán
(1927. febr. 13. – 2018. július 26.)
„ …látom, amint megy a dolga után…”
(Polgárné Nagy Anna)
Látom, amint megy a dolga után… Látni vélem őt, amint a

régmúlt 1948-as esztendőben a Hertelendyfalvára épphogy megérkezett fiatal tanító mosolyogva lép be a kíváncsi kisgyerekekhez a
tanterembe, és 1960-ban már látom is őt, immár professzorként a
Pancsova-Hertelendyfalva mezsgyéjén épült új iskolában sietni a
történelemórára.

szórakoztatta a tábor lakóit. A Sebestyén
Ádám gyüjteményéből válogatott mesék
mellett a saját gyüjtéséből való mesékkel
ragadtatta el a hallgatóságát.
Sándor Cecília ifjú néprajzkutató a moldvaiak életét, szokásait hozta közelebb a halgatókhoz. Lörinc Etelka a népviseletekről
beszélt, majd a szövésről, amit gyakorlatban is ki lehetett probálni. Fábián Tamás a
családfákról, a rokonkutatásról szólott, elmondta hogy újabb kutatások során a DNSvizsgálat kimutatta, hogy minden székelyben
van valami közös.
Nyisztor Tinka a vallásról beszélt “A
vallásos élet a múltban és ma” címmel. Fábián
Éva és Nyitrai Marianna a népzenével foglalkozott inkább, énekelgettek a táborozókkal, Györfi Sándor hertelendyfalvi hegedűtanár pedig kisérte őket hangszerével.
Az előadások mellett egy nap megszervezték a SICULICIDIUM utját, amelynek
14 stációja van. Ez az út 10 km 200 m hosszú,
a madéfalvi veszedelem jellegzetes helyei
vannak kijelölve rajta. A feliratokat két nyelven tűntették fel. Mivel rövid volt az idő,
hogy az egész utat bejárják, a táborlakók a
menedékházhoz érve letelepedtek és itt szó-

rakoztak, énekelgettek, Györfi Sándor pedig muzsikálgatott hozzá.
A következő napon a múzeumba látogattak, ahol a csángokról tudhattak meg érdekességeket. Ellátogattak egy XIII. századi
templomba is, amely még szinte eredeti állapotában van meg - mesélte Lőcsei Antal.
Míg a csapat egyik része a múzeumokat
látogatta, a másik része kétnapos útra indult Bukovinába. Többnyire férfiak utaztak, hogy az ottani temetőben rendbe
tegyék az őseik sírját, hogy ne lepje be azokat teljesen a gaz. Ezt követően Andrásfalván
és Istensegítsen állítottak kopjafákat.
A tábor utolsó napján kirándulást szerveztek fogatos szekéren az esztenába, ahol
szalonnát sütöttek és jókat falatoztak. A
résztvevők magánházakban voltak elszállásolva, de az események főként a faluházban
zajlottak: ott volt az étkeztetés, az iskolában
peddig az előadások és a táncházak.
Az ötnapos rendezvény gálaestjén is táncházat
rendeztek és a táborlakók együtt mullattak
a kései órákig abban a reményben, hogy
lesz még alkalom ilyen társalgásokra és újabb
talalkozásokra a régi és új ismerősökkel.

Látom tenni akarását, és már alakul a tanár példaképe, amely
majd folytatódik - megismervén a történészt, a kutatót, a közéleti
szereplőt, a gimnáziumigazgatót, akinek a nevéhez fűződik a gimnáziumi magyar tagozat alapítása, amely mintegy kétszáz fiatal
magyar értelmiségit adott kisebbségi terepünknek.
Látom a Dél Bánáti Magyar Művelődési Egyesületek Szemléjének
egyik alapítóját. Látom őt emelt fővel beszélni a tömegek előtt
közös dolgainkról, közös feladatainkról, és nemcsak beszélni, hanem tenni: írni, rajzolni, festeni, nyilatkozni, szervezni, tanítani,
nevelni tanteremben, összejöveteleken.
Látom tanítványait derűs arccal jönni ki élményteli óráiról.
Látom a pancsovai Petőfi színpadán amint a legnehezebb időben
mondja ünnepi beszédét felemelve az évtizedeken át leszegett tekinteteket. Látom a Tamásiban a falu 120 éves fennállásának megünneplésén az őt övező mély tiszteletet.
Látom az embert!
Látom, amint megy a Bukovina, mit vétettem? könyve bemutatójára, amely egyidős lévén a Pancsovai Televízió Magyar Percek
adásával, ő volt az első riportalanyunk. Erről később írásban is megemlékezik, az újdonsült szerkesztőket is arra bíztatva, hogy
„bölcsen csak azok cselekszenek, akik megmaradni akarnak ilyen
korban is.” (2000. jan.) Büszkék is voltunk, hogy ez a könyv lett a
Magyar Percek emblémája, és hogy a továbbiakban is a „világra
néző kis ablakunkat” gazdagította tevékenységének bemutatása.
2006-ban a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség életművét
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FALUSI TURIZMUS SÁNDOREGYHÁZÁN

Újabb lehetőség a megmaradásra
A természeti
szépségéről ismert kis
település
Rendezett központ
Felkerestük Csernik Jánost és
Annát, akik Sándoregyházán élnek, de munkalehetőséget Pancsován kaptak. János nyugalomba
vonulása után úgy érezte, hogy
még van ereje, kedve és tehetsége,
hogy aktív maradjon. Ezért úgy
döntöttek, hogy a szülőktől örökölt házat felkészítik falusi turizmus céljára.
– A faluban már vannak házak, ahol lehet szobát bérelni.
Sokan elmentek Sándoregyházáról külföldre a hetvenes években, akik a házukat eladták. Hazajönnének és ezért gondoltuk,
hogy bevárjuk őket, legyen ahová
jőjjenek. Különben, Sándoregyháza körül van véve vízzel, sokan
járnak ide horgászni más városokból 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, családja segítségével végezte el. Annak ellenére, hogy több éves
munkát igényelt, elégedett, mert

mindent a saját elképzelésük szerint készített fel. A háztáj gondozásában 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, gőzfánkot készítek, kiflit sütök, amit
a külföldi rokonaink nagyon szeretnek, de amit a mai fiatalok
nem készítenek. A rendszeres
takarítás is része ennek a munkának. Ezenkívül szeretnék kertészettel foglalkozni, fóliasátorban
megbiztosítani, hogy a leendő
vendégeknek mindig friss zöldségfélét tudjunk felkínálni. Hagyományos ételekkel szeretném

megvendégelni az idelátogatókat.
– közölte velünk Csernik Anna.
Azok számára, akik Sándoregyházán szeretnének maradni, a
falusi turizmussal való foglalkozás
egy újabb lehetőség a megélhetésre. Mindezt már néhány évvel
ezelőtt felismerte a sándoregyházi HK Tanácsa is.
– Tervezzük egy oktatási központ kiépítését egy bizonyos el-

szállásolási kapacitással. Most
van folyamatban a terv kidolgozása, de reméljük, hogy egy-két
éven belül felépül a központ.
Tervezzük a horgászati és vadászati 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 rendelkezésére. Így nyilatkozott:
– A vendégeink eddig a régi
barátaink voltak Németországból,
Svédországból, Ausztráliából, sőt,
Amerikából is... Ha bármilyen
egyesület alakulna Sándoregyházán, bárki legyen is a vezetője,
biztos vagyok benne, hogy a faluba sokkal több turista jönne,
különösen a Duna közelsége,
Sándoregyháza szépsége és nyugalma, valamint a tiszta levegő
és a jó emberek végett.
Sándoregyháza kellemes üdülő
és kiránduló hellyé válhat, talán
már a közeljövőben.

Magyar Életfa Díjjal jutalmazta, amelyet a Magyar Kultúra Napja központi
ünnepségén vett át Zentán. Ez volt az első nyilvános elismerése közéleti
munkásságáért.
Néhány napja olvastuk a köszöntést a Család Éve témájában 70
éves boldog házassága kapcsán feleségével Olgával, amely a szabadkai tanítóképzőben szövődő ifjonti diákvonzalomból hajlott át
a jóban-rosszban életfogytiglan tartó együttlétbe, a hertelendyfalvi-, majd a temerini édes otthon melegébe.
A harcát már megharcolta: július 26-án fáradhatatlan valója elment a nagy szelleme után, nyugalommal viselve el a korral való
velejáróit, de a végsőkig híven világnézetéhez és kitartva elvei mellett: ,,a feladás…az újabb kor szégyene és az úgynevezett szervezett felejtés erdménye” írta A főváros árnyékában című műve
végén, amely 2003-ban jelent meg.
De a zárszó mégis a derűé: ,,A világ pedig velünk és nem
nélkülünk szép, maradjunk hát meg a magunk és a világ nagy örömére.”
Földi maradványait július 31-én helyezték örök nyugalomra az
újvidéki Városi temetőben. Legyen könnyű az örök álmod, kedves
Zoltán Tanár Úr!
Balassa Julianna

Lőcsei Ilona
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АПЕЛ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ВРЕМЕ АМБРОЗИЈЕ: ОПРЕЗ,
ЧУВАЈТЕ ЗДРАВЉЕ!
Од 15. августа
очекује се пораст
концентрација
аларгена у ваздуху
Угрожени грађани да
се, превенције ради,
јаве лекарима
Национална Агенција за заштиту животне средине Србије саопштила је прошле недеље да се на територији Србије
од 15. августа могу очекивати
повећане концентрације полена амброзије. Издато је упозорење грађанима алергичним на
полен те биљке и саветовано
да се јаве својим лекарима, како би добили превентивну терапију.
Надлежни истичу да то није
ништа ново, јер је пракса да
концентрација овог природног
алергена буде повећана до 20.
септембра. Грађанима алергичним на полен те биљке саветује се да се јаве својим лекарима како би добили превентивну терапију. Како би се ублажиле последице, држава се потрудила да у том критичном
периоду обезбеди валидне информације о концентрацији те
штетне материје на веб-страници www. sepa.gov.rs. Тренутна средња вредност на територији нашег града није висока,
али има назнака да ће у наредном периоду њен ниво драстично порасти.
Опасне последице
Стручњаци напомињу да је амброзија највећи алерген. Тимови на територији Србије прате
полен 24 биљне врсте (леска,
јова, тисе и чемпреси, брест,
топола, јавор, врба, јасен, бре-

за, граб, платан, орах, храст,
бор, конопља, траве, липа, боквица, киселица, коприве, штирови, пелин, амброзија) јер су
зрна полена регистрована као
један од најзначајнијих природних алергена који се могу
наћи у ваздуху.
Она код више од 20 процената људске популације (сваки пети човек) изазивају алергијске
реакције (бронхитис, коњуктивитис, дерматитис, поленска кијавица...). У случају дуготрајног,
вишегодишњег излагања високим концентрацијама алергена,
један део људске популације оболева од хроничног бронхитиса
и бронхијалне астме.
Да подсетимо, амброзија је
једногодишња зељаста биљка висине од метар до метар и по.

Захваљујући великој моћи прилагодљивости, она настањује веома различита станишта, тако
да је распрострањена на читавој територији Србије, а највећа
концентрација је у Војводини.
Симптоми и препорука
Панчевци који отежано дишу,
или им сузе очи, или им се на

кожи јављajу промене, који кијају или се гуше, треба да се јаве лекарима. Здравствeни радници препоручују грађанима
алергичним на амброзију да се
туширају по неколико пута дневно и да се пресвлаче, као и да
често испирају нос. Поред тога,
саветују им да избегавају боравак на отвореном, нарочито у
преподневним сатима, јер је тада највећа концентрација алергена у атмосфери. Током дана
прозори треба да су затворени.
Како кажу, најважније је спречити или у што већем обиму
смањити контакт са алергеном.
Сузбијање амброзије у нашој
држави регулисано је уредбом,
а углавном су га спроводиле
или га спроводе локалне самоуправе. Законским актима је
јасно прописано да су правна
и физичка лица у обавези да
на земљишту које је у њиховом власништву предузимају
мере сузбијања амброзије. То
могу да ураде сами или. Панчевачка власт сваке године у
сарадњи с ЈКП-ом „Зеленило”
и месним заједницама организује акције уништавања амброзије на територији града. Јавна комунална предузећа по селима такође су у обавези да у
складу са својим могућностима предузму мере.
З. Станижан

МО НИ ТО РИНГ ПО ЛЕ НА
Граничне вредности концентрација за полене дрвећа и полене трава 30 зрна по метру кубном ваздуха, док је за полене корова та вредност преполовљена – 15 зрна полена по
метру кубном ваздуха.
На територији Панчева обављају се континуирана мерења
присуства поленових зрна у атмосфери, а подаци су доступни грађанима на сајту града Панчева и Завода за јавно
здравље.

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 Србије, организовала две студијске посете институцијама
Европске уније и библиотекама са седиштем у Бриселу. Директори и библиотекари из Србији током вишедневне студијски посете били су у прилици
да унапреде своја професионална знања и да се ближе упозанају с Европском унијом, њеним институцијама и процесом 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 истраживачким центрима Европске комисије, Европског Савета и Европског парламента. Ови састанци омогућили су директорима
библиотекарима да се упознају са улогом и начином рада
ових институција у областима
повезаним са европском инте-

грацијом Србије. Приликом посета гости из Србије били су у
прилици да стекну јасан увид
у рад, библиотечки фонд и изворе информација и података
које користе библиотеке и истраживачки центри при овим
институцијама, а које могу користити српске чланице ове
мреже библиотека.
Део програма посете је био и
сусрет са представницима најважнијих библиотека у Бриселу

- Краљевска библиотека Белгије и „Мунтпунт”). Како су истакли учесници овог студијског
путовања боравак у њима допринео је размени искустава и
примера добре праксе. Поред
тога, били су у прилици да се
упознају и с могућностима осмишљавања, писања и спровођења
пројеката финансираних из ЕУ
фондова који доприносе унапређењу квалитета рада и понуде нових услуга корисницима.

У обе студијске посете су били укључени представници 23
библиотеке које су чланице „Еутека” мреже. Посете су део ЕУ
пројекта „Студијске посете институцијама Европске уније у
Бриселу и суседним државама
чланицама” чија је реализација почела у новембру 2016. и
трајаће до новембра 2018. године. Да подсетимо „Еутека”
је мрежа 48 јавних библиотека
широм Србије које својим посетиоцима нуде публикације и
информације о Европској унији. Ову иницијативу су заједно
иницирале Делегација Европске уније у Републици Србији,
Министарство културе и информисања Владе Републике
Србије и Народна библиотека
Србије потписивањем Меморандума о разумевању 2014.
године, а овом партнерству се
2015. године прикључила и
Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије. Панчевaчка градска библиотека такође је део мреже
„Еутека”.
З. С.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Друга љубав мог живота”
Викторије Волтерс
У корнволском граду Талтингу свако је по нечему познат. Донедавно Роуз је била
позната по: позитивности којом је пленила, јединственом
таленту за сликање и посвећености Лукасу, својој љубави из школских дана. Али
пре две године, у једном трену, све се незамисливо променило. Сада је Роуз позната као млада жена која је постала удовица у својој двадесет четвртој години.
Иако Роуз зна да живот иде
даље, неподношљива јој је помисао на то да ће сама корачати у будућност. Све док Роберт
не стигне у Талтинг да ту проведе лето… Може ли Роуз допустити себи да поново воли?
Два читаоца који до среде, 15. августа, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Може ли се волети и кад је срце пуно рана?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Искупљење љубави” Франсин
Риверс. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Срце пуно љубави”
Елоизе Џејмс
Добро дошли у свет необуздане сензуалности и блиставих илузија, опасно привлачних мушкараца и отмених дама жељних титуле.
Свет игара с високим улозима, у којем је понекад и
чедност младих лепотица на
коцки.
Леди Роберта Сент Џајлс,
маркизова кћи јединица, заљубљује се у војводу од Вилијерса чим га угледа у препуној балској дворани. Сви осим
ње знају да је Вилијерс неодољиви заводник и заклети
нежења – барем је то био све
док није упознао Роберту.
Али ерл од Грифина превише добро зна да би Роберта платила превисоку цену
када би се удала за Вилијерса и зато је решен да је заштити од погрешног избора.

Да ли ће успети да је увуче у
сопствену игру, иако ће, на
крају, његово срце бити сломљено?

Два читаоца који до среде, 15. августа, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Када вам је срце било пуно љубави?”, наградићемо по једним примерком књиге „Срце пуно љубави” Елоизе Џејмс.
Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Заљубљени у Рим
У прошлом броју нашег листа питали смо вас какве емоције у вама буди помисао на
Рим. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Из Рима, с љубављу” Џулс Вејк за два наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Рим је град који човека
никако не може да остави
равнодушним нити без емоција. Рим је град историје,
архитектуре, љубави, сензуалности, лепоте... Сам град
у мени изазива осећај заљубљености, изазива дивљење
и осећај као да си заведен и
најбитније – оставља те без
даха.” 066/2073...
„Помисао на Рим оживљава заљубљеност у лепоту и
уметност, романтични осмех
душе и бескрајну жељу за понов ним
оби ла ском.”
060/4405...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање може ли се волети и кад
је срце пуно рана. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Искупљење љубави”
Франсин Риверс.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Волети се може увек, само је питање колико је рањиво срце спремно да прашта.” 062/8587...
„Може, наравно! Једино
искрена љубав временом залечи ране и отера горчину и
бес!” 063/8434...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили
спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама
овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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Х РАНА З А Д У ШУ

ШВАЈЦАРСКИ ПОДСТИЦАЈ НАШОЈ ИТ ИНДУСТРИЈИ

Нема(м) времена

ТРАЖИ СЕ НАЈБОЉА ПРОГРАМЕРКА

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свима нам је добро позната изјава којом убеђујемо и себе и друге да је
нешто неизводљиво са наше
стране јер, по ко зна који
пут, немамо времена.
„Нема(м) времена” је изговор који се најчешће употребљава, јер је у њега и најлакше поверовати. Свакодневица је све убрзанија јер, поред незавршених послова, постављамо себи и нове изазове који служе као веома погодна маска за поновну употребу излизане фразе о недостатку времена. Када бринемо о времену, то чинимо у
вези са јуче и сутра, не остављајући нимало простора за
једино на шта можемо да утичемо, а то је данас. У стању
смо да свако „сутра” претворимо у „јуче” препуно пропуштених прилика јер их, заузети смишљањем изговора,
не примећујемо у тренутку
када пролазе поред нас.
Не можемо ни да замислимо колико смо у праву тврдећи да немамо времена. Углавном га трошимо веома расипнички понављајући већ
рутинске послове који нам не
доносе ни напредак ни задовољство. Умарамо се бринући исте бриге увећаване количином времена које им свакодневно „поклањамо”, а да
нисмо ни корак ближе решавању. Понашамо се као да поседујемо „тапију” на бесконачност, а у ствари смо се заплели у сопствену мрежу искустава од јуче које преноси-

мо у сутра преко бескрајних
мостова брига, посматрајући
како се на крају потвди да је
„немање времена” највећа
истина и смисао живота.
Обећања која дајемо себи
се не остварују, јер их увек
везујемо за „само још нешто”
што треба да постигнемо у
животу, а што ће нам обезбедити време за себе и оне које
волимо. Пре или касније добићемо потврду да се изговор
„нема(м) времена” претворио
у сврху коју смо дали животу.
Избор да будемо у сталној трци за временом је зачарани
круг, попут змије која гута
свој реп. Спознаја да нема више времена стигне као туга за
пропуштеним, удари попут
најснажније олује која чупа
из корена све за шта смо се у
безглавој јурњави везали.
Једино за шта немамо времена јесте управо да и даље
прекомерно трошимо исто.
Када замислимо себе као дете какво смо били, или пак
као стару особу каква ћемо
тек постати на крају овог временског низа званог живот,
шта би нам они рекли? Коју
поруку би нам послали наше
мало и наше остарело „ја” у
вези са временом које сада
трошимо на свакодневне бриге и туђа мишљења? Да ли би
разумели да је крајње време
да се запитамо када смо урадили нешто лепо за своју душу, рекли вољенима да их волимо, похвалили љубазност и
били љубазни без разлога? Да
ли разумемо да је „нема(м)
времена” животна истина и
да треба да будемо у свом животу главна улога и то од сада, од овог тренутка? Не постоји поправни испит из пропуштених прилика и чекања,
оне могу да буду само добра
лекција о времену и начину
на који га трошимо.
Тро ши ти или ис пу ни ти
време – одлука је, као и увек,
на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

На такмичењу могу
учествовати све жене
заинтересоване за
софтверско
инжењерство
Награда: пракса у
агенцији „Namics”
Пријаве до 9.
септембра
У циљу подстицања жена да се
баве програмирањем и оснаживања њихове позиције у ИТ
сектору, швајцарска софтверска агенција „Namics” организује такмичење у програмирању намењено свим женама заинтересованим за софтверско
инжењерство. Ове године такмичење ће се одржати под слоганом „Code. Hackathon. Female. Namics.”, а главни догађај
за све ученице са територије
Србије заказан је за 29. септембар у Београду.
Милијана Ђукановић, из „Namicsa” наводи да постоји велика разлика између образовања

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ

Време је за тестирање
Кампања поводом Светског дана хепатитиса, који се широм
света обележава 28. јула, ове
године је реализована под слоганом „Хепатитис. Време је за
тестирање. Време је за лечење.
Време је за излечење”
Поводом овог датума панчевачки Завод за јавно здравље
објавио је податке о броју оболелих у Јужнобанатском округу у прошлој години из којих
се види да су вирусни хепатитиси Б и вирусни хепатитис Ц
заузели четврто место у укупном броју пријављених заразних болести.
– Пријављено је 36 оболелих особа, што је 19,45% више

Значење SPF броја на
кремама

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Често се питамо шта у ствари значи број који стоји поред SPF ознаке на кремама
за сунчање. SPF (sun protection factor) је мера која означава колико дуго можете остати на сунцу без опасности од
опекотина у односу на околности када сте без заштите.
Од типа коже зависи време које можете провести на
сунцу, а да не изгорите. Најслабију самозаштиту имају
људи врло светле пути и црвенкасте коже. Они без заштите могу добити опекотине за само пет минута. Особе
са природно тамним теном
могу издржати на сунцу и до
40 минута. Већина људи са
нашег поднебља има средњи
тип коже, што значи да нам
је око 15 до 20 минута максимално дозвољено за боравак на сунцу. SPF филтер нам
служи да безбедно продужимо боравак на сунцу.

