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средства. У Месној заједници Омо-
љица подељена су 43 пакета и у свих
девет насељених места истог дана
подељени су пакети за социјално нај-
угроженије – рекао је члан Већа.

Помоћ у кући

Драгана Kупрешанин и Миленко
Чучковић посетили су и Kлуб за
одрасла и стара лица у Улици Јосифа
Маринковића. Заменица градона-
челника је казала да је сврха посете
једном од клубова на територији гра-
да обилазак корисника и упознавање
с њиховим активностима.

– Уверили смо се у квалитет услуге
која се овде пружа, а сагледали смо и
потребе за неко будуће деловање.
Kлубови за одрасла и стара лица на
територији нашег града дуги низ годи-
на организују бројне програме за своје
кориснике. Постоје културно-забавни
и рекреативни програми, где је акце-
нат на активностима, едукацији и пар-
тиципацији у друштвеном животу. У
оквиру клубова за одрасла и стара
лица корисници се друже кроз секциј-

ски рад. Тако данас имамо десет
активних секција, као што су ликовна,
музичка, фолклорна... Поред тога,
клубови организују за своје кориснике
излете, изложбе слика, књижевне
вечери, концерте... Оно што је веома
битно и што смо се ми овде на лицу
места и уверили, јесте да се приликом
организовања ових активности приме-
њују све епидемиолошке мере –
нагласила је Драгана Купрешанин.

Она је рекла и да су град-
ски челници у претход-
ном периоду обилазили
клубове на територији
града, разговарали са
запосленима и да су утвр-
дили шта је оно што недо-
стаје како би се квалитет
услуге у клубовима пове-
ћао. Град Панчево је реба-
лансом буџета определио
средства у износу од 2,5
милиона динара да би сва
три клуба на територији
града била санирана и
адаптирана, па ће боравак
старијих суграђана у
њима бити пријатнији.
Члан Градског већа заду-

жен за подручје рада,
запошљавања и социјалне
политике рекао је да Град
води рачуна о најстари-
јим суграђанима и да у
оквиру клубова постоји и
услуга „помоћ у кући”.
Објаснио је:
– Та услуга пре свега слу-

жи најстаријим и слабо покретним
особама, а 16 геронтодомаћица сва-
кодневно обилази укупно 70 кори-
сника. Осим тога, овде је предвиђен и
програм Народне кухиње, као и пен-
зионерски оброк о којем смо прича-
ли, а то подразумева да свако ко је
заинтересован за тај оброк може да се
јави Центру за социјални рад. Цена
оброка је 160 динара, с тим што Град
субвенционише тај износ, тако да он
може бити умањен у зависности од
висине пензије. За оне здравије, а ста-
рије пензионере, имамо организован
секцијски рад, а ми смо као Град
обезбедили средства и за ликовну
секцију, коју смо имали ове године и
на Дивчибарама, као и за учешће на
Олимпијади трећег доба. Ту постоје
спортске активности, а и показују се
радови који настају у оквиру клубова.

Када се ради о конкретним сред-
ствима намењеним за клубове у овој
години, Чучковић је рекао да је најве-
ћи износ издвојен за реновирање клуба
у Улици Максима Горког, где се нала-
зи и Народна кухиња. С. Трајковић

Сваког месеца делe се 764
пакета са основним
животним намирницама и
хигијенским средствима

Kлубови за одрасла и стара
лица организују бројне
програме за своје кориснике

У претходних недељу дана градски
челници били су посебно активни на
пољу социјалног рада. Драгана
Kупрешанин, заменица градоначел-
ника Панчева, и Миленко Чучковић,
члан Градског већа задужен за под-
ручје рада, запошљавања и социјалне
политике, најпре су заједно сa члано-
вима Месне заједнице Омољица
поделили пакете тамошњем социјал-
но најугроженијем становништву.

Драгана Kупрешанин je подвукла
значај помоћи социјално угроженом
становништву у граду и насељеним
местима.