Ако заштитни фактор помножимо са временом самозаштите добићемо продужено време које можемо провести на сунцу, а да не изгоримо. На пример, ако ћете
без заштите добити опекотине за 10 минута, SPF 30 ће
вам теоретски омогућити да
300 минута останете на сунцу без опекотина. Наравно,
под условом да не штедите,
да обилато намажете лице,
врат и цело тело без изузетка. За тело одрасле особе потребно је око 35 милилитара
по наношењу, што значи да
ће две особе стандардну бочицу од 200 милилитара потрошити за два-три дана. Крему треба нанети бар 15 минута пре излагања сунцу како би се упила у горњи слој
коже. Увек је нанесите након
пливања када се кожа осуши.
Сунчево зрачење долази на
Земљу у облику UVA и UVB
зрака. UVB зраци узрокују опекотине, а истраживања показују да оне могу довести до
неких облика рака коже. Креме за заштиту од сунца разликују се по томе да ли садрже
хемијску или физичку заштиту. Хемијска заштита делује
тако што апсорбује ултраљубичасте зраке и ослобађа топлотну енергију. Физичка заштита рефлектује и распршује зраке. За то се користе цинкоксид и титанијум-диоксид.
Најбоље вододотпорне креме
садрже уравнотежен однос хемијске и физичке заштите.

Учеснице ће задатак сазнати дан уочи надметања
које жене стекну током година
– Прошлогодишње истражи- на. Свака екипа сарађиваће са
и пословних прилика које до- вање Републичког завода за ста- менторима из агенције „Naтистику под називом „Жене и mics”, који ће такмичаркама побијају.
мушкарци у Републици Срби- магати у раду. Тимови ће имаји” потврдило је да више жена ти на располагању 10 сати да
ПРОТИВ ХЕПАТИТИСА уписује и завршава факултете, развију прототип софтверског
да жене чешће користе интер- решења, а током рада моћи ће
нет и рачунаре и да су, укупно да користе интернет и програмпосматрано, компјутерски пи- ски језик по својој жељи.
– Учеснице ће задатак сазнаКада је реч о акутном виру- сменије од мушкараца. Парасу хепатитиса Б, у 2017. годи- доксално, анализа ИТ сцене у ти дан пред почетак такмичени пријављено је 5 оболелих Србији, коју је направила „Star- ња, а најбоље решење ће бити
особа, за 2 више у односу на tit” заједница, указала је на то одабрано на основу два крите2016. годину. Забележено је и да међу софтверским инжење- ријума: примењивости и ориги12 случајева оболелих од хро- рима има тек 12 одсто жена. налности. Решење би требало
ничног хепатитиса Б, што је Наравно, то је ситуација коју да буде примењиво у стварном
двоструко више него 2016. го- би требало системски решава- окружењу и да буде аутентично
дине (6). Прошле године није ти, а ово такмичење је само у односу на постојеће идеје. По
било смртних исхода у овој мали допринос идеји да се по- завршетку такмичења, сва регрупи болести, док је током држи ангажовање жена у ин- шења остаће у власништву њи2016. пријављен један смртни форматичком сектору – нагла- хових креаторки – објаснила је
исход од акутног вируса хепа- сила је Ђукановићева.
Милијана Ђукановић.
титиса Б код пацијента у добОна је додала и то су разлиПријаве за такмичење отвоној групи изнад 60 година.
чите анализе показале да број рене су до четвртка, 9. септемУзрочници хепатитиса су ви- жена на високим позицијама бра, у поноћ. Једини услов за
руси, а заразни су крв, пљувач- позитивно утиче на финансиј- учешће је да такмичарке пока, сперма и вагинални секрет. ске резултате компанија, али несу свој лаптоп, а оне које разБолест се преноси незаштиће- и да са повећањем процента вију најбоље решење по избоангажованих жена расту и по- ру стручног жирија као награсвећеност и квалитет рада.
ду добиће праксу у агенцији
Надметање „Code. Hackathon. „Namics”. Заинтересоване учеFemale. Namics.” конципирано снице све додатне информаје тако да ће учеснице бити по- ци је мо гу про на ћи на сај ту
дељене у тимове од по три чла- www.namics.com.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић
него 2016. године (29) и више
20% у односу на петогодишњи
просек (31,40). Ове године није регистрован ни један смртни случај у овој групи болести,
за разлику од 2016. године када је забележен један смртни
исход код пацијента оболелог
од акут ног хе па ти ти са Б. У
оквиру пријава заразних болести 2017. године налази се 19
оболелих под дијагнозом хронични вирус хепатитиса Ц што
је 20% изнад петогодишњег
просека (15,20), док пријављених акутних вируса хепатитиса Ц ове године није било, за
разлику од 2016. када је био
пријављен један оболели – наводи се у саопштењу Завода.
У тој установи објашњавају
да оваква осцилација у пријављивању хроничног вируса хепатитиса Ц, може да се објасни
бољом етиолошком дијагностиком ради даљег упућивања на
лечење у Инфективну клинику
Београд, што је пре пар година
уведено као рутински протокол.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

ним сексуалним контактом,
убодом на иглу заражену крвљу и телесним течностима.
Контаминиране игле и шприцеви су значајан пут преношења вируса хепатитиса Ц – посебно међу наркоманима.
Почетак болести је подмукао, јер су симптоми најпре
благи, а потом се појачавају.
Најчешће су то губитак апетита, мучнина, повраћање и жутица. Од болести се штитимо
ВХБ вакцинацијом, а потребно је употребљавати заштиту
при сексуалним односима и
никада не користити туђи лични прибор, као што су маказице, бријачи, пинцете, грицкалице за нокте или четкице за
зубе. Наравно, не смеју се кори сти ти ни упо тре бља ва ни
шприцеви и игле, а пирсинге
и тетоваже треба радити искључиво у провереним установама.
При Заводу за јавно здравље
Панчево постоји Саветовалиште за добровољно поверљиво
са ве то ва ње и те сти ра ње на
ХИВ, хепатитисе и полно преносиве болести. Број телефона тог саветовалишта путем
којег заинтересовани могу добити додатне информације је
013/310-466.

Семифредо од јагода
Састојци: 6 јаја, 200
грама шећера, 400 милилитара слатке павлаке, 400 грама јагода
(или другог воћа по жељи), 2 кесице ванилин
шећера.
Припрема: Умутите
пенасто беланца уз постепено додавања шећера. Додајте затим жуманца, једно по једно, и
мутите још пар тренутака док не побеле. Слатку
павлаку умутите у шлаг,
а воће испасирајте у фини пире. Све пажљиво
сједните са умућеним
јајима.
Дугуљасти калуп обложите провидном фолијом и сипајте припремљену смесу. Ставите у
замрзивач да се стеже пар сати. Пре служења, калуп на кратко зароните у врућу воду и преокрените на раван тањир. Украсите свежим воћкицама на врху и одмах послужите.
Напомена: у овом рецепту се користе свежа јаја, али можете их
слободно скувати на пари, а остале састојке додајте кад се крема
охлади. Семифредо можете замрзнути и у мањим калупима, а свакако испробајте и неку другу врсту воћа и пронађите своју омиљену
летњу комбинацију.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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Петак, 10. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛОЖБА „ЧУРУГ НА УДАРУ ИМПЕРИЈА”

НЕСВАКИДАШЊА АРХЕОЛОШКА ПРИЧА

Културни телекс
Mузика

У двадесетогодишњој
експедицији
учествовало двеста
сарадника

Петак, 10. август, 21 сат, плато Културног центра: концерт
кубанско-бразилске музике, наступају „Александар Дујин оркетар и Невена Рељин.

Поставка ће трајати
до октобра

Субота, 11. август, 21 сат, Старчево, Трг неолита: наступ
старчевачких бендова 1968 – 2018. „Пола века старчевачког
рока”(EX YU ROCK fest).

У уторак, 7. августа у Народном
музеју Панчево отворена је изложба под називом „Чуруг на
удару империја – двадесет година археолошке експедиције”
аутора Станка Трифуновића.
Директор Народног музеја
Панчево је на почетку свечаног
отварања изразио велико задовољство што панчевачки музеј,
први након Музеја Војводине,
има прилику да угости изложбу
„Чуруг на удару империја”. Он
је такође позвао суграђане да
дођу и погледају изложбу на којој су археолози представили
своја значајна и ретка октрића.
О раду Музеја Војводине говорио др Драго Његован који
је нагласио колико је значајно
да се културна добра презентују јавности јер је то најбоља
прилика да се упознају претходни векови и шта је иза њих
остало.
– Изложба „Чуруг на удару
империја” је резултат двадесетогодишњег рада и потврђује
да само дуготрајан, упоран и
квалитетан рад може дати овако плодне резултате – рекао је
Његован.
Кроз чурушку експедицију у
периоду од двадесет година
прошло је преко двеста учесника од којих су неки и из
Народног музеја Панчево.
– Чуруг је несвакидашња археолошка прича у Србији. Ради
се о једном огромном налазишту од више стотина хектара,
где су истраживања почела сасвим безазлено 1997. године у
форми малих заштитиних радо-

Субота, 11. август, 21 сат, плато Културног центра: Тамбурашки оркестар Панчева.

Субота, 11. август, 21 сат, Старчево, Трг неолита: концерт
група „Тунел” и Влада Јанковић Џет (EX YU ROCK fest).
Недеља, 12. август, 21 сат, Старчево, Трг неолита: концерт
група „Резервни план”, „Веселе 80-те” и „Кербер”(EX YU
ROCK fest).
Четвртак, 16. август, 21 сат, плато Културног центра: концерт састава „Земља грува”.

Изложбе
ва на локалитету, и која су до
дан данас задржала ту форму.
Да ових заштитних археолошких
истраживања на цигларском ископу није било, данас не бисмо
имали све ове експонате који су
представљени на изложби. Такође, не бисмо имали никаква
сазнања о тим временима, а вероватно би све то било самлевено у циглу – објаснио је аутор
изложбе Станко Трифуновић, музејски саветник – археолог.
Он је нагласио да је данас
стварност таква да постоји низ
локалитета који нису заштићени и да је више него потребно
радити кампање о заштити које би касније изнедриле пројекте с плодним резултатима.
– Овом изложбом желимо да
представимо и сазнања која су
у многоме унапредила наша
досадашња схватања појединих
историјских процеса од предримског доба па до коначног
успостовљања аустријске власти на овом простору – рекао
је Славко Труфуновић.
Емина Зечевић из Народног
музеја у Београду је објаснила
да се изложбе са оваквом те-

матиком и формом не дешавају тако често у нашој земљи,
што овом догађају даје додатну вредност.
– Сада имамо могућност да
са овим сазнањима решимо нека фундаментална питања етногенезе Словена на просторима Панонске низије и средњег
Подунавља – рекла је др археологије Емина Зечевић.
Она је у свом излагању истакла да је Чуруг само један у
низу пројеката аутора Станка
Труфуновића и институције у
којој је он запослен на евидентирању, документовању, проучавању и тумачењу археолошких појава од касне антике
до раног средњег века на простору Баната и Бачке.
– Прва систематска истраживања у Чуругу започела су 2007.
године на локалитету Стари виногради. Овде презентован материјал је откривен приликом
тих истраживања и на још две
оближње локације на потезу Детелинара. Од почетка до данас
ова ископавања су имала заштитни карактер и ово је прилика да причу коју су дуго зна-

ли само истраживачи, сарадници и заинтересовани стручњаци доживи и шира јавност. Она
показује упорност и истрајност
истраживача каква се ретко налази, с обзиром на неконтинуирано и често неадекватно финансирање истраживачких радова којима је требало спречити уништавање дела локалитета радом циглане. До почетка
истраживања део површине од
10.000 метара квадратних је
уништен, а ту су се налазили
веома густи археолошки објекти. Нажалост, то није једини ни
редак случај перманентног уништавања археолошког локалитета, али је налазиште Стари
виногради ипак имало среће.
Захваљујући аутору имамо прилику да се упознамо са делом
археолошке грађе са само једне мале површине локалитета
од неких два хектара овог вишеслојног налазишта, кроз историју дугу преко 2.000 година –
рекла је Емина Зечевић.
Изложба је употпуњена новим технологијама, у форми
ком пју тер ских ани ма ци ја и
проширене стварности.

ТРЕЋИ СИНГЛ БЕНДА „РАМПА”

Не заборављам
У недељу 12.08. у 20.30 биће
објављен трећи сингл панчевачке групе „РАМПА”.
За песму под називом „Не
заборављам” је урађен и спот
који је осмислио Лука Ивановић са којим сарађују по други
пут. Спот је сниман у Панчеву
на више локација, док је песма као и све претходне снимана у музичком студију „Revenge” у Београду код продуцента Стефана Родића.
Група „Рампа” је ове године
у марту објавила песму „Сам”
за коју је спот такође радио
Лука Ивановић, а у јуну сингл
„Посебна”. Видео за други сингл
су направили чланови бенда
од аматерских снимака који су
настали у Берлину.
– У току године смо свирали у Панчеву, Београду, Но-

вом Саду, Вршцу, Младеновцу и Берлину. У Немачкој смо
наступали у оквиру пројекта
„Music For Human Rights” ко-

ји у сарадњи са четири стране
организација реализује Удружење грађана „Наранџасти”.
То је било веома значајно ис-

куство за нас и веома смо захвални на прилици да будемо
део те приче – рекао је Бранимир Колоцка, фронтмен бенда „Рампа”.
Он је додао да ће у августу
још пар пута наступати у свом
родном граду и да се тренутно припремају за такмичење
које им може обезбедити учешће на Октобарфесту у Новом Саду.
– Ове године смо доста радили и тако желимо да наставимо. У Панчеву нас већ доста
људи зна, па нам је циљ да проширимо листу наступа и на нека друга места. На томе ћемо
радити у наредном периоду.
Наравно, планирамо да снимимо још неки спот и албум
до почетка следеће године –
истакао је Колоцка.

У ДВОРИШТУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА

Биографија невероватне жене
У суботу, 11. августа од 20.30
у дворишту Народног музеја
Панчево биће играна представа „Флора Сендс”.
Представу изводи Татјана
Кецман, која је написала текст,
на основу оригиналних записа, аутентичних изјава и одломака из биографија ове невероватне жене.
Истовремено духовита и трагична исповест у првом лицу
једине, једине жене са запада
која се као припадник регулар-

Страну припремила

Мирјана
Марић

не војске борила у Првом светском рату. И то на страни Србије!
Она је, чак и по данашњим
мерилима, живела крајње необичан живот. Флора је своје

дечије снове проживела на јави, борећи се раме уз раме са
мушкарцима, у свему једнака
с њима. Два пута рањавана борбом прса у прса. Други пут је
изнета из борбе са двадесет че-

тири ране на телу. Добитница
је ордена Светог Саве, Карађорђеве звезде и регуларне југословенске војне пензије.
У представи затичемо Флору,
како након божићне прославе у
британском посланству долази
кући, несрећна што мора да носи хаљину и живи живот угледне британске даме. Уз чашу шљивовице коју је донела из Србије
и цигарете од којих се није никад одвајала, пише свој дневник.
Због свог необузданог темперамента, она тешко подноси цивилни живот и са великом носталгијом се сећа својих српских
другова. Флора тврди да никада
у животу ништа није волела више од војничких дана у Србији.

Петак, 10. август, 21 сат; Креативни културни клуб Старчево: изложба фотографија под називом „EX YU ROCK fest
2009-2018”.
Уторак, 14. август, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба под називом „Скулптуре које говоре”.

Представе
Субота, 11. август, 20 сати, двориште Народног музеја: представа „Флора Сендс”.

Тематски програм
Среда,15. август, 19.30, Градска библиотека: промоција романа „Темура” Еве Рас.

МОЈ

избор МОЈ

Пошто гвожђе
Лука Рацић,
електроинжењер и
фронтмен бенда „Буч Кесид”
ПО ЗО РИ ШТЕ: Пред ста ва
„Пошто гвожђе?” у режији
Растислава Ћопића, по истоименом кратком комаду Бертолда Брехта, је актуелна алегорија о почетку Другог светског рата. У комаду се ради
о Европи која се, зарад профита или из недостатка храбрости, до последњег тренутка грчи да скрене поглед са
претње фашизма који јој (у
овом случају буквално) игра
и пева испред лица. Метафоре су јасне и брзо ћете повезати шта представља који
лик, може се евентуално напоменути да је Брехт био у
Шведској у изгнанству док
је писао комад. Оно чиме се
ова изведба истиче јесте креативна и разиграна режија представа је урађена као кабаре, и у питању је најзабавнија представа коју сам до
сада имао прилику да погледам. Карактеришу је муњевите промене ритма и велика динамика међу глумцима
који се очигледно забављају
док се великим корацима
крећу по сцени, смењују пренаглашене изразе лица, и напрасно прелазе из викања у
шапат, у повремени сонг и
назад. Музика такође одговара стилу – један клавир у
углу сцене, са својом корепетиторком у халтерима, тачно прати сваки покрет глумаца и даје подлогу свакој
сцени. На крају, цело лудило ће вас испунити еуфоријом и дивљењем према групи младих и талентованих
људи која вам је приредила
овај доживљај. Представа је
режирана за испит треће године позоришне режије на
Факултету драмских уметности, а од септембра ће се
играти на редовном програму у Атељеу 212.
МУЗИКА: Не престајем да
слушам нови албум Арктик

Манкиза, „Tranquility Base
Hotel & Casino” од када је
изашао у мају ове године.
Као и са сваким албумом до
сада, направили су скок у нови жанр, где као једина константа остају глас и врхунске песме фронтмена Алекса Тарнера. Жанр некакав
клавирски ретро-свемирски
рок, а текстови су прошарани темом научне фантастике из периода слетања на Месец (ову тему стилски прате
и спотови и сценографија на
свиркама). Ово је први албум на којем су песме писане превасходно на клавиру,
а не на гитари, и стога је и
цео звук албума центриран
око звука клавира. Он је одоздо подржан хип-хоп инспирисаном ритам секцијом
са претходног албума, а одозго зачињен разним гитарама, синтисајзерима и другим
свемирским звуковима, и наравно пратећим вокалима у
фалсету (такође позајмљеним са претходног албума).
Сво свирање је минимално
и испланирано тако да ради
„за песму”. Саме песме су,
опет стандардно, заразне и
певљиве али не на прву, већ
тако да сваким новим слушањем све више улазе у главу и даље се откривају, правећи од целог процеса преслушавања албума уживање
које траје и награђује слушаоца новим детаљима сваки
пут.
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ХРОНИКА

САОПШТЕЊЕ УДРУЖЕЊА НЕСТАЛИХ И
ПОГИНУЛИХ У ОПЕРАЦИЈИ „ОЛУЈА”

Да их бар
достојанствено сахранимо
Двадесет и три године после операције „Олуја” у Хрватској се и даље слави то
што је током трајања те војно-полициске акције спрове де но ет нич ко чи шће ње
250.000 Срба, највеће после
Другог светског рата на нашим просторима.
Нико није оптужен за злочине почињене над српским
народом, а непостојање жеље Хрватске за нормализацију односа са протераним
Крајишницима се види и из
лошег односа званичног За-

греба према посмртним остацима убијених и несталих у
операцији „Олуја,”пише у
саопштењу које је поводом
23-годишњице немилих дога ђа ја у не ка да шњој САО
Крајини објавило Удружење
несталих и погинулих Срба
„Суза”.
У њему се истиче да је процес ексхумација у Хрватској
већ дуже време максимално
успорен, што породице страдалих Срба у Хрватској ставља у тежак положај. Не само да не могу да сазнају каква је судбина задесила њихове најмилије који се још
увек воде као нестали већ не
могу ни да их достојанствено сахране.
–У Хрватској већ годинама стоје похрањени посмртни остаци 900 тела, за које се

годинама не врши идентификација. Увек се нађу неки
изговори зашто не долази до
поклапања узорака ДНК анализе. Такве изговоре породице не могу да прихвате, и за
њих нема оправдања. Осим
тога, током сваког сусрета
званичника Србије и Хрватске питање несталих се истиче као приоритетно, дају се
обећања, буди се нада код породица. Међутим, резултати
су мршави, и само продужавају њихову агонију–пише такође у саопштењу.

У њему се додаје да у Хрватској постоје многи гробови на којима нема никаквих
ознака. Удружење несталих
и погинулих „Суза” основано сумња да су на таквим
местима сахрањени остаци
Срба убијених током операције „Олуја” и да им Хрватска свесно затире траг.
У са оп ште њу Удру же ња
„Суза” је могуће прочитати
да оно има базу података о
несталима коју стално ажурира, мада често постоје препреке да се дође до нових
или тачних информација. Додаје се да је Хрватска током
ове године у неколико случајева покушала да избегне
да да информације о идентификацијама због чега су
негодовали чланови удружења „Суза”.

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ШТА ЈЕ ВАЖНО ЗА ТЕХНИЧКЕ
ПРЕГЛЕДЕ?
Оштећења на
возилима која не
утичу на њихову
безбедност нису
разлог да она буду
окарактерисана као
неисправна
Нису дозвољена већа
оштећења
каросерије, шасије,
пода, надградње
и кабине
Начелник Управе саобраћајне
полиције Небојша Арсов одбацио је наводе који су се појавили у појединим медијима да
нису дозвољена никаква оштећења на возилима да би она
прошла технички преглед. Он
је додао да кварови који не утичу на безбедност аутомобила
нису разлог да они буде окарактерисани као неисправни.
Арсов је истакао да површинска корозија није разлог
да возило буде третирано као
технички неисправно, али да
на шасији возила, односно на
носећим деловима каросерије
и поду возила нису дозвољени
дубинска корозија као ни корозија која је изазвала рупу.
Начелник Управе саобраћајне полиције је објаснио да су у
складу са критеријумима које
прописује нови Правилник о
техничком прегледу возила, који је 5. јула ове године ступио
на снагу, дозвољена мања оштећења на возилу која не утичу
на безбедност саобраћаја, ( огреботине, улегнућа настала при
паркирању возила, недостатак
боч не лајс не, на пр сли не на
предњим и задњим фаровима)
По речима Арсова, нису дозвољена већа механичка оштећења каросерије, шасије, пода,
надградње, и кабине.

У АКЦИЈИ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Откривена лабораторија
за гајење марихуане
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву открили су на подручју
града лабораторију за узгој
ма ри ху а не у ве штач ким
условима и ухапсили И. Б.
(1979) из нашег града, због
постојања основа сумње да
је извршио кривично дело
неовлашћена производња и

стављање у промет опојних
дрога.
Приликом претреса његове
куће полиција је пронашла им-

провизовану лабораторију опремљену лампама, тајмерима и
вентилаторима, као и 15 кесица са око 150 грама марихуане. У дворишту осумњиченог
откривене су стабљике марихуане у сировом стању тежине
око килограм и 700 грама.
По налогу вишег јавног тужиоца, осумњиченом је од-

ређено задржавање до 48 сати и, уз кривичну пријаву,
биће приведен тужилаштву
у Панчеву.

Петак, 10. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

– Мање оштећење ветробранског стакла на неком аутомобилу не треба да буде разлог
да он буде окарактерисан као
неисправан. Међутим, уколико на ветробранском стаклу постоји више мањих или већих
оштећења, која утичу на нормалну видљивост возача, онда
се сматра неисправним–додао
је начелник Управе Собраћајне полиције.
Он је указао и на то да се
исправка погрешно уписаних
податка о највећој дозвољеној маси путничких возила,
као и утврђивање боје возила
у складу са новим Правилником обавља само у случају када власник мења саобраћајну
дозволу.