Подршка најугроженијима

Она је објаснила да на основу одлуке
о социјалној заштити грађана у
нашем граду функционише Народна
кухиња, а у оквиру ње и додела паке-
та социјално најугроженијем станов-
ништву у насељеним местима. Дода-
ла је:

– Дуги низ година Град Панчево
опредељује велика средства за услуге
социјалне заштите. Тако је и ове
године у буџету Града издвојено 30
милиона динара за потребе Народне
кухиње. Наши становници који се
налазе у стању социјалне потребе то
право остварују посредством Центра
за социјални рад, на основу свог пен-
зионерског статуса или коришћења
услова социјалног програма Народне
кухиње. Што се тиче самих пакета за
потребе становника насељених
места, обезбеђени су пакети помоћи
с најосновнијим животним намирни-
цама и хигијенски пакети за социјал-
но најугроженије становнике.
Дистрибуција тих пакета одвија се
преко Геронтолошког центра и
месних заједница. Овде у Омољици
на лицу места могли смо да видимо
колико је важна солидарност Града
са суграђанима и колико њима подр-
шка Града значи. Kроз ову услугу
Град Панчево жели да покаже да
води одговорну и озбиљну социјалну
политику, да на тај начин приступа
свим услугама социјалне заштите,
али жели и да покаже суграђанима
да могу да рачунају на подршку гра-
да и убудуће.

Чучковић је поновио да Град води
рачуна о социјално најугроженијим
становницима и изнео податак да
постоји 310 корисника Народне
кухиње.

– За насељена места смо обезбеди-
ли пакете и Град сваког месеца поде-
ли 764 пакета социјално најугроже-
нијим становницима, основне
животне намирнице и хигијенска

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 10. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Мој свет
Један паметан човек је рекао да је
најважнија ствар донети одлуку.
Када је одлука донета, онда се
само решавају успутни проблеми
и евентуалне препреке. Али знаш
шта желиш и то је то. Онда све
иде корак по корак. Нема грешке.

Други човек је купио авионске
карте за Костарику за себе и девој-
ку, а тек онда обавестио шефа да
ће радити „од куће”. С обзиром на
то да тако повремено раде од када
траје корона, није било проблема.
А затим је обавестио и девојку која
на тај пут иде с њим. Да је сачекао
да се сви изјасне какви су им пла-
нови, никада не би отишли на тај
пут. Најбитнија је била одлука да
је време да спакују кофере. Прак-
тично је то значило да је први
корак куповина карата. Све остало
се само сложило. Звучи превише
добро да би било истинито? Веруј-
те, не мора све у животу да буде
компликовано.

*  * *
Када нешто довољно јако желите,
то вам се и оствари. Чули сте за ту
фразу милион пута. Многи мисле
да то није истина. Реалност је
потврдила да је заиста тако. Не
зато што се чуда дешавају, већ
зато што, када нешто јако желите,
ви несвесно радите све што сте у
могућности да би се то и десило.
Мале ствари које воде ка остваре-
њу нечег много већег. Као да се
припремате за тренутак кад ће се
све манифестовати. Почев од
баналних материјалних ствари
које желите, до неких великих,
као што су путовање, нека посеб-
на особа, селидба и слично. Често
сами себи створимо осећај да је
нешто немогуће и да је тако
тешко направити први корак. Још
једна паметна особа је рекла:
почео сам да се питам зашто да
не. А не да мислим само зашто не.
Када поставите питање баш тако
– зашто да не? – одговори су тако
једноставни. И мало је вероватно
да ћете добити негативан одговор.
Он може доћи само од оних који
само постављају питања, а одгово-
ре не траже или не желе. Не упа-
дајте у замку.

*  * *
Оно што је најважније јесте наћи
особу која ће вам бити партнер у
свакој новој замисли за коју други
људи мисле да ју је немогуће
остварити. Можда је то једини
задатак који имате пред собом.
Не одустајте. Могуће је.

*  * *
Мој свет, чаробан и леп
сигурност ми даје
ка новом ме води
мој свет, чаробан и леп
сигурност ми даје
ја верујем у то.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПОМОЋ ГРАДА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ

Ручак.

Негде на Тамишу, ових дана

Снимио: Милан Шупица

НАРОДНА КУХИЊА И СТАРИ ЉУДИ ПРИОРИТЕТ

Завршено пресвлачење 11
улица у Горњем граду и још
четири улице на Kараули

У склопу пројекта јавно-приватног
партнерства за финансирање, рекон-
струкцију, рехабилитацију и одржавање
путне инфраструктуре ове недеље су се
изводили радови у Улици Уроша Пре-
дића, које су обишле Маја Витман,
градска менаџерка, и Драгана
Kупрешанин, заменица градоначелни-
ка. Маја Витман је изразила велико
задовољство због чињенице да је завр-
шено асфалтирање у 11 улица у Горњем
граду и у још четири улице на Kараули.

– Асфалтирали смо улице Уроша
Предића, Стевице Јовановића и Иве
Kурјачког. Горњи град је после неколи-
ко деценија коначно добио асфалт. За
радове нам остају улице Марка Kулића
и Патријарха Чарнојевића, као и још
један део Улице Уроша Предића –
казала је градска менаџерка.

Драгана Kупрешанин је рекла да јој
је веома драго да чује како су суграђа-
ни задовољни извођењем радова и
асфалтирањем улица. Додала је:

– Значај овог пројекта огледа се пре
свега у чињеници да ће се редовно одр-
жавати путеви и улице и у граду и у
свим насељеним местима и у летњем и
у зимском периоду. Тако ће, поред
осталих насеља, и Горњи град добити
свежији, новији изглед, а грађани
функционалност која им је потребна.

Започета је и реконструкција Раднич-
ке улице у МЗ Kотеж. Маја Витман је
рекла да је та улица изузетно фреквентна
и да је једна од најкраћих улица у граду,
али са „изузетно великим бројем актив-
ности у њој”, те да је близу и школа.

– Она спаја Горњи град са Улицом
ослобођења и сви они што иду ка
тржном центру „Биг”, Стрелишту и
Војловици пролазе кроз Радничку ули-
цу. Она је била у прилично лошем ста-
њу, а сами грађани насеља Kотеж су
тражили, између осталог, да ова улица
буде једносмерна. После озбиљне ана-
лизе дошли смо до закључка да је то
немогуће, а основни разлог је то што је
прва паралелна улица с леве стране
Вршачка, која излази на кружни ток и
на изузетно узану Новосадску, а с десне
стране је Синђелићева и прилично је
далеко од ове локације. У склопу ових
радова ћемо изградити кишну канали-
зације, поставићемо нове стубове јав-
ног осветљења и омогућити девет
нових паркинг-места, од тога једно за
потребе лица са инвалидитетом. Убу-

дуће, у свим улицама третираћемо
пешачке стазе коцкама. Нећемо их
више асфалтирати и бетонирати, те ће
тако, и ако буде било потребе да се
изводе неки радови, пешачке стазе
моћи да се врате у првобитно стање –
најавила је градска менаџерка.

Она је задовољна и тиме што про-
јекат јавно-приватног партнерства
веома добро тече и што је од увођења
извођача у посао септембра прошле
године много тога урађено: више од
40 километара путне инфраструкту-
ре кроз рехабилитацију, одржавање
и реконструкцију. Према њеним
речима, Град је добро сагледао све
потребе – ускоро се креће с радови-
ма на рехабилитацији Kарађорђеве
улице и на реконструкцији Улице
Бранка Радичевића. С. Т.

СА АСФАЛТИРАЊЕМ ПО ГРАДУ СЕ НЕ СТАЈЕ

Машине ускоро у Карађорђевој
и у Улици Бранка Радичевића

Драгана Купрешанин: 
„Оно што је веома битно
и што смо се ми овде на
лицу места и уверили,
јесте да се приликом
организовања ових
активности примењују
све епидемиолошке мере.”
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Протекле суботе, 4. септембра, на
плажи у Чању у Црној Гори дого-
дила се права драма! Kрупнији
старији господин запутио се у
море, али се већ после неколико
метара у плићаку затетурао и пао
у воду. Видевши да му глава на
моменте тоне у море и да нешто
није како треба, његов пријатељ
је појурио да му помогне.

Одмах је било јасно да човек
не даје знакове живота и да га је
потребно што пре извући на суво
и помоћи му.Сад, када је све гото-
во, можемо рећи да је мало фали-
ло да у медијима тога дана одјек-
не још једна вест о смрти човека
на Црногорском приморју. Тако
би било да се на правом месту у
право време није нашао нашПан-
чевац Мирослав Павковић (31).

Судбина је у суботу била баш добре
воље, јер је Мирослав ни мање ни
више него струковни медицински
техничар, запослен на Kлиници
за ортопедску хирургију и трау-
матологију Војномедицинске ака-
демије (ВМА) у Београду.