Објаснио је да возила и даље,
као и по старим прописима, могу да буду вишебојна, као и то
како се на техничким прегледма третирају преправке на возилима. По његовим речима
уградња монтажно-демонтажних
уређаја на аутомобилима који
служе за превоз пртљага не сматра се преправком возила.
Арсов је додао и да се преправком аутомобила, која мора
бити испитана, сматра промена врсте којој припада, као и
накнадна уградња другог типа
мотора, или уређаја за спајање
вучног и прикључног возила.
– Преправком се сматра и
промена команди за управљање возилом лица са инвалидитетом, замена командe уређаја

за управљање и других команди директно везаних за процес
управљања возилом са десне
на леву страну возила, као и
свака друга промена декларисаних карактеристика уређаја
на возилу попут затамњивања
стакала или накнадне уградње
светлосних уређаја, и металних ојачања каросерије–додао
је начелник Управе саобраћајне полиције.
Он је најавио да ће припадници саобраћајне полиције током контрола саобраћаја на
путевима и приликом надзора над радом техничких прегледа посебну пажњу усмеравати на идентификацију возила, и исправност уређаја који
могу да угрозе безбедност саобраћаја.

НОВА УРЕДБА СТУПИЛА НА СНАГУ

Ко може да буде специјалац у полицији?
Први услов: Најмање
две године стажа у
МУП-у, годишња
оцена за залагање
„четири”
Улазак у елитне
формације немогућ
без успешног
завршетка ригорозне
обуке
Након усвајања Измена и допуна закона о полицији крајем марта ове године почело је
доношење подзаконских аката
а један од њих, који је ових дана ступио на снагу, је Уредба о
специјалној јединици полиције и посебним јединицама.
Њом се нормативно регулишу начин њихове употребе, овлашћења која имају, процес селекције за те јединице, итд. Затим,
прецизира се да се у саставу Министарства унутрашњих послова налази једна специјална јединица (САЈ) и шест посебних
јединица ( Жандармерија, Хеликоптерска јединица, Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката, Јединица за заштиту, као и Интервентна јединица 92 и Полицијска бригада,
формације које покривају само
подручје Београда)
У том документу се наводи
да припадници САЈ-а у циљу
заштите живота, личне, и имовинске сигурности грађана самостално, или заједно са службама безбедности и органи-

зационим јединицама МУП-а
планирају, организују, и извршавају најсложеније задатке
високог ризика у супростављању тероризму.
Осим тога, САЈ извршава и
задатке које због њихове сложености и деликатности не могу да обаве други припадници
полиције. На пример, та јединица је више пута до сада била
ангажована поводом талачких
криза у градовима широм Србије, а предузимала је акције
током којих је хапсила опасне
криминалце. Међутим, да би
се створиле претпоставке за
ангажовање САЈ-а на територији полицијских управа широм наше државе потребно је
да најпре министар унутрашњих послова да сагласност за
то, а потом да тако нешто нареди директор полиције.

Иначе, припадник САЈ-а може да буде сваки полицајац
старости до 28 година који има
најмање две године ефективног радног стажа на полицијским пословима у статусу овлашћеног службеног лица, и поседује возачку дозволу „Б” категорије. Подједнако је важно
да има позитивну последњу годишњу оцену рада, односно да
је најмање оцењен „четворком”.
Полицајци заинтересовани за
САЈ након тога морају прво да
прођу тестирање, детаљан лекарски преглед, а потом и тзв.
Селекциону обуку која траје три
месеца. Током спровођења Селекционе обуке за САЈ кандидати полажу елиминационе фазне испите, и завршни испит.
Полицајац који се налази на
селекционој обуци у сваком
тренутку може да је прекине

ако осети потребу за тим и да
се врати у своју јединицу. Осим
тога, предвиђено је и да руководилац обуке може да на предлог инструктора, лекара, или
психолога трајно удаљи кандидата са селекционе обуке ако
током њеног трајања својим
понашањем наруши дисциплину или правила понашања, такође пише у Уредби о специјалној јединици полиције и њеним посебним јединицама.
У том акту је наведено и шта
полицијски специјалци користе
као наоружање, а шта је њихова
посебна опрема за обављање дужности.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ПРВЕ СУБОТЕ У СЕПТЕМБРУ ДОСАД НЕВИЂЕН ДОГАЂАЈ НА ОВИМ ПРОСТОРИМА

КОЛЕКТИВНО ВЕНЧАЊЕ У ДОЛОВУ
Већ пет парова
пристало да изговори
судбоносно да на дан
„Штрудлијаде”
Пријављивање до 15.
августа у Месној
заједници „Мита
Вукосављев”
Вероватно је свима познато да
се у Београду, у другој половини
маја, сваке године, већ две деценије приређује колективно венчање у којем учествује на десетине парова. Примера ради, последњи пут, пре неколико месеци, судбоносно да изговорило је
по двеста младожења и невести.
Тиме су се очигледно повели и Доловци, а најагилније у
том погледу је тамошње удружење жена „Доловке”. Њихова
председница Драгана Марић
најављује овај изузетно атрактиван догађај за суботу, 1. септембар, дан када се буде одигравала чувена „Штрудлијада”.
– Све је почело по идеји матичарке у нашој Месној кан-

целарији Драгане Шашић, када је матична служба уписивала децу у забавиште, а приликом издавања крштеница установљено је да осамдесет одсто
родитеља није венчано. Поменута радница Градске управе
је ту информацију пренела директору Дома културе Мирославу Првуљу, који је о томе
одмах обавестио Месну заједницу и наше удружење. Послали смо допис Граду Панчеву и,

након што су надлежни органи одобрили одржавање колективног венчање у Долову, нисмо губили време, па смо истог
момента кренули с позивањем
парова, објавама на друштвеним мрежама и плакатима на
видним местима – наводи председница „Доловки”.
Тај труд је убрзо уродио плодом, јер се у међувремену пријавило пет парова. За будуће
супружнике позив је отворен
до 15. августа, а сви заинтере-

совани могу се пријавити у просторијама доловачке Месне заједнице „Мита Вукосављев”.
– С обзиром на то да наше
удружење негује традицију и
окупља жене, а зна се да су оне
стуб куће, донета је одлука да
се прво Доловачко колективно
венчање одржи на нашој манифестацији – деветнаестој Доловачкој штрудлијади и да се
на тај начин сачува и промовише институција брака. Будући да су млади показали храброст да учествују у овој причи
за коју се надамо да ће постати редовна, молимо све људе
добре воље да помогну у њеној
реализацији, као и салоне за
свечане хаљине, цвећаре за бидер-мајере или, евентуално, ресторане, за вечеру удвоје или
слично. Награде би биле намењене младенцима. Све у свему, очекујемо велику подршку
за ову идеју у коју је укључено
цело село – истиче Драгана
Марић.
Све информације могу се добити у Месној заједници „Мита Вукосављев” на телефон 2634-214.

СЕОСКЕ БИБЛИОТЕКЕ – ГЛОГОЊ (6)

Мукотрпно до нових књига
Током најтоплијег годишњег
доба и летње шеме „Панчевац”
се бави актуелним стањем сеоских библиотека, које годинама функционишу под окриљем домова културе.
С тим у вези, биће речи и о
интересовању житеља насељених места за књигу, о томе колико и шта се чита, као и о
перспективама у будућности.
Библиотека Дома културе у Глогоњу већ више од десет година
није имала одобрених наменских средстава за набавку нових
наслова од ниједног нивоа власти, речи су директора поменуте
установе – Славка Јовановског.
– С друге стране, добре вести
су да би у врло блиској будућности библиотека требало да буде
пресељена на спрат нове зграде
Дома културе, с обзиром на то да
смо коначно за њу добили употребну дозволу. Тамо су већ нове
полице, које спремно чекају на
књиге – најављује Јовановски.
А у фундусу глогоњске библиотеке према званичном списку налази се 7.274 наслова.

Књижничарка Светлана Додић каже да их је пре пожара
2004. године било неупоредиво више.
– Тада је изгорело више од
пола укупног фонда књига, али
смо до данас успели тај број солидно да увећамо, што куповином, што донацијама мештана
и других библиотека. Иначе,
имамо 511 чланова, а и посећеност је на задовољавајућем нивоу. Корисници су ђаци из основне школе и средњшколци, а подједнако долазе и запослени и

пензионери. Док деца највише
узимају лектиру, средњошколци се опредељују и за популарну литературу. Највише се читају трилери и драме, а све више и књиге из психологије. Нарочито бих издвојила писце као
што су Ју Несбе, Харлан Кобен,
Николас Спаркс, док је од дечјих аутора најатрактивнији Урош
Петровић. Наравно, увек су актуелни и класици као „Мајстор
и Маргарита”, „Ана Карењина”,
„Процес”, „Странац”... – наводи
Додићева.

И она потврђује да, што се
тиче набавке нових наслова,
ствари иду мало отежаније.
– До пре десет година Покрајина нам је сваке године
давала новац за набавку књига. Међутим, тога више нема, па нове наслове углавном
набављамо тако што нам их
мештани поклањају и овим
путем им се много захваљујем. Од сопствених средстава успемо да купимо понеку
књигу, али финансијске могућ но сти До ма кул ту ре су
скромне, па самим тим и набавка наслова није баш на завидном нивоу. Морам да истакнем и сарадњу са издавачком кућом „Лагуна”, с којом
већ три године заједно ораганизујемо продајну изложбу
у нашој библиотеци у трајању од око месец дана, а од
оства ре ног ра ба та до би је мо
књиге. Речју, сналазимо се,
али бих во ле ла да на бав ка
иде континуирано, па би самим тим и посета библиотеци била масовнија – истиче
глогоњска књижничарка.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО У ОМОЉИЦИ?

Шетња по парку у време „Жисела” и „Породичних дана”
На питање како проводе најтоплије годишње доба у свом месту, најчешћи одговор
насумично одабраних Омољчана је да
углавном воле да прошетују парком у центру тог села и то, нарочито, у ово време, то
јест када су у току „Жисел”, „Породични
дани” и сеоска слава Преображење.
Ту је екипа „Панчевца” затекла и Горана Пејића, у селу много познатијег као
Мурта Поштар, који каже да му је лепо
лети у свом селу – мало сврати у кафаницу, мало ради, иако му на терену сеоске кере праве озбиљне невоље. Што се

тиче „Жисела”, он сматра да никад није
био очајнији, пре свага јер нема људи.
Поред осталих, друштво су му правила и
двојица малишана – комшија и кумић.
Седмогодишњи Новак Цветиновић, ужива у распусту и то најчешће уз фудбал и
играње видео-игрица, а прошета и до
центра, нарочито за време „Жисела” и

славе, када дођу рингишпили. Ту је и десетогодишњи Радош Капетановић, који
такође воли да јури за лоптом, а често
оде и на базен.
Катарина Кузмановић (15) летње дане

махом проводи с друштвом на градском
базену или на приватном који је недавно
отворен у Омољици. Поред тога, воли да
игра одбојку на новом терену за бич-волеј, а увече скокне у центар, где јој је мало интересантније када су „Породични
дани”, али иако има више људи него иначе, није као некад. Овог лета она је одлучила да научи основе немачког језика,
зато што се ускоро сели у ту земљу. Њена
годину дана старија другарица Емилија
Станојевић (16), наjтоплије годишње доба проводи уз филмове попут остварења
„Evrithing, Evrithing”, због којег је на крају било чак и суза. Она баш воли да чита,

члан је чак четири библиотеке и углавном бира романтичне књиге, а омиљено
јој је дело под називом „Лептир”. Воли и
да излази по граду и центру села, као и
да седи у парку с другарицама попут Андријане, Каће, Дуње...
Марко Јездимировић (23), студент историје, каже да би, да нема поменутих манифестација, по селу било прилично мртво.
Што се понуђених програма тиче, највише

га занима спорт, па радо учествује у турнирима у одбојци или фудбалу, а волео би да
надлежни направе мини-пич терен за мали
фудбал. Када је много топло, он скокне на
Ивановачку аду на Дунаву, а увече прошета
до центра с другарима Гораном, Јованом,
Милошем... Његова сестра Јелена Маринковић (26), која се налази у благословеном
стању, више не живи у Омољици откако се
удала у Шапцу, али редовно долази да обиђе родитеље, бабу и деду и другу родбину, а
када стигне и она наврати до парка.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Отварање понуда за извођење радова
на поњавичком мосту биће
обављено у понедељак, 13. августа. Директорке ЈКП-а „Комбрест” и Дома културе – Татјана Цветановић и Невенка
Ђурић протеклих дана осми-

слиле су и, уз помоћ малишана, нацртале психо-моторичке цртеже за децу у парку, центру села и поред игралишта.
Банатско Ново Село: Радови
на уређењу фасаде и крова
Дома културе стартоваће у
понедељак, 13. августа.
Долово: Eколошко-рекреативнa
манифестација под називом „У
смирај дана” одржана је у суботу, 4. августа, у насељу Леанка. Анажовањем готово свих
инстититуција у селу биће организовано колективно венчање заинтересованих парова у
суботу, 1. септембра, на дан
„Штрудлијаде”. Драгана Ристић, студент Филозофског факултета у Новом Саду, и ове
године у Дому културе води
радионице на тему буђења и
неговања дечје љубави према
српском језику и књижевности
Глогоњ: Месна заједница уграђује стругани асфалт преко
калдрме у деловима улица
Тамишке и ЈНА. У току су радови на уређењу платоа око
капеле и шумског пута. Поводом сеоске славе Кирвај у
уторак, 14. августа, од 21 сат
у Дому културе наступиће
бенд „Период”, а сутрадан
увече КУД „Веселија” приредиће игранку у порти Румунске православне цркве.
Иваново: Поводом сеоске славе
Кирвај у среду, 15. августа, од
18 сати испред Дома културе

биће организован концерт фолкора, а сат касније у просторијама поменуте установе на програму је отварање једанаестог
Салона уметничке фотографије, у склопу чега ће наступити и
глумац Срђан Ивановић.
Јабука: Сеоска слава Свети
Илија обележена је бројним
садржајима у четвртак, 2. августа, а поводом македонског
националног празника „Илинден”, амбасадор те државе
Васко Грков и друге званице
положили су венац на бисту
Гоце Делчева у школском дворишту. Одржан је и трећи
„Илинденски турнир у малом
фудбалу”, а победила је „Јабука 2018”, испред екипа „Горан стакло” и „Панчево 2018”.
Качарево: Поводом Илиндена чланови Удружења македонаца „Вардар” приредили
су разноврстан програм. Триатлон клуб „Патрик” из Панчева уприличиће спортски
дан у недељу, 12. августа, од
10.30 на СРЦ-у „Језеро”.
Омољица: Овогодишњи „Жисел” одржан је од 2. до 5. августа и за то време отворено
је пет изложби на Салону уметничке фотографије и приказано двадесет једно остварење на Фестивалу аматерског
филма, након чега су лауреатима уручене награде. УСР
„Шаран” обележио је 50 година постојања у суботу, 4. августа, а том приликом урпиличено је и такмичење у кувању
рибље чорбе под називом
„Златни котлић Поњавице”.
„Породични дани” почели су
концертом Дејана Цукића у
среду, 8. августа, а свакодневно, до 19. августа и сеоске славе Преображење, биће одржаван велики број програма.
Старчево: „Дани дружења” су
у пуном јеку, а поред осталог
у уторак, 7. августа, одржан је
концерт Снежане Бабић Снеки на Тргу неолита. До краја
манифестације следи још интересантних догађаја попут Извиђачког вишебоја, Старчевачког првенства озбиљно јефтиних играчака (СПОЈИ), као и
десетог „Екс-Ју рок феста”.

ЗА ВИКЕНД У СТАРЧЕВУ ЈУБИЛАРНИ
„ЕКС-ЈУ РОК ФЕСТ”

„Кербер”, „Тунел”
и многи други

Десети „Екс-Ју рок фест” биће одржан предстојећег викенда на старчевачком Тргу
неолита, уз бесплатан улаз за
све посетиоце.
Прве вечери, у суботу, 11.
августа, свираће један од пионира домаћег рока - Влада
Јанковић Џет, са својим бендом „Тунел”, а будући да је
овогодишњи фестивал посвећен и педесетогодишњици рокенрола у Старчеву, претходно ће наступати локални музичари свих генерација.
Чланови легендарног нишког „Кербера” биће звезде
друге вечери, а пре њих свираће и панчевачки састав „Резервни план”, као и трибјутбенд „Веселе осамдесете”.
Овим поводом је у суботу,
4. августа, у ТОП-у одржана
конференција за новинаре на

којој Горан Шепа Гале, фронтмен „Кербера”, није крио импресије старевачком рокенрол
традицијом, а легендарни Џет
још увек памти наступе утом
месту, далеке 1968. године.
Баш тада је и започета богата традиција урбане музике у Старчеву, коју је списатељ Дарко Јешић у књизи „Рокери из неолита” документовао четири деценије касније,
када је настао и сам „Екс-Ју
рок фест”, о чему је говорио
Петар Андрејић, члан локалне месне скупштине и Организационог одбора програма
„Дани дружења”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ пежо 307,
ХД, 2005, хитно.
065/956-05-00. (СМС)
НА ПРОДАЈУ поло
1.4, 2004. годиште,
бензин, гас. Тел.
063/733-60-76. (265)
РЕНО модус 1.5
ДЦИ, регистрован до
јуна 2019, клима,
електроподизачи,
2005. годиште.
066/903-128-75.
(264210)
ПОЛО 1.4 и, 2000.
годиште, 1390, 44,
безоловни, регистрован, одличан .
063/837-48-34.
(264248)
КОМБИ фолксваген,
модел 251 дизел,
1600 кубика, регистрован, 1.050 евра,
може замена.
063/880-64-42.
(264234)
РЕНО МЕГАН, 2007,
дизел, 106 кс, шест
брзина, одржаван.
064/246-05-71.
(264317)
МАЗДА 5, 2.0 дизел,
2008, седам седишта,
клима, регистрован.
061/140-24-85.
(264421)
СИТРОЕН Ц 4, пикасо, 2008, одличан,
власник.
064/212-52-52.
(264433)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2009, петора врата,
атестиран плин,
126.000 км. 064/13036-02. (264482)
ФОЛКСВАГЕН фокс,
1.2, 2005, фул опрема, 105.000 км, власник. 064/130-36-02.
(264482)
ФИЈАТ панда 2002,
1.1, без улагања, 800
евра. 069/841-124
(264492)

БМВ 320, 2002, караван, добро стање,
може замена.
069/641-124.
(264492)
СКУТЕР МП3, пијађо, 2012, као нов,
продајем, viber слике. 061/200-73-09.
(264493)
KVAD 220 ccm, goes,
има рикверц.
061/200-73-09, телефон, viber. (264493)
ВИАНО мерцедес,
путнички комби,
2006. годиште, продајем. 061/200-7309, телефон, viber.
(264493)
СМАРТ кабрио дизел
800, 2002. годиште,
регистрован.
061/200-73-09, телефон, viber. (264493)
OPEL astra H, 2004.
годиште, 1.8 б, плин
атестиран, зелена
металик, петора врата. 060/332-77-90.
(264526)
ОПЕЛ вектра Б,
2000. годиште, 1.6,
караван, плин атест,
власник. 064/913-7224. (264453)
ПУНТО 1.2 , 8 вентила, бензин/ТНГ,
2001. годиште, 550
евра. 064/126-79-34.
ПРОДАЈЕМ опел
корса, 1.4, 66.000
км, бензин, 2010, први власник. 063/354221. (264505)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила сервисирамо и пунимо гасом. Пуњење са заменом уља и УВ бојом 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(264515)
ПЕЖО 407, 1.6 ХДИ,
2008. 166.000, осам
година власник,
30.000, гаражиран,
екстра. 061/637-7177. (264512)

ОГЛАСИ

РЕНО МЕГАН, 2007,
дизел, 106 кс шест
брзина, одржаван.
064/246-05-71.
(264317)
ФИЈАТ пунто, 2001,
1.9 дизел, регистрован до 15. марта
2019, исправан потпуно, 1.200 евра.
064/997-79-09.
(264270)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле до 1.800 евра, стање небитно. 063/16583-75. (264161)
КУПУЈЕМ аутомобиле у био ком стању
од 70 до 1.800 евра.
062/193-36-05.
(264161)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25
(264529)

marketing@pancevac-online.rs

АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидер, замрзивач и половни делови
од веш-машина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(264410)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463,
063/877-38-21
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ пластични чамац дужине 5,9
метара, регистрован
до 2021. Тел.
064/134-91-30.
(СМС)
КАЗАН за печење ракије издајем. Дуле.
064/163-58-85.
(263558)

МАШИНЕ

ПРИКОЛИЦА кикинда (металне странице
и патос), сетвоспремач (2,10 м), шпартач (дворедни), круњач.-прекрупар оџаци. 063/887-23-82.
(264521)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу на
Котежу 2, на
углу код
Пиваре. 063/354221. (264505)
ГАРАЖУ издајем, дуплу, зидану, струја,
грејање – гратис, Тесла, у згради.
061/295-40ч-84.
(264447)

ПРОДАЈЕ се балирано ливадско сено,
100 динара бала.
062/240-643.
ПРОДАЈЕМ инвалидска тоалетна колица
и пелене за одрасле.
064/420-52-89.
(264186)
ОРМАР, комоде, висећа, душек, столови,
столице, столићи,
грејалице, покућство.
065/353-07-57.
(264206)
ПРОДАЈЕМ половну
очувану гардеробу за
децу и одрасле, повољно. 064/288-7533. (264256)
КРУЊАЧ, прекрупару, тестеру стил МС
250, перумат 110 бара. 061/644-62-07,
013/631-291.
(264245)
ПРОДАЈЕМ дрвену
витрину и замрзивач
са фиокама.
064/348-01-41.
(264253)
СТАРА цигла, велики
формат, бибер цреп,
стаа сува грађа.
063/771-55-44.
(264249)
ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим
печење на дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09. (260)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ
4.5 кв и двособан
стан на Стрелишту.
062/873-62-98.
(264286)
ПРОДАЈЕМ котао за
пелет, плин, нафту,
нов. 062/885-41-07.
(264228)
ПРОДАЈЕМ на велико шљиву, цена по
договору. Тел.
069/196-85-60. (266)
НА ПРОДАЈУ прекрупара. 065/559-74-68,
320-545. (264295)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја. Столови
од 4.500, столице од
1.800. 060/600-1452. (264406)

КЛИК-КЛАК лежајеви, нови, избор мебла по жељи.
060/600-14-52.
(264406)
ПРОДАЈЕМ пшеницу,
јечам, тритикал и балирану детелину.
Тел. 064/129-45-43.
(2654349)
ПРОДАЈЕМ јагњад.
063/864-12-14.
(264354)
ТАКСИМЕТАР са
штампачем, антидекубит душек са компресором, електроплински шпорет.
062159-11-23.
(264365)
МАШИНА за судове
канди за 12 особа,
исправна, цена договор. Л011/650-66-13.
(264358)