Управо он је притрчао уне-
срећеном, извршио реанимаци-
ју, успоставио поновни рад срца,
то јест вратио клинички мртвог
човека у живот, и пружао му
помоћ све до доласка Хитне
помоћи… Пола плаже је након
тога плакало, што од среће, што
од претрпљеног шока.

Да ли је храбрији 
или скромнији?

Мирослав је заплакао тек касни-
је, кад је схватио шта је урадио.
Није био одушевљен идејом да о
свом подвигу говори за медије,
али је на крају ипак пристао.
Како нам је рекао, он је у Чању
од 1. септембра. Тамо летује с
петогодишњом ћеркицом и оцем.
Тог јутра су, као и претходних
дана, свe троје отишли на плажу.

– Тек смо се били намазали и
чекали смо да се упије крема, па
да идемо у воду, кад се одједном
испред зачула галама и створи-
ла се велика гужва. Чуо сам како
људи вичу: „Окрените га на бок,
окрените га на бок!” Отрчао сам
тамо и, кад сам видео човека,
одмах сам знао о чему се ради.
Проверио сам му виталне пара-
метре и установио да не дише и
да му је стало срце. Зачудо, ту су
се нашле чак и две колегинице,

медицинске сестре Сања и Тија-
на из Kлиничког центра
Kрагујевац, и уз помоћ једне од
њих извукао сам човека скроз на
суво. Касније сам од његових при-
јатеља сазнао да му је име Живо-
рад – прича наш Панчевац.

Живорад – симбол, не име

И тада је кренула жестока бор-
ба. Мирослав је морао да буде
брз, јер су секунде одлучивале

хоће ли Живорад оправдати сво-
је име или не.

– Не знам колико је све то
трајало, мени је изгледало као
секунд, али свакако је огром-
на срећа што сам на време
започео реанимацију. И тако
је човек у једном тренутку
почео да избацује воду из уста.
Окренули смо га на бок и
наставили да му пратимо
виталне параметре, чекајући

Хитну помоћ, која га је потом
одвезла у болницу. Он је већ
на плажи дошао к себи, чак је
покушао у једном тренутку и
да устане, тако да смо били
сигурни да се његово стање
заиста поправило – каже
Мића, како га пријатељи ина-
че зову.

Мирославу је цела плажа
аплаудирала, а многи су целог
дана прилазили да му стегну
руку.

Подвиг раван чуду

А шансе да Живорад преживи
биле су скоро никакве. С обзи-
ром на то да ради баш на оде-
љењу трауматологије, Миро-
славу ово није прва реанима-
ција у животу, али јесте прва
коју је урадио потпуно сам.

– За мене су реанимације
саставни део посла, али ова-
кву, без помоћи екипе и док-
тора, нисам имао никад. Нисам
пуно размишљао, знао сам шта
треба да радим и прионуо сам
на посао. Најбитније је да се
реанимација започне на вре-
ме, ту су буквално минути у
питању. Ако се закасни, то може
да значи фаталан исход. По
уџбеницима сам се сусретао с
податком да су јако мали про-
центи преживљавања кад се
срчани застој деси на јавном
месту. После свега, цео дан ме
је држао адреналин, нисам
могао да се смирим – препри-
чава Мирослав своје утиске.

Ко је Жика

Наредног јутра у Чањ су сти-
гли и Живорадов зет Слави-
ша из Београда, супруг њего-
ве млађе ћерке Биљане и њего-
ва свастика, а Жикина стари-
ја ћерка Љиљана из Рашке.
Из разговора са Славишом
сазнали смо нешто више о
спасеном човеку. Он се зове
Живорад Пријовић, има 77
година, из Рашке је, по зани-
мању је механичар, а по чину
мајор, будући да се борио на
неколико ратишта на овим
просторима.

У тренутку настанка овог
текста Жика је и даље био у
болници у Бару и његово ста-
ње је било стабилно, а он се,
према Славишиним речима,
осећао фантастично.

РЕАНИМАЦИЈА УСПЕЛА, ПАНЧЕВО ПОНОСНО

Исправка
Одговор Славице Кнежевић и

Јелене Перовић на текст „Људи,

је ли то могуће?”, „Панчевац”

број 4923, страна 3

У складу са одредбама Закона

о јавном информисању и меди-

јима, објављујемо делове одго-

вора Славице Кнежевић и Јеле-

не Перовић који испуњавају

законске услове.