ПРОДАЈЕМ замрзивач од 410 литара.
Тел. 064/193-96-02.
(264382)
ПРОДАЈЕ се ТА пећ,
писаћи сто, собни
плакар и плакар за
предсобље. 064/48350-90. (264414)
ШПОРЕТ, плин, струја, фрижидер 280 л ,
судо-машина, мања
веш-машина, двосед,
тросед, гроф лежај,
угаона гарнитура, кухињски радни висећи, разно. Тел.
063/861-82-66.
(264415)
КРУПАЧ-ПРЕКРУПАЧ, инвалидска колица, стари намештај. Звати после 18
сати. 013/626-437,
013/332-493. (26446)

ПРОДАЈЕМ машину
за одвајање коштица
из воћа.
064/201-72-16.
(264481)
ШЉИВА, крушка,
бресква, јабука, грожђе за ракију, пекмез, продајем, довозим. Тел. 061/14223-69. (264484)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, поправљам и откупљујем
ваше старе, компензујем. 062/150-68-54.
(264485)
ПРОДАЈЕМ одличну
стару грађу, цреп,
даске, летве и циглу.
064/668-97-86.
(264456)
ПРОДАЈЕМ замрзивач. 064(324-06-99.
(244467)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• 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

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

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

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

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

•

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

др Небојша Тасић

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

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

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

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

ЗАМРЗИВАЧ 210 литара, урађена изолација, мењан мотор,
болени, старе телевизоре и усисивачи.
062/815-35-92, 331353. (264469)

ПРОДАЈЕМ стару грађу. 064/370-79-47.
(264518)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче, старо
гвожђе, веш-машине
и остали отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(263331)

ПРОДАЈЕМ тросед,
фотељу, табурет, црвена еко-кожа, бифе,
све 12.000. 065/63059-25. (264470)
КОМПЈУТР АМД феном квадкор, без
хард диска, монитор
22 инча, ЛГ лед, повољно. 061/132-1118. (264416)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, судопера,
3.000, нова. 371-568,
063/773-45-97.
(264435)
ПРОДАЈЕМ очувану
дечју гардеробу. Тел.
062/101-31-73.
(264475)

КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи, старо гвожђе, бакар,
алуминијум и остало.
066/900-79-04.
(264195)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(264284)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, белу технику,
добро плаћам. Златко, 061/144-82-80,
063/196-54-56.
(264375)
КУПУЈЕМО фрижидере, замрзиваче, вешмашине, старо гвожђе. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
КУПУЈЕМО гвожђе,
све метале, замрзиваче, веш-машине, олоПРОДАЈЕМ ремонто- во, телевизоре, долаване ТА пећи, монта- зим. 061/322-04-94.
жа, достава, гаранци- (263524)
ја. 063/714-38-98.
КУПУЈЕМО обојене
(264474)
метале, гвожђе, алуПРОДАЈЕМ породич- минијум, замрзиваче,
ну гробницу на Стателевизоре, веш-маром православном
шине и долазим.
гробљу. 013/346-262. 061/206-26-24.
(264488)
КУПУЈЕМО гвожђе,
ПРОДАЈЕМ полукон- бакар, месинг, алумицертни клавир edнијум, акумулаторе,
mund lyhep, метална олово, замрзиваче,
конструкција, антивеш-машине, телевиквитет. 013/346-262. зоре. 061/321-77-93.
(264488)
(264523)

ПРАСИЋИ и балирана детелина на продају. Мића,
064/303-28-68.
(264510)
БАЛИТАНА детелина
и прасићи на продају. 061/280-20-35.
(264510)
ПРОДАЈЕМ инвентар
за кафе или клуб.
064/143-52-98.
(264508)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу у
Баваништу.
063/122-06-80.
(СМС)
КУЋА, стан, комплетно реновирана, 7. јула, договор.
064/424-71-26.
(263786)

ИВАНОВО, кућа,
Војвођанска 71.
013/629-343,
063/763-62-12,
звати од 14 до
16 сати.
(263589)

ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица-кућа, 200
м од центра, легализовано.
061/206-30-46.
(263617)

ЦЕНТАР, на 7,3 ара,
две стамбене јединице, 170.000 и близу
центра, швапски тип
кукће, 8 ари, 90.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (4776)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Војловици, две стамбене јединице, ЦГ.
062/348-137,
013/348-137.
(263669)

ПРОДАЈЕМ кућу са
окућницом, легализовано, Глогоњ,
Ослобођења 116.
Тел. 063/886-85-48.
(263785)
ПЛАЦ површине 40
ари, у првом просеку
Братства јединства.
064/832-46-38.
(263275)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(264064)
ПЛАЦ од 22 ара са
воћњаком, помоћни
објекти од чврстог
материјала.
Легализовано.
063/839-75-99.
(264071)
КУЋА, стара Миса, 7
ара + 55 м2 + 45 м2.
064/668-87-78.
(263917)

КУЋА на продају,
Омољица. Тел. 617331, усељива одмах.
(263435)
ПРОДАЈЕМ кућу на
новој Миси, Панчево. 060/037-05-86,
060/131-36-05.
(263949)
ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси.
069/223-24-25.
(264020)
КУЋА, Тесла, две јединице, три улаза,
3.8 ари, 170 м2, ЦГ,
укњижена. 063/74303-71. (263812)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр. 80. 062/415359. (262567)
КУЋА, Долово, на
плацу 30 ари, помоћни објекти. 063/70719-64. (263846)
ПРОДАЈЕМ 81,25
ари градског грађевинског земљишта у
северној зони
(9638/2 и 9638/3) на
малом Наделу (Надина кривина).
063/258-986.
(264145)

ИВАНОВО, кућа у етно стилу, 60 м2, са
вртом и воћњаком на
7.5 ари плаца, комфорна, легализована.
063/372-428.
(246186)
ПРОДАЈЕМ плац 23
ара, Баваништански
пут бр. 325. 013/25125-94, звати после
подне. (264189)
ПРОДАЈЕМ четири
ланца земље на Малом Наделу, уз
асвалт. 064/241-758.
(264197)
ПЛАЦ 4 ара, 8.000
евра, барака служила
за становење, 100
евра. 069/213-97-37.
(264200)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, 30 ари, дозвољена градња, Братства јединства, други
просек. 366-234.
(264302)
ПРОДАЈЕМ плац 6
ари са старом кућом,
Ул. Стевице Јовановић. 064/136-42-00.
(264212)
ПРОДАЈЕМ легализовану кућу на Кудељарцу, на 9 ари плаца. 064/040-82-72.
(264307)

СТРЕЛИШТЕ, кућа
95 м2, подрум, гаража, шупа (огрев), 3
ара. 064/407-73-77,
063/850-97-19. (и)

ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу, 15,5 ари, повољно. 062/885-41-07.
(264488)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска, преко пруге,
пола под воћем. Тел.
064/113-47-.76.
(264301)

Н0ВА МИСА, плац 7
ари, 112 м2, 29.000,
повољно. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(264303)
КУЋА, Маргита, 3
ара, 80 м2, два стана,
хитно.
065/513-87-30.
(264299)
УЖИ ЦЕНТАР, 136
м2, 5 ари, прелепа са
мањим улагањем,
62.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(264282)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, нова кућа, укњижена, 5 ари, 26.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(264282)

КУЋА, Стрелиште,
три стамбене јединице, 122 м2 + 48 м2 +
171 м2, етажирано,
укњижено, хитно,
105.000 евра.
060/535-94-49.
(264646)
ПРОДАЈЕМ две мање, уредни папири,
власник, сређене.
064/986-21-74.
(264325)
ГРАЂЕВИНСКИ плац
7,54 ара, са инфраструктуром, Скадарска, одличан.
060/332-74-04,
065/849-09-38.
(264343)
СТРЕЛИШТЕ, 100 м2,
трофазна, подрум,
канализација, централно, паркети, гаража. 062169-11-23.
264365)
КУЋА, Топола, 58 м2,
сређена, са двориштем, 22.000. (926),
„Купола”. 065/32866-94. (264336)
КАРАУЛА, нова кућа
86 м2, плац 17 х 24
м, укњижена.
Л065/268-87-77.
(264371)
НОВА МИСА, 211 м2,
типска, ЕГ, 1,26 ари,
прелепа, 65.000, договор. (49), „Мустанг”, 064151-18-93.
(2643819
ВОЈЛОВИЦА, кућа
120 + кућа 70 м2,
плац 8 ари. 063256207. (264381)

ПРОДАЈЕМ плацеве,
градско грађевинско
земљиште, дозвољена
градња. 064/212-5252. (264443)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву, новоградња. Тел. 066/363454. (264486)
ПРОДАЈЕМ башту у
Јабуци на путу за
Панчево, површина
29,17 м2, цена договор. 063/129-04-61.
л(264487)
СПРАТНА кућа, 186
м2, 2,63 ара плаца,
нова Миса. 063/81270-85, 063/869-5418. (264495)
ПРОДАЈЕМ кућу 100
м2, 4 ара, стара Миса, 21.000 евра.
065/800-77-70.
(264450)
ПРОДАЈЕМ воћњак
18 ари, 1/1, Кудељарски насип, ограђен, урађен.
063/472-669.
(2644379
СТРЕЛИШТЕ, Лазе
Лазаревића 24, испред станице „беовоза”, 355 м2. 064/90229-53. (264448)
КУЋА, 250 м2, нова
Миса, легализована,
власник, 1/1, договор. 064/423-69-09.
(264507)
ЈАБУКА, продајем јутро и по земље, 82
ара. Тел. 063/173-2384. (264511)

ОМОЉИЦА, кућа,
воћњак, плаца, договор. 066/916-45-80.
ТЕСЛА, 70 м2, 3.5
ара, 37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(264413)

ЈЕДНА ПОЛОВИНА
ланца земље (стари
црепајски пут), два
плаца 4 ара,
Караула.
063/887-23-82.
(264521)
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ПРОДАЈЕМ викендицу на Златибору, 40
м2, два ара плаца.
060/312-90-00.
(264508)
КУЋА код Голупца,
прелепа, 4.5 ара, 50
м од Дунава, Златибор апартман, први,
нов, усељив, прелеп.
„Милка М”, 063/74428-66. (264530)
КУЋА, почетак Војловице, ПР + ПК, прелепа, 3,58 ари,
35.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(264530)
КУЋА, приземна,
укњижена, лепа, усељива, 36.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(264530)
ВИКЕНДИЦА, Дубока бара, 6 ари, одлична, само 15.000;
Новосељански пут,
8.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(264530)
КУЋА, Горњи град,
приземна, 3,2 ара, 47
+ 32, 24.500. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(264530)
СТАРЧЕВО, приземна, одлична, само
25.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(264530)

ТАМИШ капија, гарсоњера, II спрат, 34
м2 + остава, 32.000
евра фиксно, поглед
на Тамиш. Власник.
063/338-332.
(263465)
ТАМИШ капија, нов
троипособан, III
спрат, 72 м2 + остава, 66.000 евра. Поглед на Тамиш. Власник. 063/338-332.
(263465)

ПРИЗЕМЉЕ, двособан стан, 54 м2,
укњижено у катастру, грејање
етажно.
066/903-28-75.
(264210)
ПОВОЉНО продајем
станове у центру града, станови су у завршној фази изградње.
063/389-974.
(264235)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ мањи
једнособан стан шири центар, продајем
спратну кућу шири
центар, повољно.
066/937-00-13.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ станове
свих структура, Котеж, центар, Стрелиште, Тесла. 066/93700-13. (СМС)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, сређен, Горњи
град. 060/359-54-39.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ станове
свих структура, Котеж, центар, Стрелиште, Тесла. 066/93700-13. (СМС)
НОВ трособан стан
од 57 м2, преко пута
„Авива”. 065/800-9004. (263782)
ДВОИПОСОБАН
стан, 64 м2, строги
центар. 063/172-5019. (263551)
СТАН, Миса, 66 м2,
23.500, 34 м2, 13.500.
063/377-835.
(262828)
ДВОСОБАН, 62 м2,
III спрат, Котеж 2,
укњижен, 35.000.
Тел. 064/886-51-81.
(264113)
ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу, 38
м2, договор. 064/06803-79. (263971)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан до улице,
Жарка Зрењанина,
власник. 061/382-8888. (264051)

ПРОДАЈЕМ хитно
једноипособан стан,
нова Миса, 39 м2,
укњижен, приземље,
грејање, договор.
063/727-76-29.
(263853)
ДВОРИШНИ стан,
гарсоњера, 31 м2,
Марка Кулића 32,
Панчево. 065/55978-37. (264098)

КОТЕЖ 1, двособан,
56 м2, I, ЦГ, тераса,
35.500. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, II, ЕГ, тераса +
галерија, сређен,
29.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(264256)

ТЕСЛА, једнособан,
34 м2, ВП, ТА,
25.500. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(264256)
КОТЕЖ 1, двособан,
58 м2, IV, ЦГ, тераса,
лифт, 33.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(264256)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан, 48 м2, Карађорђева 13, 40.000
евра. 066/235-752.
(264306)
СТРОГИ центар, 30
м2, ЦГ, IV, прелепа
гарсоњера, 37.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(264282)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2,
ЦГ, ПР, без улагања,
21.500. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(264282)
КОТЕЖ 1, 58 м2, ЦГ,
IV, Радова зграда,
реновиран, 33.5000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(264282)
СОДАРА, двоипособан, ЦГ, VI, лифт,
леп, 43.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (264282)

ХИТНО, Содара, 55
м2, ТА, ПР, само
24.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
ПРОДАЈЕМ једнособан дворишни стан у
центру. 060/721-2104. (264287)
СТРЕЛИШТЕ,
тр5особан, 62 м2, III,
ЦГ, 30.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 49 м2, ВП, ЦГ,
тераса, 26.500. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (264303)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44 м2, V,
26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (264303)
НОВА МИСА, двоипособан, 68 м2, ЦГ,
II, 35.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (264303)
СТРОГИ центар, једноипособан, 45 м2,
II, ЦГ, 37.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (264303)
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, двособан, 61
м2, II, гаража, подрум, ЦГ гас. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (264303)

ХИТНО, повољно,
Миса, 40 м2, II,
15.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (264407
ТЕСЛА, нов једноипособан, ВП, ЦГ, кухиња, 29.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(264407)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, у центру
Банатског Карловца.
066/362-597.
(264350)
7. ЈУЛИ, 38 м2, једноипособан, 16.500;
центар, 154.000; Тесла 26.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, Максима Горког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (26441)
ВЕЛИКИ једноипособан, 44 м2, Стрелиште, Цг, усељив одмах. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (264317)
ГАРСОЊЕРА, Котеж,
28 м2, ЦГ, 20.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (264317)

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, 24.000;
Котеж, 28.000;
Миса, 25.000.
(324), „Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(264312)
КОТЕЖ, двособан,
ЦГ, велика тераса, од
30.000 евра.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(264317)
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ДВОСОБАН, Содара,
ТА, 28.000 евра, ЦГ,
34.000. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(264317)
СОДАРА, 2.0, 55
КВМ, К25.000; Котеж, 2.0, л60 м2,
33.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(264355)
ДВОРИШНИ, 1.5, 33
м2, 15.000; Котеж,
1.0, 33 м2, 12.000,
дворишни; Предграђе, кућа, 180 м2,
80.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(264355)
СТАН, Стрелиште,
171 м2, 5.0, укњижен,
одмах усељив, 70.000
евра. 060/535-94-49.
(264356)
СТРЕЛИШТЕ, два
стана у кући, етажирано, укњижено, 122
м2 + 48 м2, 27.000
евра. 060/535-94-49.
(264356)
НОВА МИСА, стан
85 м2, сређен, продајем. 063/272-594,
063/225-928.
(264369)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
телефон, централно
грејање. 060/030-1162. (264363
МИСА, нов, сређeн,
III спрат, 40 м2,
20.000. (926), „Купола”. 065/328-66-94. )

СОДАРА, сређен,
двоипособан, 57 м2,
32.000. (926), „Купола”. 065/328-66-94.
СТРЕЛИШТЕ, 43 м2,
ВП, једноипособан,
26.000. (926), „Купола”. 065/328-66-94.
(264336)
СОДАРА, добар двособан, II спрат, 60
м2, 34.000. (926),
„Купола”. 065/32866-94. (264336)

ТЕСЛА, једнособан, I
спрат, 20.000. (926),
„Купола”. 065/32866-94. (264336)
ГАРСОЊЕРА, сређена, нова, IV спрат, 24
м2, 20.000. (926),
„Купола”. 065/32866-94. (264336)
ТЕСЛА, двособан
стган, 53 м2, тераса, I
спрат, 37.000, власник. 064/354-69-76.
(264372)

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2,
двособан, I, ПВЦ,
хитно, 29.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(264379)
ЦЕНТАР, 45 м2, IV,
ЦГ, преко пута општине, хитно, 26.500.
„Гоца”, 063/899-7700. (264379)
КОТЕЖ 2, 82 м2, трособан, хитно, 49.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (264379)

СОДАРА, трособан,
74 м2, 37.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(264379)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2.
064/562-97-52.
(264383)
СОДАРА, трособан,
75 м2, ЦГ, VI, добра
зграда, два лифта,
38.000. (49), „Мустанг”, 064/151-1893. (2643819)

СТРОГИ центар, једнособан са галеријом, приземље, ТА,
16 м2, 13.000. (49),
„Мустанг”,
064/151-18-93.
(264381)
ТЕСЛА, трособан,
69 м2, две терасе,
ТА, IV, 29.000,
договор. (49),
„Мустанг”,
064/151-18-93.
(264381)

СТРОГИ центар, дуплекс, 44 + 15 м2, тераса, II, TA, 31.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
ТЕСЛА, троипособан,
ВП, 77 м2, ЦГ, добар,
45.000. (49), „Мустанг”, 226-66-58.
КОТЕЖ 1, двособан,
ВП, тераса, ЦГ, 58
м2, 32.000. (49), „Мустанг”, 226-66-58.
(264381)
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ТИП СТАНКО, двособан, 48 м2, II, 21.500.
(49), „Мустанг”, 22666-58. (264381)
КОТЕЖ 1, 50 м2, IV,
ЦГ, једноипособан,
усељив, 28.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494898. (264413)
ШИРИ ЦЕНТАР, 38
м2, једноипособан,
IV, TA, комплет реновиран, усељив,
23.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(264413)
КОТЕЖ 2, 59 м2, ВП,
ЦГ, 34.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(264413)

ЦЕНТАР, 80 м2, II,
ЦГ, две терасе, гаража, 64.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(264413)
СТРОГИ центар, једнособан, I, сређен,
27.500; Миса, ПР и I,
једноипособни, прелепи. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(264530)
ЛЕП стан, 55 м2, центар, I спрат, три терасе, мирна улица,
27.000 евра.
063/253-593.
(264498)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, III, 34 м2,
ЦГ, усељив, 20.000.
(353), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(264438)
СОДАРА, двособан,
II 52 м2, ТА, 30.000.
(353), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(264438)
ТЕСЛА, једноипособан, I, 40 м2, Цг, усељив, 26.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(264438)
ЦЕНТАР, једнособан,
IV, 39 м2, ЦГ, усељив,
24.000. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(264438)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, Цг, 31.000.
(353), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(264438)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 55 м2, Содара,
без посредника, ЦГ.
Тел. 063/359-330.
(2644654)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, гаража, башта, укњижен, 16.500.
061/147-82-23.
(264439)

ПРОДАЈЕМ зграду,
1.650 м2, на 10 ари
плаца код Родића,
замена. 060/312-9000. (264508)
КОМФОРАН двособан стан, укњижен,
73 м2, ЦГ, два лифта,
повољно. 060/47778-20. (264527)
СОДАРА, леп трособан, паркети, ПВЦ,
са ЦГ, 42.000, I, TA,
40.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4776)
СОДАРА, двоипособан, поглед на реку,
ПВЦ, ЦГ, 41.000, и
реновиран двособан,
IX спрат, 32.500.
„Лајф”, 061/662-9148. (4776)
ТЕСЛА, једнособан,
II, ТА, 22.500; једноипособан, ЦГ, приземље, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4776)
КОТЕЖ 2, III, изворно стање, двоипособан, 40.000, договор;
Стрелиште, 44 м2,
ЦГ, ВП, 25.500.
„Лајф”,
061/662-91-48.
(4776)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан
стан, само од власника. 066/856-6051. (264123)
КУПУЈЕМ трособан,
четворособан стан од
власника. 063/83591-02. (264123)
ХИТНО купујемо једноипособан стан,
центар, Содара или
Тесла и двособан у
центру. Исплата одмах. 060/683-10-64.
(264407)
АГЕНЦИЈИ „Купола”
потребни станови.
(926), „Купола”.
065/328-66-94.
(264336)
КУПУЈЕМ стан на Тесли или Котежу, до
25.000 евра + ауто
3.000 евра = 28.000
евра, најмања квадратура 40 м2, може
и центар. 060165-7667. (264352)
КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (353),
„Премиер”, 063/80044-30 (264438)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ трособан
стан, насеље Миса,
Ул. Јастребачка 11.
Контакт,
064/170-23-27.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ зграду за
смештај радника.
063/233-558.
(264016)
ИЗДАЈЕМ празну
гарсоњеру у Маргити, у згради, I спрат.
Тел. 062/153-68-16.
(264203)

ОГЛАСИ

ДВОСОБАН стан, 50
м2, зграда, стари Котеж, Војвођански булевар 2/20. 602-106,
од 16 до 19 сати, 100
евра. (264211)
ГАРСОЊЕРА, центар, потпуно намештена, зграда, други
спрат. Тел. 064/30686-23. (264237)

ИЗДАЈЕМ празну кућу. 066/807-10-40.
(264240)
ИЗДАЈЕМ собу, намештен једнособан
стан, женској особи,
Миса – Спортски
центар, повољно. Кабловска, интернет.
061/132-11-18.
(264242)
ПОТРЕБАН једноипособан или двособан намештен стан,
опремљен новијим
намештајем и уређајима. Плаћање унапред. 060/532-44-53,
065/532-44-53.
(264251)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Стрелиште, 39
м2, III спрат, празан,
ЦГ. 064/866-23-57.
(264265)
СТРЕЛИШТЕ, двособан стан, намештен,
издајем. Тел.
061/158-65-90.
(264292)
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ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, намештен, II спрат, лифт,
кабловска, компјутер, центар, од 15.
августа 2018.
063/190-71-45.
(264452)
ИЗДАЈЕМ собу, центар града, централно
грејање, клима, пожељно ђаци или студенти. Тел. 069/25619-31. (264454)
ИЗДАЈЕМ кућу, трособну, полунамештено, грејање, тераса,
мирно, центар, лепо.
061/295-40-84.
(264447)
ИЗДАЈЕМ једноипособан и двособан
стан, новосаграђени,
лукс опремљени,
Светог Саве 133.
065/283-53-01.
(264519)
ИЗДАЈЕМ намештен/ненамештен
стан на новој М иси,
44 м2 + велика тераса. 064/817-93-96.
(264527)
ЛОКАЛИ

ХИТНО, локал 40 м2,
издајем код Зелене
пијаце, Кочина 1-а,
поред Аутоопреме
„Марган”.
069/266-98-20.
(263482)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор 107 м2, Тамиш капија до реке.
063/338-332.
(263465)

ПОВОЉНО издајем
стоматолошку ординацију у центру Панчева. 061/209-18-00,
063/720-73-76.
(264357)
ПРОДАЈЕМ локал
разрађен, употребна
25 + 8 м2, Ж. Зрењанина, власник.
064/246-05-71.
(264317)
ИЗДАЈЕМ складишни
протор са великим
двориштем, погодно
за ауто-плац.
060/518-95-80.
(264338)

ЛОКАЛ, издајем/продајем, центар, близу Максија,
18 м2, излог, клима,
изолација. 063/75204-00. (264369)
ИЗДАЈЕМ продавницу преко пута Аутобуске станице, Ослобођења 2. 063/288975. (264459)
ИЗДАЈЕМ локал 100,
200, 250 м2, у центру.
060/312-90-00.
(264508)
ИЗДАЈЕМ локал 30
м2, Његошева улица,
некадашња стара
„Оптика”. 063/81544-48. (264517)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН намештен стан у Горњем
граду, у стамбеној
згради.
064/505-82-82.
(264403)
ИВАНОВО, лепа, нова, намештена кућа,
гаража, башта, близу
Дунавца, на дуже.
062/340-414.
(264353)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
нема белу технику,
посебан улаз, сат,
Карађорђева.
064/994-13-16.
(264316)
ИЗДАЈЕМ или продајем кућу у ширем
центру, 160 м2.
065/335-32-37.
(264494)
ИЗДАЈЕМ реновиран,
ненамештен једноипособан стан на Тесли, Љубе Ковачевића 2. Контакт Мики,
063/319-764.
(и)
ИЗДАЈЕМ стан, 60
м2. Тел. 373-319.
(264496)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2,
центар Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
(262462)
ИЗДАЈЕМ кућу 100
м2, центар Панчева
као пословни простор, погодна за
агенције, ординације, школица, итд. Тел.
023/857-315,
023/857-069,
064/575-57-04. (263)
ИЗДАЈЕМ локал 30
м2, М. Горког, улаз
Пепељаре. 063/83748-34. (264248)
ИЗДАЈЕМ локал 100
м2, погодан за теретану, пекару, магацин, велепродају,
180 евра. 063/315290. (262467)
ПРОДАЈЕМ разрађен
локал у Браће Јовановић, 17 м2.
062/885-41-07. (264)
ПРОДАЈЕМ локал 21
м2, угао Карађорђеве
15 и Бр. Јовановића,
14.000 евра.
065/849-71-94.

ПОТРЕБАН радник
на стоваришту са дозволом Ц категорије.
Стовариште „Голија”
Панчево. 013/25206-64. (ф)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни радници за
палачинке. 063/82087-61. (264157)
ГРАЂЕВИНСКОЈ
ФИРМИ SKELE LOGISTIK DOO, Баваништански пут 439,
потребни физички
радници на неодређено време. Звати на
телефоне 013/377853, 063/115-47-34,
сваког радног дана
од 7 до 15 сати. (ф)
ПОТРЕБНИ возачи
са Б или Ц категоријом у дистрибуцији
пића Weifert.
062/446-285.
(264137)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у Маркету
„Идеал”.
062/826-65-02 или
доћи лично, Вељка
Петровића 12-а,
Стрелиште. (264019)
ПОТРЕБНЕ жене за
рад у кухињи Ћевабџиници „Хало
Лесковац”.
063/897-55-04.

ПОТРЕБНЕ конобарице, Kafe „Pacifiko”.
060/319-05-77,
061/236-32-87.
(264226)
ПОТРЕБНО особље у
продаји и производњи у пекари. CV слати на mail: pekarasmiljanic@mts.rs.
Адреса – Иве Курјачког 87. (264262)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством за рад у
трговини. 063/86470-55. (264221)
ПОТРЕБАН озбиљан
радник за стални
радни однос у вулканизерској радњи, искуство пожељно, није
услов. 063/801-7499. (264404)

ПОТРЕБАН радник
за кафић и продајем
билијарски сто седмица, Панчево, Книћанинова 37.
062/227-771.
(263493)
ПОТРЕБАН бурекџија и пекар. 062/404144. (264374)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари.
062/404-144.
(264374)
РЕСТОРАНУ „PocoLoco”, потребни пекар, посластичари,
помоћни радници,
радници у продаји.
064/874-03-01.
(264380)
ГРАЂЕВИНСКОЈ
фирми Pan Bau Max
d.o.o. потребни грађевински радници,
мајстори, тесари и
зидари. 013/403-639.
(264385)
САЛОНУ керамике
потребан рандик.
Опис посла: утовар,
истовар превоз робе.
Pan Bau Max d.o.o.
Тел. 064/644-10-78.
(264385)
СЕНДВИЧАРИ „Буба” потребне раднице за рад на роштиљу. 063/248-599.
(264388)
ПОТРЕБАН возч Ц и
Е каегорије фирми
„Дивнић шпед” д.о.о.
из Панчева. За стални радни однос, унутрашњи транспорт.
Контакт 062/850-0082 (264390)
ФРИЗЕРСКОМ салону „Деја” потребан
мушко-женски фризер са искуством.
062/185-19-81. (267)
РЕСТОРАНУ „Какаду” потребан роштиљ
мајстор или куварица. Тел. 062/806-0258. (264483)

ПОТРЕБНА радница
за рад у трговинској
радњи. Тел. 064/16932-35. (264329)
ПОТРЕБАН мајстор
за рад у производњи
намештаја. 064/51087-14. (264334)
ПОТРЕБАН радник
за рад на хоризонталном форматизеру.
064/510-87-14.
(264334)
ВОЗЧ Ц и Е категорије потребан за
превоз житарица, са
искуством. 063/237977. (264337)

ПОТРЕБНА продавачица за рад у малопродајном објекту
пекаре. Тел.
063/606-330,
063/680-594.
(264490)
ПОТРЕБНА искусна
радница за прехрамбену продавницу.
062/493-580.
(264405)
ХИТНО потребне конобарице ресторану
домаће кухиње, стални радни однос.
064/349-93-43.
(264477)

ПОТРЕБНИ радници
за рад у ауто-перионици. 063/135-28-32.
(263892)
ПОТРЕБНЕ жене за
рад на индустријским машинама. Звати после 14 сати, ЗР
„BA & MI. 069/23571-00, Jабука.
(264196)
ПОТРЕБНА радница
за замене у трафици.
060/717-33-10.
(264311)
ПОТРЕБНА радница
Kafe Petica, код Аутобуске станице, плата по договору.
064/997-79-09.
(264270)
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ОГЛАСИ

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ продавци
за уличну продају
сладоледа, рад на
проценат. 064/65811-81, од 8 до 16 сати. (264520)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим кипером, до два
кубика. 064/664-8531, 013/342-338
(СМС)
ИЗДАЈЕМ казан за
печење ракије, 120 л,
са превозом и монтажом. 063/315-381.
(СМС)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, техника, адаптација станова, демит
фасаде, повољно.
063/774-54-83.
(СМС)
АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, радим,
уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
КАМИОНСКИ превоз
до два кубика, песак,
шљунак, шут, 1.400
динара. 062/355-154.
ХЛАДЊАЧА 630 цм
за издавање, Панчево. 065/900-90-04.
(263782)
ПЕЧЕЊЕ прасића,
јагњића, јарића на
дрва и кетеринг печења. 065/626-83-70,
062/219-120.
(263983)

ЧАСОВИ: основе
електротехнике, професор са искуством.
062/801-97-58.
(264092)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање, столарија, веома
повољно.
064/280-26-15.
(263528)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, бетонирање,
реновирање, кровови, стиропор, бавалит фасаде, кречење.
063/865-80-49.
(262498)
ИЗРАДА/МОНТАЖА
металних хала, гаража, биндера, тенди,
кованих капија, грађевинска лимарија.
064/068-10-85.
(264193)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(2642179
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обраде око прозора,
комплетне адаптације. 063/893-39-94.
(264226)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(263915)
ПОПРАВКЕ, оправке,
намештај, столарија,
браварско-столарски
радови. Остале услуге. Повољно.
063/844-61-13.
(1264263)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, педантно и
повољно.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(264268)
РАДИМ изолацију
равних кровова, тераса, купатила. 345874, 062/235-839.
(264294)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(264300)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене,
повољно.
013/331-657,
064/495-77-59.
(264409)
ЕЛЕКТРИЧАР на располагању за све послове око уградње,
замене и поправке
ел. инсталација.
061/643-60-90.
(264356)
ОДРЖАВАЊЕ зелених површина, олука,
сређивање и уређење
дворишта, тавана и
подрума.
061/643-60-90.
(264356)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
купатила, адаптације,
славине, вентили,
бојлери, одгушење
канализације одмах.
061/193-46-42.
(264324)
КОСИМ траву тримером, воћњаке, баште
и дворишта, радним
и недељом, врло повољно. Зоран.
061/683-67-48,
064/438-12-46.
(264333)
РАДИМ физичке послове, селидбе, рушење, угаљ, дрво,
ископе.
061/665-66-24.
(264341
КОМБИЈЕМ
превозим робу,
ствари, селидбе
и све остало.
Најповољније.
065/361-13-13.
(264359)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, повољно, одмах.
013/377-930,
064/586-85-39,
063/115-71-67.
(264364)
ПРОФЕСИОНАЛНО
постављање ламината. 064/562-97-52.
(264383)
ЧИСТИМ шут, дворишта, таване, подруме, рушим старе
објекте, повољно.
Златко. 063/196-5456, 061/144-82-80.
(264375)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, избацујем стари намештај,
са радницима, повољно. Златко.
061/144-82-80,
063/196-54-56, .
(264375)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање, 10 евра
дан. Позовите,
064/235-08-15.
(264397)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови,
гипс, ламинат, повољно, проверите.
061/141-38-02.
(264502)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање: аутомобила, душека, бесплатан превоз.
061/612-14-51.
(264502)

ЧИСТИМО таване,
подруме, шупе, дворишта. 061/321-7793. (264523)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (264525)

СЕЛИДБЕ, превоз секундарних сировина,
откуп беле технике.
Јован. 061/616-27-87.
(264424)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 064/157-2003. (264424)
СВЕ врсте браварских радова, капија,
ограда, тераса, надстрешница. Дугогодишње искуство. Договор. 064/842-9242. (264320)
КОМПЈУТЕРИ; сервис, поправка, уградња нових компоненти, чишћење, брзо,
повољно. 060/35103-54. л(264489)
ОЗБИЉНА и одговорна жена чувала
би и неговала би старију особу. 065/62476-23. (264492)
МОЛЕРСКО-ФАРАБАРСКИ радови.
065/842-84-29,
064/842-84-29.
(264451)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(262514)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(262964)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
СЕЛИДБЕ, превоз роСПРЕМАЊЕ, чишће- бе мерцедес камиоње кућа, станова, по- ном, радници, повољмоћ старијима, мла- но. Вук. 063/278-117,
да одговорна жена.
064/176-91-85.
060/629-19-46.
(262514)
(264436)
РАДИМО: зидање,
бетонирање, оправке
старих, нових кровоКЛИМЕ: уградња,
ва, разне фасаде.
сервисирање, поправке, допуна, по013/664-491,
вољно. Тел. 064/520- 063/162-53-89.
48-80. (264503)
(263374)

КОМБИ превоз и селидбе кошница и
опреме. 061/169-8792, Бата. (263227)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³,
одвоз шута са утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(263351)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(262964)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена врибли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 024 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89.
(264207)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде
и канализације. Од 0
- 24 сата, пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(264208)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(264208)
ПОПРАВКА телевизора, аудио-уређаја,
ЦО 2 апарата, корекција километраже,
ауто-електрика, продаја половних апарата. 063/800-01-96.
(264261)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³,
одвоз шута са утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(264269)

ИЗДАЈЕМ рамску
скелу, металне подупираче, мешалице за
бетон.
064/351-11-73.
(264255)
ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут.
063/246-368.
(246276)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com
(264280)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(264280)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(264280)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (264280)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(264347)
КОМБИ превоз до
1.5 тоне, селидбе,
радници. Срђан,
064/914-21-51.
(264480)
KIZZA – превоз
шљунка, песка, сејанца и ризле. Услуге виљушкара и великих
виљушкара, носивости до 10 тона.
013/366-888,
063/218894.(264456)
KIZZA – рушење старих кућа и других
објеката, утовар и
одвоз шута, ископ багерима подрума, темеља, канала, септичких јама.
013/366-888,
063/218-894.
(264456)
KIZZA – сечење бетона и асфалта, разбијање бетона, насипање и сабијање терена
ваљцима и вибро
плочама. 013/366888, 063/218-894.
(264456)

Петак, 10. август 2018.

УСЛУГЕ

KIZZA – орезивање и
сеча дрвећа из камиона са корпом за рад
на висини до 23 метра, прање прозора,
чишћење олука, замена црепа...
013/366-888,
063/218-894.
(264456)
KIZZA – најам маказастих електро платформи висине до 12
метара. 063/218-894.
(264456)
KIZZA – продаја квалитетних бехатон
коцки и припрема терена са постављањем.
013/366-888,
063/218-894.
(264456)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз свих врста шута, разбијање и
сечење бетона, ископ
багерима.
064/648-24-50.
(264456)
НАЈАМ виљушкара за
утовар и истовар робе. 064/648-24-50.
(264456)
ПРЕВОЗ малим и великим камионом
(шљунак, песак, сејанац, ризла, шут).
064/648-24-50.
(264456)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са корпом за
рад на висини до 20
метсара.
064/648-24-50.
(264456)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат.
062/976-18-42.
(264502)
ЛИМАРСКИ радови,
санације цурења,
преправке кровова,
нова лимарија, повољно.
065/678-71-31.
(264436)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат, столарија.
064/317-10-05,
0617283-66-41.
(264502)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, поправљамо и
уграђујемо са овереном гаранцијом.
„Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.
(264515)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, поправљамо
квалитетно с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.
(264515)
РАЗНО

ПОТРЕБНА масерка
за опуштајућу релакс
масажу. Позив или
СМС, 061/298-96-69.
(264023)

ОГЛАШАВАМ неважећом пензионерску
карту издату од АТПа на име Стеван Убипарип. (264247)
ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу
центра и Соко терме,
ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68.
www.soko-banja.org.
Зорица (259468)
БАЊА ВРУЈЦИ, повољно, одличан смештај, Слоба.
064/438-12-35.
(263201)
ИЗДАЈЕМ апартман у
бањи Врујци. Тел.
064/368-86-19.
(264289)

ОГЛАСИ

ВРЊАЧКА БАЊА, издајем мањи двособан
апартман са терасом,
нов и лепо опремљен,
у апартманском насељу, 200 метара пре
извора Снежник.
066/624-04-00.
СОКОБАЊА, издајем
апартман у центру,
цена по договору.
065/205-45-48. Виолета. (264223)
СОКОБАЊА, нови
апартмани код парка
Борићи. Резервишите
на време. 064/50720-84, 064/993-72-07.
(264330)
ЛЕТОВАЊЕ у Петровцу на мору. Једнособан стан, пуни комфор, пет лажаја, август, септембар.
066/309-996,
013/346-478.

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

Posao: Majstore za popravku tapaciranog
nameštaja u Nefi
Kompanija NEFA NAMEŠTAJ doo Beograd bavi se serijskom proizvodnjom nameštaja za evropsko tržište i poseduje 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 oštećenja
· Odgovoran za postavljanje prioriteta u redosledu popravki
· Vršenje prijema, otpreme i skladištenja robe
Ukoliko vas ovaj posao interesuje za više informacija pozovite sledeći broj telefona: 060/523-80-35
Vidimo se u Nefi!

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”

КОНКУРС
за радно место:
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл адресу
zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”,
на адресу
Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 31. 8. 2018.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број 135/04
и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 07.
08. 2018. године на основу захтева носиoца пројекта
Јавног комуналног предузећа „Аутотранспорт – Панчево”, Војводе Радомира Путника бр. 33, Панчево, донео решење број: XV-07-501-152/2018 којим је утврђено да за пројекат „Постројење за третман отпадних
вода” на кат. парц. бр. 11457/5, 11457/9, 11457/10,
11762/2, 11763/2, 11452 и 11759/1 к.о. Панчево, на територији града Панчева, није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Панчево,
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, радним даном од
10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко овог
органа.

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („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

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Измене и допуне Плана детаљне регулације „ХИПОДРОМ” у Панчеву

1. Оператер машинске обраде CNC борверка и CNC
каруселу – 2 извршиоца са искуством од најмање једне године на пословима машинске обраде на CNC машинама, са пробним радом од два месеца. Школска
спрема: средња спрема машинске струке – профил:
оператер машинске обраде или техничар за компјутерско управљање машинама.
2. Бравар – 5 извршилаца са искуством на пословима
израде челичних конструкција и делова конструкција
на неодређено време и са пробним радом од два месеца. Школска спрема: III или IV степен школске спреме.
Оглас је отворен до 15. септембра 2018. године.
Заинтересовани треба да поднесу пријаву на адресу
„Feromont oprema Pančevo”, Скадарска 77.
Информације на телефон 013/331-277 од 8 до
15 сати.

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребни радници

због повећаног обима посла расписује

ОГЛАШАВА

Акционарско друштво „Feromont oprema” из Панчева,
Ул. Скадарска бр. 77, позива заинтересоване да се
пријаве на оглас за следеће послове:
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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 спрату, 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 облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-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.

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 складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Измене и допуне Плана детаљне регулације насеља „Тесла” у Панчеву
Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне
Плана детаљне регулације насеља „Тесла” 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 спрату, 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 облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида,
искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и
стамбено-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 складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу зграде за смештај пољопривредних производа,
Пр; и пословне зграде, Пр; на парцели бр.4317 К.О.
Старчево, Улица Старчево пут Омољица, израђен од
стране ДОО за архитектуру и урбанизам „Art Royal inženjering” Ул. Трг Слободе бр.1, Панчево, под бројем
УП-10/18, за инвеститора Николић Наталију из Панчева, ул. Јаношикова бр.135
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
и згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у времену од 10
до13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7
дана, почев од 10. 08. 2018.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,
путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг
краља Петра I, бр.2 - 4, Панчево.
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У петак, 3. августа 2018.
године, опака болест
зауставила је срце нашег Ђенија

ЕУГЕН АВРАМЕСКУ

Вољеном супругу и оцу

ЕУЂЕНА
АВРЕМСКУА

1950–2018.
У понедељак, 6. августа, опростили смо се од нашег вољеног тате и
супруга.
Хвала ти за све што си нас научио, за све што си нам пружио и чинио да будемо срећне.
Воле те: твоја БИЉА, МИХАЕЛА и ЛЕНКА
(105/264396)

БРАНКУ РАТКОВИЋУ
1946–2018.

остављајући нас са снажним сећањима на његов неуморни рад, као
доајена модерног угоститељства нашег Панчева.
Поносни његови:
ТАША, УНА и ПЕТАР
са пријатељима

Напустио си нас кад смо се најмање надали. Бол и туга за тобом су
неописиви. Хвала ти за све што си нам пружао. Волели смо те и волећемо те.
Ожалошћени: супруга МИЛЕНА и син ДУШАН
(45/264272)

(39/264250)

Последњи поздрав

Наш драги брат

АВРАМЕСКУ
ЕУГЕНУ
ЏЕНИЈУ

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој мами, ташти, баки и
прабаки

ЕУГЕН
ЕУГЕН
АВРАМЕСКУ

АВРАМЕСКУ

МИЋА

Воли те твоја МАЊА

Заувек у нашим срцима.
Сестре ЛУМИНИЦА,
ТАЊА, НАТАША и брат
РЕМУС с породицама

(136/264445)

(132/264440)

(121/264421)

Почивај у миру.

БРАНКУ РАТКОВИЋУ
БАНИШИ

ТРАЈАНКА ОМОРЈАН ТАНА

ЗОРАН и ВЛАДИМИР

1928–2018.
Хвала ти на доброти и племенитости коју си нам
пружала.
Твоји: ВОЈКИЦА, РОЗИНА, МИОДРАГ, ЈОВО,
НЕНАД, РУШКА, НАЦА, ТЕА и ЕНА
(102/264384)

(138/264461)

Последњи поздрав драгом куму

После кратке и тешке болести преминуо је наш

14. августа 2018.
је
шест година откад није
с нама

ЂЕНИЈУ
последњи поздрав.
ДУЊА и РАЈО

МИЛОРАДУ
СИМИЋУ

МИЛАН КАТИЋ

(84/264344)

1933–2018.
преминуо је 4. августа, сахрањен 6. августа

Драги Миша

Ожалошћена супруга ЈАЊА, синови РАДИША и МИЛОМИР, снаја
ВЕРИЦА и унук НИКОЛА
(85/264345)

Зар је морало тако бити?
Бол за тобом је велика!
Твоја доброта, поштење, чиста душа.
Искреност у очима!
Љубав у срцу!
Снага у рукама!
Остале су само успомене на Тебе
чувао си нас, ал ниси чувао себе...
ЈАРОСЛАВА са ћерком ТАЊОМ и њеном
породицом
Почивај у миру.

Последњи поздрав сестри и свастики

Последњи поздрав мајци, свекрви и баки

МАГДАЛЕНИ
МАУЗЕР

МАГДАЛЕНИ
МАУЗЕР НАДИ

рођ. Полдан

Сестра МИЦА и зет
МАРЦИ

1941–2018.
од сина ВЛАДЕ, снаје
ЈУЛИЈАНЕ, унука
ДЕЈВИДА
и унуке ДИАНЕ

(7/264202)

(6/264201)

(78/

4. августа 2018, опростили смо се од наше вољене мајке, баке и прабаке

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ДАНИЦА ГАШПАРЕВИЋ

1936–2018.
Твоји: ћерка МИРЈАНА и унука АЛЕКСАНДРА
с породицама
(52/264275)

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

СТОЈНА
РИСТИЋ

Искрено жалимо. Почивај у миру.
Кума СОФИЈА
с породицом

Време пролази, а туга и
бол су све већи.
Супруг ДРАГИ,
син НЕБОЈША
и ћерка СЛАЂАНА

(86/264348)

(54/264279)
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Нашој драгој Лели последњи поздрав с љубављу

МОНИКА ЈАКАБ
Бог увек бира само најбоље. Почивај у миру драга снајка Моника.

ЈЕЛЕНА БУБАЛО

ЈЕЛЕНА БУБАЛО ЛЕЛА
1973–2018.

Породица КЕРКЕЗ

Супруг ЖЕЉКО, кћерке АНДРЕА и МАРИЈА,
свекрва РОЗАЛИЈА и свекар ДЕЖЕ

(59/264289)

(116/264411)

Напустила нас је вољена ружа румена, наша Лела.
Никада је неће заборавити њени: мама ДАРА, тата ДУШАН и брат
НИКОЛА с породицом, многобројна фамилија и пријатељи

Заспала је пре времена

Последњи поздрав

(51/264274)

Последњи поздрав нашој другарици

ЈЕЛЕНА БУБАЛО

МОНИКИ

Била је као лептир, треперава и мила. Остао је у
у нама њен глас и осмех. Мирно спавај Лело.
ДАРИНЕ колеге из Лабораторије

од ЉУБИЦЕ, БРАНИСЛАВА, ДЕЈАНА,
ВЛАДАНЕ, ИВАНЕ, КАТАРИНЕ, АНЕ, МАТЕЈА
и ОГЊЕНА

(113/264402)

(79/264334)

Последњи поздрав драгој

ЈЕЛЕНИ БУБАЛО

Драгој тетки

Драга наша

од другара из МНРО УДРУЖЕЊА

МОНИКИ
ЈАКАБ
Драгој

ЈАКАБ
Бићеш увек у нашим срцима.

Драгој
Породица
РАТИЋ

ДИЈАНА и ФИЛИП
с породицама

(128/264430)

(74/264321)

Вољеној и милој сестри

ЈЕЛЕНИ

ЈЕЛЕНИ

МОНИКА

МОНИКИ

(123/47769

(110/264394)

Последњи поздрав другарици и колегиници

ЈЕЛЕНА
БУБАЛО

последњи поздрав од
ујака ЂУРЕ, ујне СОКЕ
и брата МИЛЕ

последњи поздрав од
стрица ЂУРЕ, тетака
БОЈЕ, МИЛКЕ и ДАРЕ
са породицама

Последњи поздрав
нашој Лели од станара
у Моравској 3

(49/

(48/264275)

(47/264274)

Драга

Твоји СТАНКОВИЋИ

МОНИКИ ЈАКАБ
ДУШАН и СВЕТЛАНА
(73/264321)

МОНИКИ
Драга наша

Драгој

од колега и колегиница из Банке Поштанска
штедионица
(104/264392)

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

Последњи поздрав

ЛЕЛА

МОНИКА

Вечан ти мир у Божој башти.
РАДОЈКА с децом

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Тетка ПЕТРИЈА и сестре МАРИЈА и АНА с породицама

(31/264239)

Анђели нека Те чувају
драга

(130/264434)

ЛЕЛИ

Последњи поздрав драгој
последњи поздрав од

МОНИКИ

тетка ВЕРЕ

ЈАКАБ

(50/264274)

ПАНЧЕВАЦ

ЛЕЛИ
од пријатеља из Удружења „На пола пута”
(140/264467)

телефон:
013/301-150

МОНИ
Кумо драга без тебе више ништа није исто.
Твоји ПЕРОВАНОВИЋИ
(109/264398)

Памтићемо те по оптимизму, храбрости и
осмеху!
МИФА и СНЕЖА
(137/264458)

МОНИКА
Саучешће породици.
Последњи поздрав од
ВЕРЕ и ЗЛАТКА
(127/264430)
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Последњи поздрав

Једна птица је напустила наше гнездо

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу Моники.
Била је привилегија дружити се с тобом, најбољом од свих нас.
Прерано си отишла. Заувек ћеш живети у нашим срцима.

МОНИКА
ЈАКАБ
1975–2018.

МОНИКИ ЈАКАБ

Сеја СНЕЖА, бата
НИКОЛА, браца АЦА
и бата ТИБИ

МОНИКА ЈАКАБ

(96/264360)

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоја генерација 1975 ОШ „Вук Стефановић Караџић” Старчево

Твоји пријатељи: МАРИЈА и НЕША, СЛАЂА и СТАНЧЕ, ДРАГАНА,
ЖЕЉКО, ДАРКО и СНЕЖА, ГАГА и ГОРАН, МИКИ и БОЈАНА,
ДРАГАНА, ЖЕЉКО и БИЉАНА

Последњи поздрав

(97/264362)

(125/264427)

Драга наша

МОНИКИ
ЈАКАБ
1975–2018.

ЈАКАБ МОНИКА

МОНИКА
ЈАКАБ

МОНИКА

Не бој се мој најлепши цвете.
Ми смо увек уз тебе
Твоји најмилији: АНДИ, МАКИ и ЖЕКИ
(122/264423)

Анђели су прерано узели анђела од нас.
Почивај у миру.
Остаћеш у нашим срцима заувек.
Комшинице ЗОРА, ЗЛАТА, СЛАЂАНА, ЈЕЛЕНА,
НАТАША, СНЕЖА и МИЉАНА

1975–2018.
Теткице,
нека те анђели чувају.

од СЕЈЕ, ШАЈЕ, МИКЕ
и ЛЕЛЕ с породицом
(95/264361)

Последњи поздрав

ДАВИД, СОФИЈА,
САНДРА и ТИБОР

(143/264476)

(90/264360)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав

МОНИКИ
ЈАКАБ
1975–2018.

МОНИКИ

МОНИКИ ЈАКАБ
1975–2018.
од маме РАДМИЛЕ, тате ЛАЦИЈА, брата
ТИБОРА, братанца ДАВИДА и братанице
СОФИЈЕ
(91/264360)

Заједно са твојом мајком пратили смо твоје одрастање, а ни слутили нисмо да ћемо те пратити
и међу анђеле. Заувек ће у нашим сећањима и
срцима живети твој ведри, увек насмејани лик и
твој звонки смех.
Искрено саучествујемо у болу породица ЂЕРФИ
и ЈАКАБ.
Спортски савез Панчево

од тетка МИРЈАНЕ
и теча НИКОЛЕ

МОНИКИ

(94/264360)

Саучествујемо у болу породице.

Последњи поздрав тетки

Радници Поште Панчево
(88/264335)

(144/ф)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав сестри

МОНИКИ
ЈАКАБ

МОНИКИ
МОНИКИ
ЈАКАБ

МОНИКИ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

МОНИКИ
ЈАКАБ

МОНИКА
ЈАКАБ

МОНИКИ

1975–2018.

1975–2018.

1975–2018.

Бата АЦА и АНА

Породица ЂУРИЧИН

Брат ЈОЖЕФ и снаја
ЉИЉАНА
с породицама

(93/264360)

(76/264327)

(80/264336)

Последњи поздрав драгој

Бескрајно смо тужни што нас је напустила наша другарица и пријатељ

од ИЦУКЕ, МАЦЕ

„Плач без суза тешко
боли”
то је она туга која никад
не прође, него остане
као печат на души
… Не може се ни исплакати...
… ни заборавити...

Зашто???

од БАТЕ, ЂЕНЂИ,
ИГОРА и АДАМА

и ФЕРИЈА с породицом

Батица ТИБОР

Твоја теткичина
с породицом

(92/264360)

(61/264291)

(89/264360)

(149/264500)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој

МОНИКА ЈАКАБ
МОНИКИ
од породице КРАКЕР
(120/264420)

МОНИКИ

МОНИКА ЈАКАБ
Њено IV-1 Економске школе
(101/264338)

од тече ЗВОНКА и тетке
АНИЦЕ
(55/264281)

1975–2018.

МОНИКИ

Последњи поздрав од другара из краја
(108/264395)

од НАЦЕ, ДЕЈЕ, ИВЕ
и ПЕЦЕ ВРАНИЋ
(114/264405)
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Последњи поздрав мојој мајци

ДИВНИ ПРВАЧКИ

ВЕСНА ПОПОВ

1929–2018.

рођ. Радојчић
Ожалошћени: син МИЛЕНКО ПРВАЧКИ
с породицом и сестрић ДУШКО
НИКОЛИЋ с породицом

1960–2018.

САША и МИША

С великим болом и тугом растали смо се
са драгим оцем, дедом и прадедом 2. августа 2018. када је његово племенито срце
престало да куца

Сахрана ће бити обављена 9. августа, у 13
сати, на Католичком гробљу.

(10/264209)
(142/264473)

Последњи поздрав бака Дивни

Нашој драгој

НАЂ ЈАНОШ
29. I 1935 – 2. VIII 2018.
Сахрана је обављена 4. августа 2018, на
Католичком гробљу Панчево.

ДИВНА ПРВАЧКИ
1929–2018.
од ВЛАДИСЛАВА, МИЛЕНЕ и ЦАЦЕ МИЛОСАВЉЕВ

ВЕСНИ ПОПОВ

(150/264513)

Ожалошћени: ћерка ЈУЛИШКА, зет
ЗЛАТОМИР, унука МАРИЈАНА
с породицом, унука МИРЈАНА
с породицом и унук БОГДАН
(41/264254)

Бол и туга не мере се речима, већ празнином која је остала после тебе.
Нека те анђели чувају.

Последњи поздрав бака Дивни

НЕНА и ДРАГАНА
(40/264252)

Вољеној сестри

Последњи поздрав мојој снаји

7. августа 2018. године,
у 66. години преминула
је наша драга

ДИВНА ПРВАЧКИ
1929–2018.
од АРКАДИЈА, МИЛИЈАНЕ и ЗОРАНА ПРВАЧКИ
с породицом
(151/264514)

НАЂ ЈАНОШ
1. августа напустила нас је сестра и тетка

ВЕСНИ ПОПОВ

последњи поздрав од
брата БРАНКА
с породицом

ВЕСНИ ПОПОВ
Чуваћу вечно у срцу лепе успомене на Тебе.
Почивај у миру.
Твоја ДУШКА
(69/2643139

(145/264478)

С великом тугом и болом обавештавамо родбину
и пријатеље да је наша драга

1935–2018.
Драги мој Јани,

МАРГИТ
НЕМЧЕК
1952–2018.
Сахрана ће бити обављена 9. августа 2018, у
15 сати, на војловачком
гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: синови
ЕМИЛ и ЕДМОНД,
снаје МАРИЈА и
КЛАУДИЈА, унуци
ФИЛИП, МАРКО,
МАРИНА, ДАВИД и
АДАМ

хвала ти за све добре године нашег брака.
Живећеш вечно у мом срцу.

ВЕСНА ПОПОВ
Увек вољена, никад незаборављена.
Ожалошћени: сестра МАРА с породицом

Твоја супруга НАДА

(68/264309)

(107/264394)

(148/264499)

После дуге и тешке болести престало је да куца
срце моје драге сестре

ЉИЉАНА ВОЈНОВИЋ

ВЕСНА ПОПОВ

НАЂ ЈАНОШ

рођ. Радојчић
1960–2018.
Последњи поздрав мојој јединој.
Твоја снегуљица, БРАНИСЛАВА и БАТА

1935–2018.
Последњи поздрав деки Јаники од БОРИСА, ИВАНА,
ВЕСНЕ и ЖЕЉКА
(106/2643949

(139/264463)

рођ. Недељков
1956–2018.
4. августа 2018. преминула после дуге и тешке
болести.
Ожалошћени: мајка ЈЕЛИЦА и брат ЉУБА
с породицом
(27/264238)

(28/264238)

ПАНЧЕВАЦ

МОНИКИ
од ДАНИЦЕ и РУДИЈА
(58/264254)

Напустила нас је наша
драга тетка

ЉИЉАНА
ВОЈНОВИЋ

ЉИЉАНА
ВОЈНОВИЋ

Тужна срца смо се опростили од моје драге супруге, моје домаћице и моје животне сапутнице,
мајке, баке и прабаке

ЉИЉАНЕ
ВОЈНОВИЋ
рођ. Недељков
1956–2018.
Вечно ожалошћени:
сестра МИРА, зет
ПРЕДРАГ и сестрић
ВЛАДИМИР

Последњи поздрав драгој

4. августа 2018. напустила нас је наша тетка

телефон:
013/301-150

рођ. Недељков
1956–2018.
Вечно ожалошћена
сестричина ОЛИВЕРА
и зет ЂУРИЦА

рођ. Недељков
1956–2018.
Вечно ожалошћена
сестричина ИВАНА
с породицом

(30/264238)

(29/264238)

ТОНЕ ЂЕШИНЕ
која је преминула 1. августа 2018. у 84. години и
у 66. години срећног брака.
Ожалошћени: супруг БРАЦА, син ЗОРАН
с породицом, ћерка НАДА с породицом, унуци
и праунуци
(12/264214)

24

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 10. август 2018.

Последњи поздрав Марету

После краће и тешке болести преминуо је
наш вољени супруг, отац и деда

Последњи поздрав драгом брату

МАРКО ЈОВАНОВИЋ
ФК „Динамо 1945” Панчево
(98/264368)

НЕНАДУ САВКОВИЋУ

ЈАНОШ КОРОДИ

1961–2018.

1949–2018.
С љубављу ћемо те се сећати.
Тата, хвала ти за све.
С тугом се опраштамо од нашег драгог колеге
Супруга, син и ћерке с породицама

Сестра ЈАСМИНА, зет РАТКО, сестричина
СЛАВИЦА и сестрић НИКОЛА

(35/

(42/264257)

3. августа 2018, у 67. години, преминуо је
наш

Последњи поздрав брату

МИЛОМИРА ТАНАСКОВИЋА
Мишо, нема те више међу нама, остала су само сећања на заједничке пројекте, заједничка дружења и сусрете
Колеге из Пројектног инжењеринга ХИП РИИ Панчево
(75/26333)

Последњи поздрав комшији

Последњи поздрав ком-

МИЛОМИР ТАНАСКОВИЋ

НЕНАДУ САВКОВИЋУ

шији

1961–2018.
Сахрана је обављена 6. августа 2018, у 13
сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Радо ћемо те се сећати.

ТОМАНИЈА

НЕНАДУ
САВКОВИЋУ

Ожалошћени: супруга МИЦА, ћерка
МИЛИЦА с породицом, син МИЛОРАД
и остала родбина и пријатељи

Брат БОБА, снаја ЉУБИЦА, братанци
МИЛАН и МИЛОШ

(119/264419)

(43/264257)

КОНСТАНТИНОВИЋ

МАРКУ
Знам да си ме волела.
Последњи поздрав

од ЖИКЕ и МОСЕ

Последњи поздрав
ЦЕКА

од породица ЈАКШИЋ

(53/264277)

(63/264297)

(147/264497)

Наша вољена

КОРОДИ
ЈАНОШУ

Драгом

Последњи поздрав драгом

НЕНАДУ
САВКОВИЋУ

од сестре КАТИЦЕ
и зета МАЋИЈА

Последњи поздрав од
породице АЛЕМПИЈЕВИЋ

(72/264319)

(99/264370)

Последњи поздрав

НЕШИ
од тетке ЂУЂЕ и браће
ЈОВАНА и СРЂАНА
(22/264231)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

НЕНАДУ
САВКОВИЋУ
од стрине ДРАГОЈЛЕ
(16/264219)

Последњи поздрав

ДАРКО ВАСИЋ
ПЕПИ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Десет година је прошло откад те нема, а као да
си још увек ту, и знај да ћеш заувек бити ту међу
нама.
Воле те заувек твоји ДЕЈАН и ИВАНА

Твоји најмилији

(146/264479)

КОРОДИ ЈАНОШУ
од сестре БЕЖИКЕ и зета ИВАНА с породицом
(71/264318)

(115/264408)

Пре девет година отишла је од нас наша вољена мајка, бака, свекрва и прабака

Већ две године ниси с нама, али још увек осећамо твоју љубав

СЛАВОЉУБ ЂУРЂЕВКА БРАНИСЛАВ
ТАЈДИЋ
ТАЈДИЋ
ЦВЕЈИН
СТОЈАНКА
ДРАГАН
12. VIII 2009 – 12. VIII 2018.
Били смо њена љубав и
радост, и она наша
Породица ДРАГАН
(62/264293)

20 година

5 година

НЕНАДУ
САВКОВИЋУ

НЕШИ

од породице БУИШИЋ

од ПЕРИЦЕ и ВЕРЕ
ИЛИЈИН

(17/264220)

(23/264231)

У суботу, 11. августа 2018. године, у 10 сати, на
Новом гробљу, дајемо годишњи помен нашем
драгом

ЈОН ЛАПАДАТ
НИКОЛИ МИЛОШЕВИЋУ

инж. архитектуре

7 година

Ћерка у супруга НАДА с породицом

Твоја унука НАЂА, син НИКОЛА, ћерка
АЛЕКСАНДРА, супруга МИЛОЈКА, родбина
и пријатељи

(117/264416)

(131/2644329

1944–2017.
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју
време не лечи. Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга ИЛИНКА и син
ЖЕЉКО с породицом
(129/264432)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У четвртак, 16. августа 2018. године, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен на Новом гробљу у Панчеву, нашој супрузи, мајци, баки, свекрви и ташти
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Седам година смо без тебе

МИЛЕВА
ГОЛУБОВИЋ

МИЛОВАН ВУКОМАНОВИЋ

2010–2018.
Прошло је тужних осам
година откако ниси с
нама.
Твоји најмилији: супруг
ЗДРАВКО и синови
с породицама

1932–2011.
Увек у нашим срцима и нашој души.

ГРОЗДАНИ НАКОМЧИЋ

Твоја ЉИЉА и деца

22. II 1948 – 7. VII 2018.
Вољена наша, смрт не постоји, људи умиру када из забораве и зато анђеле наш буди звезда на небу и сијај за нас, а небо нек ти буде други дом и да нам никада више не осећаш никакву бол.
Време ће пролазити, али љубав и сећање на тебе ће остати вечна.
Твоји вољени: супруг СЛОБОДАН, син МИЋА, ћерка НАЦА, унуке
ИВАНА и НАЂА, праунуци ВАЊА и АНДРЕЈ, снаја НАДА и зетови
НЕБОЈША и МИЛАН

(21/264229)

(112/4776)

Годишњи помен нашој драгој мами, баби и ташти

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

(65/264304)

11. августа 2018. године се навршава годину дана откад нас је напустила наша вољена

СЕЋАЊЕ

БРАНКИ СТОЈАКОВ
1931–2017.

СВЕТЛАНА ВАСИЋ

Заувек си са нама.
С љубављу: ћерке БИЉАНА и МИРЈАНА, унуци
МАРКО, МАТЕЈА и ТЕОДОРА и зет САША

ЗЛАТА
ФРАНЧЕВ

(118/264418)

2013–2018.

ДУШАНКА ПАВИЋЕВИЋ
1939–2017.

С љубављу: ЈЕЛИЦА,
БРАНА, ЉИЉА, ВЕЉКО
и БАНЕ

2008–2018.

9. августа 2018. навршило се десет година
откад нас је напустила наша мајка, бака и
свекрва.

У суботу, 11. августа, од
10.30, на Старом католичком гробљу биће
одржан помен

Син ЂУКА с породицом
(141/264772)

(20/264247)

Заувек ћеш живети у нашим срцима и сећањима.
Синови ВЛАДИМИР и БОРИС са својим
породицама

12. августа навршава се
шеснаест година од
смрти нашег оца

12. августа 2018. даваћемо једногодишњи помен

ВЕРА ЋУРЧИЋ

(11/264400)

ДРАГАНИ
ШИНИК
15. августа 2018. навршавају се три године откад није с нама

ЂУРЕ
РИСОВИЋА
Ништа време ублажило
није. У мислима смо с
тобом сваког дана.
Твоје ћерке ЈАСМИНА
и ЂУРЂИЦА

Прошло је шест месеци...
Недостајеш...

2006–2018.
Ћерка ИВАНА
с породицом

Воле те МИРА, БОБА,
ЛАНЕ и ЗОКИ

(124/24425)

(26/2642366)

КАТИЦИ ВАСИЋ
из Црепаје
Вечно ће те памтити сви који су те познавали, а
никада те неће преболети син ЈОВИЦА, унук
ДУШКО, брат ЂУРА, снаја ЂИНА и сестра
БИЉАНА с децом

СЕЋАЊЕ

(64/264301)

(15/264218)

СЛАВКО БРУЈИЋ

Последњи поздрав драгом оцу, свекру, деди и
прадеди

2015–2018.
Тама је у души, из срца те не може избрисати време.

СТЕВАН
БЛОНД

1987–2018.

2010–2018.

Заувек ћеш бити део нас.

Твоји најмилији

Године пролазе, али сећање на тебе никада.
Твоји: КАТАРИНА,
ЗОРАН и ДРАГАН
с породицама

(37/264247)

(135/264444)

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга БРАНКА
и синови МИЛАН и ДАРКО с породицама
(44/264254)

ЈОВАНУ
У суботу, 11. августа 2018. године на Новом гробљу у Панчеву даваћемо шестомесечни помен

ПОМЕН
Прошла је година откако није с нама наша вољена

МИЛОРАД
МАРКОВИЋ

СЕЋАЊЕ
Наша бака

МАЦАКАЊИ
1933–2018.

СНЕЖАНА
ЦВЕТАНОВИЋ
1952–2010.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ДРАГИЦА
ВРАНЕШ

Брат ПЕТАР
с породицом

Њени најмилији

(38/264248)

(87/264350)

Остаћеш у мислима и у
срцима нашим.
Помен мами и тати

ЉИЉАНИ ЈОВАНОВ
С љубављу и поштовањем увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруг ЈОВИЦА, син АЦА,
снаја ЕМИНА, зет ПРЕДРАГ и унуци НЕНАД,
МАРКО и СТЕФАН
(77/264331)

ФРАНЧЕВ

МИРКО, СВЕТЛАНА,
СУНЧИЦА, НЕБОЈША,
МИЛИЦА и СТЕФАН

ЗОРАН ЈЕФТИЋ

(66/264305)

13. VIII 1994 – 13. VIII 2018.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

БРАНИСЛАВА
ПЕТРОВИЋ

С тугом и љубављу
сећају те се твоје
сестре МИРА
и МАРИЈА с породицом

се одмара. Заслужила је.

(133/264441)

(152/264522)

Њени ДИМИЋИ
и ПЕТРОВИЋИ

ЗЛАТА

ЖИВА

5 година
8 година
Успомене нам не дају да вас заборавимо.
Ваша деца
(134/264442)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Сећање на драгог пријатеља

Ћале мој, прође осам година

МИРКА
ВУКОТИЋА

АНДРИЈА ПАВЛОВИЋ
АНДРА

2010–2018.

10. VIII 2009 – 10. VIII 2018.

Остало је пријатељство
које не дозвољава заборав.
С љубављу и великим
поштовањем радо га се
сећају породице
КОВАЧЕВИЋ
и МАЈСТОРОВИЋ

МИРКО ВУКОТИЋ

Девет година је прошло, а сваког минута
си у нашим мислима.
Успомену на тебе чувају: супруга
ДРАГИЦА, синови ВЛАДИМИР и ГОРАН
и ћерка ЉИЉАНА са својим породицама
(81/264339)

(100/264377)

СЕЋАЊЕ

Мирис сећања
и осмех једнако јак,
а ми не заборављамо
шта ти дугујемо.

др МИРОСЛАВ
СВИРЧЕВИЋ БАТА
Твоји ВУКОТИЋИ: СМИЉА, ИГОР, ЦЕЦА, АЦА, МИХАЈЛО и НИЏА
(57/Ф)

др МИЛАДИН
СВИРЧЕВИЋ

1970–2014.
1933–2014.
Прошле су четири године од вашег одласка у вечност. Остала нам је превелика туга, али и сећања и успомене на наш заједнички овоземаљски живот који нам је зла
судбина однела. Заборава нема.
Породица
(1/264191)

У недељу, 12. августа, у 11.30, дајемо петогодишњи
помен драгој и вољеној супрузи, мајци и баки

9. августа навршава се шеснаест година од смрти наше драге

МИЛОРАД СИМИЋ
20. XII 1954 – 1. VIII 2018.
Заувек у нашим срцима и мислима.

ЦВЕТЕ БУРСАЋ

Бато,

СЛАЂАНИ КЕРКЕЗ

И у тмурним и кишним

Његови: супруга БЛАГИЦА, ћерке САЊА
и ТАЊА, унуци ЉУБИЦА, МИЛИЦА, НЕНАД
и АЛЕКСАНДАР и зетови САВА и СЛАЂАН

Њени најмилији

(82/264340)

(60/264289)

данима, ти си био мамино пролеће.

(2/264191)

Заувек си у нашим мислима и сећањима.

У понедељак, 13. августа навршавају се три године од смрти наше вољене
Твоји најмилији
(83/264342)

3

СВЕТЛАНА
ДОКНА

8. II 2018 – 8. VIII 2018.

ВЕСЕЛКЕ ТЕГЕЛТИЈЕ
1935–2015–2018.
Време пролази, али не може да умањи нашу љубав и бол.
Синови: ДУШАН и СТОЈАН, снаја
СЛОБОДАНКА, унук МИЋО
и унука МИРОСЛАВА
(103/264391)

ВОЈИСЛАВ ТОМИЋ

(9/264205)

НИНА
2008–2018.
Увек у нашим мислима.

Ћерка СЛАВИЦА, зет
МИЛАДИН и унуци
НЕМАЊА и САНДРА

(34/264243)

(33/264244)

(32/264243)

ТОДОРА

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ДОБРОСАВ

Ваша деца СЛОБА и ДУШИЦА

26. VI 2016.
12. VIII 2016.
Колико туге у једној речи... недостајете.
Ваши: ћерка СЛАЂАНА, унуци ЛУКА и МИЛИЦА
с породицом

(36/264240)

(126/264428)

2003–2018.

Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.

17. августа навршава се
година откада те немам.
Неутешни супруг
ЂОРЂЕ

РИСТИЋ

БРАНИСЛАВ

СВЕТЛАНА
ДОКНА

Ћерка СТЕЛУЦА, зет
ГОРАН и унуци
НАТАША и МЛАДЕН

ЦВЕТКОВИЋ

Туга се усадила у наша срца и само сећање на заједнички живот помажу да наставимо даље, свесни да ту негде међу звездама Ти пазиш на нас.
С љубављу твоји: ЈЕЛИСАВЕТА, УРОШ
и ЈАСМИНА

1946–2017.

Година прође, а туга и
бол за тобом не пролазе.

Сећање на драге родитеље

Време незауставно пролази и сваког дана
све више боли твоје одсуство.

СВЕТЛАНА
ДОКНА

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 10. август 2018.

Пролазе године, за нас вечност и туга јер са нама нису наши најдражи
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Прошле су три године
откако није с нама наш
вољени

СПАСИЋ
ДРАГАН
ШАРАЦ

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо нашој драгој и вољеној

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

ДРАГАН

Твоји најмилији:
супруга РАДМИЛА, син
МИЛОШ, ћерка
ИВАНА, унуке ЈАНА
и АЊА

ЖИВАН

(67/264309)

1967–2000.

1937–1997.

ЉУБИЦИ БОЖОВИЋ
1953–2017.
дати једногодишњи помен у суботу, 11.
августа 2018, у 11.30, на гробљу Котеж.

„Уграђени у простор,
не умиремо то ми,
то се растеже небо

ЉУБИЦА
БОЖОВИЋ

и уздиже нас ка звездама”.

Ваши најмилији
(46/264273)

Увек ћеш нам остати у
драгој успомени.
Комшије у
Гундулићевој 2:
ПАНТЕЛИН, СУША,
ЧРЈЕПОК, ЈОВАНОВ,
ИЛИНЧИЋ и БОКИЋ

Ожалошћени: супруг РАДОМИР, син
АЛЕКСАНДАР, ћерка АЛЕКСАНДРА,
унук СТРАХИЊА, унука ДАНИЦА, зет
ИГОР и остала родбина
(3/

Тужно сећање на нашу драгу браћу

БУЛАЈИЋ

(18/264222)

ПОМЕН
16. августа 2018. навршава се десет година
откако није с нама наша
најдража

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

На Католичком гробљу у суботу, 11. августа 2018, у 11.30, одржаће се шестогодишњи помен

МИЛОРАД
12. VIII – 40 дана

ЗОРАН
21. VIII – 30 година

Део наше душе и срца ће заувек болети због нашег губитка.
Њихови: ЉУБОМИР и МИЛИЈАНА с породицама
(5/264199)

ВЕРА МИШКОВИЋ

СНЕЖАНА
САБОВЉЕВ

рођ. Мићић

16. VIII 2008 – 16. VIII 2018.

17. VIII 2007 – 17. VIII 2018.

Никада те неће прежалити твоји најмилији.

Успомену на њу чувају: супруг СТЕВАН,
ћерка ЈЕЛИСАВЕТА, син РАДОМИР, унук
МИХАЈЛО и зет МИЛИВОЈЕ

Очух ИШТВАН, мама
КАТА, сестре ЈАСМИНА
и МАРИЈА с породицама
и брат ФИЛИП

(19/264223)

Нашем драгом и поштованом

АЛЕКСАНДРУ
С. ПОПОВИЋУ САШИ
дипл. инж. Шаци из „Утве”

С љубављу за незаборав твоја
МЕНСАХ НЕНА
(4/264194)

(11/

У суботу, 11. августа, у 11
сати, на Новом гробљу у
Паневу дајем једногодишњи помен мом добром
и вољеном супругу

РАДЕ ЧИКАРА
Нашој драгој мајци, баби и прабаби

СЕЋАЊЕ

за незаборав.
Породица ЂОРЂЕВИЋ

ТАРАЈИЋ
1930–2016.

ЧИКАРИ

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

Прошла је година откако није с нама верна
другарица

Прошла је година откако нас је напустила наша драга мама и бака

ЉИЉАНА
ФЕЛБАБ

ЉИЉАНА
ФЕЛБАБ

ДАНИЦИ
РАДЕТУ

ПОПУСТ

за нас ћеш увек бити најбољи човек на свету. Волећемо те и чувати сећање на тебе заувек.
Твоји: СУЗА и ВЛАДА
(25/264232)

РАДЕТУ
(24/264232)

Прошла је година како нас је прерано напустио
наш тата

Супруга КОВИЉКА
(8/264204)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Свако има неког кога
нема, без кога му је тешко и кога нико и ништа не може заменити.
Много нам недостајеш.

АПРО ЗОЛТАН
2. V 1963 – 9. VIII 1982.

Твоји најмилији

С бескрајном љубављу:
мама МУЦИКА, сестра
ИЛУШ и сестрићи
ИВАН, ЗИЗИ и ЕСТЕР

Увек ћемо се сећати
твог лика.
Верни друг ВИКТОР

Увек ће бити у мислима
НЕНЕ и БАНЕТА

(56/264284)

(70/264314)

(14/264216)

(13/264215)

1944–2017.
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

3

4

5

6

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили близанце – ћерке
16. јула: Лену и Софију – Тихана и Александар Јанковић.

Добили ћерку
13. јула: Лену – Наташа Симовић и Митар Радовановић, Тару – Бранислава и Иван
Динић, Дуњу – Љиљана и Владимир Столески; 15. јула: Тару – Јелена Влатковић
Здравковић и Драган Здравковић; 22. јула: Тару – Александра и Срђан Новаков; 23.
јула: Анастасију – Злата Вујић, Милицу – Борка Новаков и Горан Васић; 24. јула: Дуњу – Ивана Турна Гагулић и Дамир Гагулић, Николину – Светлана Богданић и Драган Новаков; 25. јула: Мелису – Ванеса Лазаревић и Горан Раду, Искру – Милица и
Милош Шарац, Анђелију – Александра и Бранислав Лупшић, Сару – Јелена и Марко
Ранковић; 26. јула: Дуњу – Кристина и Урош Живковић, Сару – Миона и Радиша Јовићевић; 27. јула: Петру – Лидија и Драган Јовановић, Марину – Дојна Пау и Никола Чикош, Ању – Мирјана и Никола Милутиновић, Стасију – Санела и Срђан Јовановић, Анастасију – Магдалена и Дејан Михаиловић; 28. јула: Анку – Драгана и Игор
Арсенијевић, Сару – Милица и Остоја Вицановић, Катарину – Јована и Јовица Матковић; 31. јула: Јелену – Милица Младеновић Милановић и Владимир Милановић.

Добили сина
6. јула: Јована – Дубравка Носић и Синиша Величковски; 17. јула: Дарија – Зага
Јованов и Пера Марртинов; 20. јула: Дејана – Дикосава Станојевић и Дарко Каталина, Виктора – Данијела и Саша Дудовски; 22. јула: Максима – Вања Јовановић
и Горан Молер; 23. јула: Андрију – Биљана и Слободан Царан, Марка – Душица
Влајнић и Војислав Лукић; 24. јула: Димитрија – Мирјана и Милош Илић, Лазара
– Наталија Гашевић Малиновић и Милан Малиновић; 25. јула: Стефана – Андријана и Владимир Латковић, Јована – Данијела и Кристијан Ника; 26. јула: Константина – Снежана Циврић и Драган Николић, Николу – Зорана Недељковић и Милан
Шево; 27. јула: Александра – Јасмина и Цветко Петковић, Стефана – Гордана и
Милан Илић; 28. јула: Недељка – Јована и Иван Драгосављевић, Павла – Наташа
и Далибор Алексић, Кристијана – Јована Цветановић и Бранислав Илијин; 29. јула: Лазара – Сандра Сиљаноски и Александар Матић.

ВЕНЧАНИ
28. јула: Миљана Димитрић и Горан Цветковић, Мелинда Чањи и Душан Ђокић,
Милена Новаков и Ален Ђурић, Марија Сампор и Дејан Вујић; 29. јула: Марина Миловановић и Саша Панајотовић, Клара Биро и Тибор Ђармати; 2. августа: Тијана
Матасаревић и Игор Прелић, Амела Ашћерић и Емир Калић.

УМРЛИ

КОКТЕЛ

КВАДРАТ 7 х 7

7

4

Слогови: ДИ, ЖИ, КА, КА, КЛА, ЛАК, МА, МО, НА, О, ОК, ПИ,
ПОД, РЕ, СКОК, СЛО, ТА, ТАЛ, ТИ. ТО, ТРО.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. атлетска дисциплина, 2. јавно истицање квалитета производа, 3. хоботница, 4. поставити по одређеном реду, 5. дело Карла Маркса, 6. увијена, 7. амерички аутомобил.

5

АНАГРАМ

6

Наша глумица

7

НOВA ВИЛA, ГРЛИЋE JE

1
2
3

КЋЕРКА
Сагласност,
СЛАВНОГ
прихватање
КОШАРКАША

Наша
глумица
(Ева)

Житељи
Естоније

Друштвено
предузеће
(скр.)

Планина
код
Врњачке
бање

Пред вама је један леп и успе-

платити. Пред вама су велики послови и солидан прилив новца.
Мањи проблеми са стопалима
могу повремено донети нервозу и
слабију концентрацију, па су могуће грешке. Љубавни живот вам
је као лавиринт.

шан период. Својим радом успећете да се на метнете и покажете колико вредите, па вам следи награда и сигуран пословни
успех. Пред вама је велико љубавно искушење. Блага прехлада.

Корално
острво

Показна
заменица
Продукт
сагоревања

Ознака за
Венецију

(23. 10 – 21. 11)

Надимак
Геваре
Град у
Албанији
Име
Монтана
Андрићева
јунакиња

Имате шансу да дођете до брзог
и великог новца. Могуће је да
ћете купити или продати неку некретнину. Будите опрезни при
потписивању докумената. Изгледи за нови посао су извесни. Мучи вас лумбални део кичме.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Све вам је споро и чини вам се

Ствари ће се на послу одвијати

да се ништа не догађа, али то је
само привид. Време ради за вас.
Позив од особе на положају може вам променити живот из корена, и то набоље. Чувајте зглобове и стишајте љубомору.

и изнад ваших очекивања. Постигли сте висок степен равнотеже, самодисциплине и практичности, па је успех загарантован.
Не улазите у тајне везе. Мањи
проблеми са зглобовима.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

већана напетост и страхови вас
блокирају. Буран период на послу, у комуникацији с партнером
и блиским сарадницима. Не упуштајте се у расправе, јер то неће
изаћи на добро. Преконтролишите вид.

Пословне прилике се нижу једна за другом, а на вама је да мудро одаберете. Невоље финансијске природе су иза вас, па
спремно улазите у нове подухвате. Сумњичави сте без разлога.
Верујте више партнеру. Болови у
рукама.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Коначно сте на добром путу да
решите нагомилане заостале
проблеме. Финансије ће се поправити, али штедите када највише имате. Ваша страсна природа
донеће вам и доста авантура.
Проверите притисак.

Период нових могућности за
зараду. Дуго се ломите да ли да
направите пословни заокрет. Сада је право време за то. Љубав
је оно што вас одржава, па слободно покажите партнеру колико
га волите. Проблеми с коленима.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Ваши циљеви су веома високи,
захтеви још виши, а финансије
танке. Потражите додатни посао
да не бисте упали у дугове. Без
обзира на то да ли сте у браку
или сте слободни, љубавни живот
вам је врло турбулентан. Могући
проблеми са желуцем.

Одговорити
од неке
намере

Градић у
Боки
Которској

Концентрисани сте на посао.
Новац долази и одлази, али ће
га бити. Направите напокон тај
велики искорак и од губитника
постаните добитник. Нисте претерано емотивни, али мало нежности није наодмет. Пазите се
падова.

5

9

Војни суд
(скр.)
Мере за ел.
отпор

1

4

7
6

7

9

9

6

4

2

3

1

3

4

8

5

Освит
Глумачка
улога
Персијски бог
таме

5

4

6

8

7

2

3

3

8

6

Изборна
комисија (скр.)

Марка
руских
војних
авиона

ТЕНИСЕРКА
СА СЛИКЕ

2

7

1

9

Коњска
опрема
Иста слова

Најчешћа
слава код
Срба
Нарибати,
настругати
Предлог

Син, унук,
праунук

Менично
јемство

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

Благајна

Место у
Срему

РЕШЕЊЕ – Квадрат 7 х 7: троскок, реклама, октопод, сложити,
„Капитал”, омотана, кадилак. Судоку: 839524671, 624187953,
715936428, 496371285, 378452169, 152698347, 547213896,
963845712, 281769534. Анаграм: Јелена Гавриловић. Скандинавка:
предговор, распореди, Ист, Че, вс, с, Ив, зора, та, Ариман, Олга Даниловић, Свети Никола, ам, потомак, натрти, авал, каса, Ириг.

Изоловани
део насеља

Бик
Добар период је пред вама, под
условом да промените ставове и
однос према људима с којима
радите. Не будите снисходљиви.
Желите све или ништа у љубави
– на ту карту играте, али пазите:
не мешате увек ви карте. Главобоље.

2

Језеро у
Јадрану

Град у
Русији

(23. 9 – 22. 10)

СУДОКУ
Сећи
ластаре на
воћки

Подела,
расподела
(мн.)

НОВА
Бубуљица
ТЕНИСЕРСКА
на кожи
НАДА

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Труд који сте уложили ће се ис-

Уводни
текст књиге

Симбол
сумпора

Ован

Не може се све на брзину. По-

26. јула: Даница Таталовић (1939); 27. јула: Славица Стевановић (1969), Магдалена Маузер (1941), Живко Целевски (1930), Јелена Ђаковић (1940), Катица Шћеловић (1931); 28. јула: Еуфрозина Белеуца (1947), Јон Муста (1946); 29. јула: Љубомир Ристић (1956), Крстан Челебићанин (1937), Драгиша Панић (1954); 30. јула:
Здравко Томић (1932), Слободан Живановић (1952), Вукосава Маћеј (1934), Гојко
Бијелић (1938); 31. јула: Горан Дробњак (1963); 1. августа: Милорад Симић
(1954), Томанија Константиновић (1934), Јован Мацакања (1933), Снежана Милић
(1947); 2. августа: Душан Тешановић (1938), Јано Павела (1949), Ненад Савковић
(1961), Јанош Нађ (1935), Јанош Короди (1949).

ЕНИГМАТСКИ
2

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ОДРЖАН ЈОШ ЈЕДАН ФЕСТИВАЛ ФИЛМА И ФОТОГРАФИЈЕ У ОМОЉИЦИ

„ЖИСЕЛ” ЧУВА ДУГО СТИЦАНИ РЕНОМЕ
Најпрепознатљивије место у
ширем окружењу бар када је
реч о покретним и непокретним сликама, поново је било
окупано препознатљивом златно-жутом бојом сунцокрета.
А то је и надалеко познати
симбол „Жисела”, који је по
четрдесет осми пут представио филмове на тему живота
села, а у склопу исте манифестације одржан је и четрдесет
шести Салон уметничке фотографије.
Општепознато место у овом региону је да је сваки први августовски викенд у Омољици резервисан за „Жисел”, јединствену манифестацију састављену од Фестивала аматерског филма и Салона уметничке фотографије, коју годинама
приређује тамошњи Дом културе.
Треба истаћи да су пре свих
јавних програма заседале стручне комисије, чији задатак није
био нимало лак. Заправо, у питању је био велики посао, с обзиром на то да су на конкурс
пријављене 504 фотографије с
разних страна из земље и инстранства, док је за четрдесет
осми Међународни фестивал
аматерског филма, селектовано два де сет јед но ау тор ско
остварење.
Сам догађај је по традицији
практично отворен концертом
тамбураша под називом „Кад је
човек песма” у четвртак, 2. августа, посвећеном прерано преминулим чувеним омољичким
музичарима Душану Божићу и
Мирославу Јаковљевићу.
Обиље добрих фотографија
Наредног дана манифестација
је и званично стартовала, као

и увек досад међународним Салоном уметничке фотографије и то четрдесет шестим по
реду. Омољичка културна установа је том згодом била препуна мајстора и поклоника записа делића стварности која
нас окружује. Малтене на свим
зидовима поменуте грађевине
биле су постављене квалитетне и веома живописне изложбе
фотографија попут оних које
су израдили мајстори Жељко
Ђурић („Сенке кад им време
ни је”) и Ми лан Жив ко вић
(„Карневал-портрети”), а своје
радове представили су и добитници највишег звања у Фото-савезу Србије: Зоран Милутиновић, Имре Сабо и Ранко
Ђуровић, док је бројна публика могла да види и поставку
под називом „Из алманаха Фото-савеза Србије”.

Те вечери додељене су и награде на 46. Салону уметничке
фотографије на тему живот села. С тим у вези, прву награду
за колекцију и плакету „Златни сунцокрет” (као и 25.000
динара) освојио Мирослав Јеремић из Ваљева, за фотографије под називом „Старо село”, „Тан дем”, „Вен ча ње” и
„Другови”, а друго и треће место освојили су Румљани – др
Ђани Бардоти и Миленко Мрвош, док су похвалнице добил
Зоран Милутиновић из Београда и Здравко Симијоновић из
Брестовца. Од почетног броја
пријављених у ужи избор ушло
је сто фотографија од 74 аутора, а о свему томе одлучивао је
жири сачињен од прекаљених
мајстора фотографије, као што
су Драгослав Мирковић, Мирослав Предојевић, Золтан Би-

сак и Милан Живковић, који
је већ дуго укључен и у саму
организацију фестивала.
– Било је промена у односу
раније године. Пре свега када
је реч о Дому културе, знајући
да је његов дугогогодишњи директор Ђурица Јованов отишао
у пензију, али радује то што је
он још увек ту, јер је чак отворио другу званичну пројекцију филмске продукције. Што
се мене тиче, трудим се да све
ово опстане, па и да буде на
што вишем нивоу. У тешким
временима сачували смо „Жисел” као пројекат; квалитет фотографија је на звидном нивоу, док по први пут у дужој
историји жири није одбацио
ниједан приспели филм. С друге стране, ове године смо на
летњој позорници. захваљујући корпорацији „Епсон”, има-

Награђени на салону уметничке фотографије

Лауреати филмског фестивала

ли и прави синема-пројектор
и фул „ха-де” слику – истиче
Живковић.
Победио филм о банатским
стереотипима
Наредни дани манифестације
управо су били посвећени аматерском филму, па је у две вечери приказано двадесет једно
остварење. Њих су пажљиво погледали и чланови више него
респектабилног жирија Мирослав Савковић, професор на
Факултету драмских уметности, Мирослав Бата Петровић,
филмски редитељ, Миодраг Новаковић, драматург и Марко
Стојановић, извршни директор
Међународног фестивала етнолошког филма.
Они су одлучили да гран-при
доделе прошлогодишњем лауреату Радовану Ђерићу из Панчева за дело „Браћа из Баната”,
којем су припали и кристална
ваза, диплома и 35.000 динара.
Исти пласман као и лане поновио је новосадски тандем Драго Латиновић и Илија Галоња,
освојивши други по рангу „Златни сунцокрет”, а „сребро” и
„бронзу” узели су Доловац Бојан Војнов („У доловима равнице”) и Радомирка Сиљаноски из Београда („Јунакиња”).

хтео да предрасуде, које у Банату владају из међу лала и
колониста, доведем до апсурда. Због те жи не теме трудио
сам се да прича буде ша љи ва
како не би по стала банална.
У питању је комплексна мате ри ја, али је ме ни мо жда
би ло лак ше да схва тим те
про блеме, јер сам из ме шо -

Радован Ђерић каже да је
овим делом на неки начин заокружио трилогију о слици банатског менталитета, у које спадају и „Село у срцу града” и
„Банатски блуз”.
– Рад ни наслов фил ма био
је „Сте ре о ти пи”, чи ме сам

није било мо гуће ни са четрде сет – ка же Ђерић.
Поред главних програма, и
овогодишњи „Жисел” обележили су пратећи садржаји попут
представе „Ко је овде идиот” и
концерата састава „ЕКВ трибјут бенд” и „Twilight”.

Милан Живковић
вите по ро дице. Идеја ми је
би ла да све то доводем до бе смисла, а нисам сигуран да
сам до кра ја успео, па ћу у
перспективи по кушати неке
ствари да поправим. Уопште,
све што радим у ве зи је с етно ло гијом и антро по ло гијом
Баната. Иако сам мислио да
ћу то мо ћи једним филмом
да пред ста вим, али због
озбиљ но сти теме тако нешто

ОБЕЛЕЖЕНИ СВЕТИ ИЛИЈА И ИЛИНДЕН

У Јабуци се братски празновало
Велике светковине у Јабуци одигравају се истог дана – 2. августа, када најбројнији народи
у том селу, Срби и Македонци, обележавају важне датуме.
Тада они заједно и сложно,
уз богат и разновстан програм,
прослављају сеоску славу Месне заједнице – Свети Илија и
македонски национални празник – Илинден.
Славски дани у Јабуци почели
су већ крајем јула, стартом једног од најмасовнијих турнира
у малом фудбалу у окружењу.
Негде у исто време почела је
једанаеста Међународна дечја
ликовна колонија у којој је и
овог пута учествовао велики
број малих стваралаца. Било
их је преко двадесеторо и то
из места домаћина, као и из
Тетова, Пландишта и Долова.
Они су у три дана, под паролом „Радост стварања”, оплемењивали средину у којој су
се дружили и израђивали продукте своје бујне маште. Све
то приказано је у среду, 1. августа, у Дому културе, када је

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У понуди гравче-тавче и друге ђаконије
и свечано отворена изложба
њихових слика.
А нарочито свечано у Јабуци
било је сутрадан, на сам дан
сеоске славе Свети Илија, када
је обележен и македонски национални празник Илинден.
Након свете литургије служене у храму који носи име поменутог свеца, центар збивања преселио се недалеко одатле, у
школско двориште.
Тамо је уприличено полагање венаца на гроб македонског
револуционара Гоце Делчева, а
чину посвећеном једном од најзначајних дана у историји нашег јужног суседа у којем је пре
сто петнаест година подигнут
Илинденски устанак, поред осталих, присуствовао је и амбасадор Македоније Васко Грков.

– Немерљив је значај формирања Крушевске републике, која је настала као резултат борбе
македонског народа против завојевача, па иако није дуго потрајала, из ње је проистекао манифест као темељ савремене демократије – навео је Грков.

Присутнима су се том приликом обратили и председник
Националног савета македонске националне заједнице – Борче Величковски, као и заменик
градоначелника Града Панчева – Предраг Живковић. Након
тога је уследио тематски програм ученика јабучке школе која носи управо име Гоце Делчева, а потом и неколико фолклорних тачака у изведби гостију из Криве Паланке. Славски колач је пресечен и у поменутој образовној установи.
Тежиште је затим пренето на
плато испред Месне заједнице,
где је отворено традиционално
такмичење у припремању чувеног македонског специјалитета под називом „Гравче – тавче”, у којем су поред домаћих
удружења учествовала и она с

Слава у Месној заједници

македонским предзнаком из
Пирота, Бора, Ниша...
Слава Свети Илија обележена је у просторијама Месне заједнице, када се, након ритуалног ломљења колача, званицама обратио њен први човек
Слободан Илић.
– Захваљујем Граду Панчеву
на помоћи у вези свега што је

ли осми разред, након чега је
отворена изложба скулптура из
природе, аутора Бранимира Ђукановића из Лознице.
У вечерњим сатима уприличен је културни и музички програм на стадиону у центру, чиме
је заокружен богат славски дан.
Ту није био крај узбуђењима
у Јабуци, јер је два дана касни-

Обележавање Илиндана
урађено, како инфраструктурно,
тако и на пољу културе. Искористио бих ову прилику да још
једном изразим задовољство што
живим у мултинационалном месту, попут Јабуке, у којој толеранција и међусобно разумевање могу служити другима за пример – истакао је Илић.
Потом је уручена награда у
виду златника Милошу Ђошићу, најбољем у генерацији ученика који су недавно заврши-

је уприличена атрактивна „Фијакеријада” у организацији ергеле „Величковић”; Удружење
ловаца „Змај” приредило је такмичење у гађању глинених голубова у недељу, 5. августа, а
сутрадан је, након једнаест дана и 57 одиграних утакмица, у
великом стилу завршен поменути турнир у малом фудбалу,
на којем је прво место освојила
„Јабука 2018”, испред екипа „Горан стакло” и „Панчево 2018”.

30

ЛЕТО У ПРИРОДИ

Петак, 10. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАН ШЕСТИ ПАНЧЕВАЧКИ МАРАТОН

ЛЕПА МАНИФЕСТАЦИЈА У ПЕШЧАРИ

Народна башта
угостила дугопругаше

У СМИРАЈ ДАНА

Апсолутни победник
је Панчевац Новица
Стојановић
Атмосфера топле летње вечери прошарана раскошном фауном Народне баште била је
најбоља могућа подлога за шести међународни Панчевачки
маратон. А када се сигнална
труба огласила тачно у 20 сати
у суботу, 4. августа, то је био

знак за старт укупно сто дугопругаша, који су без обзира
предиван амбијент трчали по
изузетно спарном времену.
Број учесника је морао да
буде лимитиран због капацитета стазе, па је наступило 40
маратонаца и 60 полумаратонаца. Сви они су због захтевности ових дисциплина својеврсни победници, али неки су
се мало издвојили својим резултатима.
Тако у полумаратону (21,698
километара) тријумфовала Елена Бобош из Ковачице с резул-

го и треће место заузели су Зоран Стојановић из Петровца на
Млави и Марко Миљковић из
Крушевца.
У нај ду жој тр кач кој тр ци
(42.254 метара) код дама je победила Валентина Нејковић из
Ниша, резултатом 4.04:39, оставивши иза себе Београђанке
Љиљану Латиновић и Драгицу
Митић.
И напослетку у мушкој конкуренцији убедљиво најбољи био

је Панчевац Новица Стојановић, који је поменуту деоницу
истрчао у времену 3.12:23, док
су сребро и бронза припали Саши Гацику из Ниша и Зорану
Аксентијевићу из Београда.
Ово је јединствени маратон
у Србији, јер се одиграва у амбијенту градског парка и на
тартан стази, а организатори
су у преговорима да следеће
такмичење буде одржано на
улицама Панчева са завршетком у Народној Башти.
А да све протекне у најбољем реду побринули су се чла-

Делиблатска пешчара плени
својим чарима природе. На те
лепоте ретко ко остане имун, а
многи од љубитеља ове оазе зеленила и чистог ваздуха, истичу да је поменути крајолик најупечатљивији пред сумрак. Или,
боље рећи у смирај дана.
То је понукало ентузијасте,
пре свега оне који живе у Долову и насељу Леанка, осмисле манифестацију карактеристичног назива како би дали
афирмисали потенцијале Пешчаре и подигли значај очувања тамошње флоре и фауне.
На свега осам километара од
Долова, села познатог по доловима, слатким штрудлама и
домаћем вину, постоји мало
ушушкано насеље под називом
Леанка.
Наведена непатворена оазица налази се у западном делу
Специјалног резервата природе
Делиблатска пешчара, а тамо је
и ове године у суботу, 4. августа,
уприличена манифестација под
називом „У смирај дана”. Поред
афирмације развоја туристичког потенцијала тог краја, организатори из Планинарско-еколошког клуба „Соко”, удружења
„Србија мој дом” и Групе за промоцију зелене енергије, акценат
су ставили и на очување тамошње флоре и фауне.
Све је почело шетњом од
шест километара по динама,
шуми и пашњацима, када су

љубитељи природе могли да
уживају у прелепом призору
заласка Сунца међу бројним
боровима, као и да се упознају
са локацијама на којима су снимани непоновљиви филмови –
„Ко то тамо пева”, „Варљиво
лето 68”, „Бој на Косову”, „Бело одело”....

татом од два сата 12 минута и
21 секунде, испред Саре Јенеи
из Сремске Митровице и Јелене Пауновић из Београда. Код
мушкараца најбољи је био Иван
Миловановић из Пожаревца,
који је трку завршио један сат,
37 секунди и 4 секунда, а дру-

Сви они су се потом окупили на домаћинству Војнов и
тамо дочекани на традиционални начин уз погачу и со.
Госте из различитих крајева
Србије поздравили су оснивач
и координатор манифестације
Бојан Војнов, председник Планинарско-еколошког клуба „Соко” – Срђан Никић и Мирослав Првуљ, директор доловачког Дома културе.
Потом су сви гости могли дегустирају помало забораваљене
ђаконије попут хлеба и масти,

штру дли, домаћих крофни,
обланди, ванилица и кифлица
за које су се побринуле вредне
домаћице из Удружења жена
„Доловке”. Пчелар Јовица Блага изложио је пешчарски мед, а
удружење виноградара „Свети
Трифун” и произвођач Лазар
Пејчић – вино и ракију.

напослетку је приказан документарни филм о селу под називом „У доловима равнице”.
Манифестацију су подржали Покрајински секретаријат
за пољопривреду, Месна зајед-

уметник Живко Новковић представио је технику цртања етно-мотива на бибер-црепу, а

ница и Дом културе из Долова,
као и велики број локалних
спонзора.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

ВРЕДАН ЈУБИЛЕЈ ОМОЉИЧКОГ УДРУЖЕЊА
нови удружења „Маратонци
Панчево”, уз помоћ добрих пријатеља из Оријентиринг клуб
„Оса”, Атлетског клуба „Панонија”, па такмичари нису оскудевали у окрепљењу, наградама и било ком другом облику
пажње и гостопримства.

Пола века „Шарана”

САРДИНА ОД РЕЧНЕ РИБЕ

још четири сата на температури од 100 степени. Након
тога, искључите рерну и оставите рибу у њој да се полако
охлади.
Оцедите сувишну масноћу и речну сардину служите
уз црни лук или салату по
жељи.
Пријатно!

Мила
Пре два месеца ова мешанка с генима ретривера, стара око 4,5 месеци,
одузета је људима који су је вукли
на канапу и према њој се веома лоше односили, да би је недуго затим
ударио ауто и поломио ногу.
На срећу, Мила је успела да се
опорави и сада тражи нови, савршен
дом, где ће да је воле, мазе, пазе...
Она је један насмејан пас и много воли да се игра; воли људе, а псе просто обожава, па би најидеалније било да је узме
неко ко већ има једног чупавог пријатеља.
Све информације могу се добити на телефон 065/22-11-35.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

Састојци: 3 кг речне рибе,
500 мл уља, 100 мл винског
сирћета, једна кашика соли.
Припрема: Рибу добро очистите и ставите је у дубоку
шерпу. Додајте со и прелијте је сирћетом и уљем, па
поклопите посуду. Пеците
око два сата у рерни загрејаној на 200 степени, а затим

Поред неодољивих укуса и
мириса, смирај дана употпуњен је и богатим културноуметничким програмом доловачког КУД-а „Банатски вез”,
сатканим од песама и игара;

Удружење спортских риболоваца „Шаран” из Омољице обележило је педесет година постојања у суботу, 4. августа, када је испред истоимене кафане уприличено тредиционално
такмичење у кувању рибље чорбе под називом „Златни котлић
Поњавице 2018”. У одмеравању кулинарских вештина учествовало је двадесет пет еки-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

па, а напослетку су одлуком
жирија прва три места освојили Брестовчани, Панчевци и
Старчевци.
Истог дана поводом великог
јубилеја приређен је и свечани
ручак, а званицама се обратио
председник поменуте организације Жељко Бркић и изразио 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 када ће се на Поњавици јуниори
надметати у пецању на пловак.

Цицке
Ови малишани чекају да буду удомљени и да некога веома усреће. Међу њима има
и мужјака и женки; не зна се
ко је лепши, а притом су изузетно дружељубиве и мазне
природе.
Одговорни удомитељи требало би да стерилишу и вакцинишу ове враголане када за то дође време.
Контакт-телефон: 064/58-22-849.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ЗАПАЖЕНИ НАСТУПИ НАШЕ ПЛИВАЧИЦЕ
НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ

РУКОМЕТНИ КЛУБ ДИНАМО УПАЛИО МОТОРЕ

ПЕТКО ИЗВРШИО ПРВУ ПРОЗИВКУ

АЊА ЦРЕВАР ПОСТИГЛА
ЦИЉ У ГЛАЗГОВУ

Измене у играчком
кадру

Време одмора је прошло и за
рукометаше Динама. Један од
најуспешнијих спортских колектива у нашем граду поново
је у пуном погону. У среду, 1.
августа, у дворани у Банатском
Новом Селу (због реновирања
Хале спортова на Стрелишту),
шеф стручног штаба Динама
Иван Петковић извршио је прву прозивку играча, којом су
званично и започеле припреме за нову сезону панчевачких
„жуто-црних” у српској рукометној елити.
Динамо је прошле сезоне био
прави спортски хит у нашем
граду, а његове утакмице у регионалној СЕХА лиги, биле су
прави празник спорта. Захваљујући играчима, тренерима и
челницима овог спортског колектива, у Панчеву су гостовале истинске рукометне величине из целог региона, прави
спортски гиганти, на челу са
тадашњим шампионом Европе скопским Вардаром.
Н треба сумњати да ће рукометаши Динама и ове сезоне
имати велику подршку с трибине панчевачког „храма спорта”, јер Панчевци једноставно воле игру с лепљивом лоптом. И добро је познају. Да би
Динамо и у новој сезони био
конкурентан са најбољима, челници овог спортског колектива су у сарадњи са првим тренером осмислили цео план припремног периода, а добро су

Фото: архива „Панчевца”

Поново у врху
Суперлиге

процењивали и приликом избора играча.
Зато ће играчки кадар Динама у новом првенству бити
знатно измењен. Из клуба су
отишли: Павле Бандука, Стефан Шапоњић, Урош Елезовић,
Петар Жујовић, Дејан Пралица и Душан Петровић, али су и
пристигла вредна појачања. Жуто-црну опрему задужио је пивот Вељко Милошевић који је
дошао из Израела, а нови члан
Динама постао је и голман Дејан Златановић који је стигао
из нишког Железничара. У плану је довођење још неколико

искусних играча који ће представљати истинска појачања за
Динамо.
– На првој прозивци је било
двадесет момака. Најважније
је да сви буду здрави, а драго
ми је да су већ на првом тренингу показали да су орни за
рад. У прошлој сезони смо имали јако много проблема са повредама играча и надам се да
ће нас овога пута такви пехови
заобићи. До почетка такмичења у Суперлиги имамо довољно времена да се припремимо
и склопимо цео мозаик. У плану је да одиграмо и шест до се-

дам контролних утакмица, а
могуће је и да крајем августа
отпутујемо и на припреме ван
града. Наш циљ у новој сезони
биће да се пласирамо у плејоф – рекао је шеф стручног
штаба Динама Иван Петковић.
Под руководством првог тренера и његових сарадника, момци ће тренирати по два пута
дневно. У преподневним часовима ће вежбати на СЦ-у „Младост”, а увече ће путовати у Банатско Ново Село, где ће користити ресурсе тамошње хале спортова.
А. Живковић

Европско првенство у пливању
које је од 3. до 9. августа одржано у највећем шкотском граду
Глазгову, почело је фантастично за Панчевку Ању Цревар.
Наиме, она је у квалификацијама у дисциплини 400
метара мешовитим стилом у
изузетно јакој конкуренцији
изборила своје прво европско
финале освојивши 7. место са
временом четири минута, 40
секунду и 99 стотинки. Ипак,
у одлучујућој трци наша суграђанка није успела да уради ништа више од осмог места када је постигла резултат
4.41,40, али према речима њеног тренера Марка Спасова
уласком завршницу поменуте дисциплине зацртани циљ
Цреварове пред одлазак на
европску смотру је постигнут.
У трци на 200 делфин Ања
је изборила полуфинале, а у
крејњем поретку остварила
13. место.
И напослетку, талентована
пливачица из нашег града наступила је на 200 метара мешовитим стилом и у првој
полуфиналној трци заузела

четврто место с временом два
минута, 14 секунди и пет стотинки, што је нови национални рекорд. Нажалост, Цреваровој је за длаку измакло финале, с обзиром на то да је
укупно имала девето време у
полуфиналу.
Ј. Ф.

ПАНЧЕВЦИ НА НАДМЕТАЊУ У
ПРЕДИВНОМ ПРИРОДНОМ АМБИЈЕНТУ

Успешно на Власини

ОК ОДБОЈКА 013 ПОЧЕО СА РАДОМ

ДРУЖЕЊЕ, ТРЕНИРАЊЕ, УСАВРШАВАЊЕ...
Летња пауза окончана је и за
девојке које тренирају у ОК-у
Одбојка 013. У среду, 1. августа, играчице овог спортског колектива окупиле су се на СЦ-у
„Младост”, па су тог дана и званично почеле припреме за нову сезону.
Одбојка 013 ће се и ове године надметати у Другој лиги
Србије за сениорке, за своја
такмичења пријављене су екипе пионирки и млађих пионирки, а ускоро ће бити формиран и кадетски тим. На првом
окупљању, прошле среде, биле
су присутне готово све чланице клуба, од најмлађих до најстаријих, па се у нову сезону
ушло са осмехом и жељом за
напредовањем.
Као и сваке године, са девојкама ће радити обучени и школовани тренери, који су максимално посвећени свом послу и сваком члану у тиму.
Бригу о првом тиму ће водити Владимир Јованчић, док
ће Иван Крговић радити стати сти ку и ска у тинг, ка ко у
Одбојци 013, тако и у редови-

ма званичног шампиона Србије, београдској Визури.
Пионирке ће предводити Дубравка Флора, а за рад са мла-

ђим пиониркама и школом одбојке задужени су тренери Јовица Станковић, Зоран Марковић и Небојша Божић. Координатор рада са млађим селекцијама је професор Благоје
Копривица, иначе главни кондициони тренер у кампу нашег

прослављеног тенисера Јанка
Типсаревића.
– У стручном штабу очекујемо и Алексндра Гаврилова, али

чекамо да заврши надметање
у Првенству Србије у одбојци
на песку, где за сада има много успеха са Милошем Милићем. Нераскидиви део нашег
тима су и доктор Иван Ромчев
и физиотерапеут Паола Јаковљевић. Наставићемо сарадњу
са клубовима из насељених места као и до сада, а после уводне фазе припрема очекује нас
и наш камп на Митровцу на
Тари, од 21. августа – рекао је
Иван Крговић „алфа и омега”
ОК-а Одбојка 013.
Про сла вље ни од бој ка шки
стручњаци Јовица Цветковић
и Бранислав Јованов, који су
се вратили из Ирана, односно
Кине, свакако ће, као и до сада, помагати клубу, а највише
на стручном усавршавању тренерског кадра.
– Оно што је најбитније јесте податак да је цео први тим
сачињен од девојака које су поникле у нашем клубу. Регистроваћемо 24 одбојкашице које ће се надметати и у сениорском и у кадетском надметању. До одласка на Тару вежба-

ћемо на СЦ-у „Младост”, а до
почетка првенства, које стартује у октобру, имамо довољно
времена да се добро припремимо. Наш циљ ће бити да
остваримо пласман у средини
табеле – истакао је Владимир
Јованчић, тренер прве екипе
ОК- Одбојка 013.
Веома је занимљив податак
да ће, после Наташе Божић, у
САД на даље школовање отићи
још једна играчица Одбојке 013,
а то је Уна Барашевић. То је
сјајан подстицај осталој деци,
а клуб ће се и даље трудити да
и осталима омогући одлазак на
школовање у иностранство.
– Искористио бих ову прилику и да се захвалим челницима Спортског савеза Панчева, јер су нам омогућили да и
даље имамо добре услове за рад
– додао је на крају Крговић.
За млађе категорије ће и у
предстојећој сезони бити организована Фер-плеј лига, пројекат ОК-а Одбојка 013, на који су у овом колективу веома
поносни, а који је пре свега у
интересу деце.
А. Ж.

У неописиво лепом амбијенту Власинског језера је у недељу, 5. августа, одржана трка првенства Србије у олимпијском триатлону, која је подразумевала километар и по
пливања, 40 километара вожње бицикла и десет километара трчања. Овом надметање имало је међународни карактер с обзиром на то да су
наступали спортисти из Мађарске, Бугарске и Македоније, а међу укупно 135 такмичара нашло се и четворо чланова Триатлон клуба „Тамиш”.
Панчевци су се кући вратили с три медаље, а најзначај ни ји ре зул тат оства рио
Марјан Лукић, освојивши треће место. Бронзану медаљу
на првенству државе он је на
нимало лакој стази завредео
резултат од два сата и 17 минута, који му је био довољан
да се окити и златом у конкуренцији такмичара старијих

од 40 година. У истој старосној категорији пласман на
подијум извојевао је Игор Вуковић, заузевши друго место.
Као пратећи програм главне тр ке да на одр жан је и
спринт триатлона (750 метара пливања, 20 километара
бициклисања и пет километара трчања), која се бодује
за СТУ-куп. У њој је „Тамиш”
имао два такмичара и обојица су освојили медаље: Владимир Коканов је био трећи
у конкуренцији јуниора и у
апсолутном пласману, док је
Душан Лукић освојио друго
место код ветерана.
Триатлонска сезона се наставља и пред Панчевцима су
још две изузетно важне трке
– првенство Србије у спринттриатлону, у Сомбору 19. августа, док је првенство Србије у дугом триатлону 23. септембра у Београду.
Ј. Ф.

ШАХОВСКИ КУТАК
Hermann
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дд6)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
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...

Невреме
Да кренеш с планирањем будућих пословних потеза.
Да оснујеш породицу.
Да будеш сигуран да ће ти сопствено знање и образовање дати само твој простор.
Да си креативан, иновативан, садржајан...
Добар човек, емпатичан, екстатичан.
Само да мислиш о томе колико ти је до свега тога стало.
Невреме је.

Отвара
Предиван залазак сунца у Котору.
Ивана Вујичић, Делфе Иванић 7, Панчево

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

Бране држе водене токове.
Као и токове мисли.
Затвореним.
Нема сила које ће ове друге, а најважније, отворити.
Ако у силе не рачунамо самопоуздање, самопоштовање, добру енергију...
Храброст, одлучност, срчаност.
А то је погрешна рачуница.

Врата

Видите децо, тамо ћемо се данас пењати – једна од
дивних плажа полуострва Ситонија.
Александар Николић,
Јована Ристића 1/15, Панчево

Проблеме можеш заобилазити.
Пред њима се правити мртав.
Можеш их стварати.
Или решавати.
И увек ти се чини да су дошли у невреме.
Јер, то је суштина проблема: никад нису добродошли.
Ипак, отвори им врата и решеношћу их избаци кроз димњак.
Увек је право време за отварање врата духовности.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Милош
Живанов,
предузетник на
интернету:
– Планирам да што
више времена проведем у природи са
сестром, друштвом
и девојком. Углавном то буде негде у
близини воде.

Никола
Стевановић, дипл.
педагог:
– Волим да проводим
време поред Дунава.
Одмарам, купам се и
сунчам. Користим максимално ове лепе летње дане.

Јован Ћирић,
студент:
– Лето ћу провести
радно, а можда ћу у
септембру успети да
одем на море.
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