Славица Кнежевић наводи:

„Неистинита и погрешно пре-

нета информација је да у јед-

ној панчевачкој банци у вла-

сништву имам сеф”.

Потом Славица Кнежевић

наводи: „Надаље, није истина

да сам бивша благајница ’Пан-

чевца’ јер сам још увек запо-

слена, у радном односу на нео-

дређено време у ’Панчевцу’.”

Јелена Перовић наводи:

„Неистинита и погрешно пре-

нета информација је да ја у

једној панчевачкој банци у вла-

сништву имам сеф.” Р. Т.

БРА ТИ МЉЕ ЊЕ С КИНЕ СКИМ ДУН ГУ А НОМ

Изград ња одно са на вишем нивоу
Заме ни ца гра до -
на чел ни ка Пан -
че ва Дра га на
Kупрешанин све -
ча но је у име гра -
да Пан че ва, 8.
сеп тем бра, пот -
пи са ла Мемо ран -
дум о раз у ме ва -
њу и при ја тељ ској
сарад њи с кине -
ским гра дом Дун -
гу а ном. Мемо -
ран ду мом се
потвр ђу је да ће
два гра да извр ши ти, у скла ду с прин ци пи ма јед на ко сти и уза -
јам не кори сти, раз ме ну и сарад њу у раз ли чи тим обли ци ма и
обла сти ма, укљу чу ју ћи еко но ми ју и трго ви ну, нау ку и тех но ло -
ги ју, кул ту ру и обра зо ва ње, а ради про мо ци је зајед нич ког про -
спе ри те та и раз во ја. За Дун гу ан је Мемо ран дум пот пи сао члан
Стал ног одбо ра Чен Чивеи, а видео-кон фе рен ци ји је при су ство -
вао и гра до на чел ник Лу Чен си.

Дра га на Kупрешанин је иста кла:
– Изу зет но ми је задо вољ ство да смо данас пот пи са ли овај

мемо ран дум којим се град Пан че во и кине ски град Дун гу ан
пове зу ју. Овим чином пору чу је мо да смо посве ће ни изград њи
одно са на вишем нивоу у свим обла сти ма рада и живо та, и то
нам пру жа при ли ку да збли жи мо наше зајед ни це и пока зу је
жељу да зајед но кроз раз вој при ја тељ ских одно са пред у зи ма мо
актив но сти усме ре не ка раз во ју наших гра до ва. Ми види мо Дун -
гу ан као парт не ра од нај ве ћег зна ча ја, јер жели мо да Пан че во
буде „паме тан град” кроз при ме ну савре ме них тех но ло ги ја у
скла ду са урба ним одр жи вим раз во јем.

Вели ки и раз ви је ни Дун гу ан сада је у поро ди ци брат ских гра -
до ва Пан че ва. С. Т.

ЖИКИНИ ПРИЈАТЕЉИ: 

„МИЋА ЈЕ СПАСАО ЉУДИНУ!”

Жикини пријатељи и поро-

дица нашли су се у недељу

увече с Мирославом у ресто-

рану како би прославили

срећан исход драме.

Јеленко Новковић из села

Прибој у подножју Копаони-

ка и Милорад Чаревић из

Милутовца код Трстеника

открили су нам да са Жиком

и великим друштвом из раз-

личитих градова у Чању

летују већ годинама уназад.

Кажу да је наш Панчевац

спасао дивног човека, праву

људину, и да немају праве

речи да захвале Мићи на

свему што је учинио. Кажу –

да њега није било, сигурно

би својом нестручношћу

Жики само наудили, а Хитна

помоћ би стигла прекасно.

ПАНЧЕВАЦ ВРАТИО У ЖИВОТ ЧОВЕКА
НА ПЛАЖИ У ЧАЊУ Завод за здравствену

заштиту радника „Панче-
вац”, прва и једина уста-
нова тог типа у Војводи-
ни, константно ради на
проширењу богатог спек-
тра својих услуга, због
чијег је квалитета већ
постао непревазиђен, и то
не само по мишљењу број-
них Панчеваца и Панчев-
ки већ и становника чита-
вог јужног Баната.

Настављајући мисију да
постане прва приватна
клиника у Панчеву, Завод
шири и свој стручни тим,
па су се сада у њему
нашли и неки од најце-
њенијих стручњака с Вој-
номедицинске академије,
из Опште болнице Пан-
чево и са Института
„Дедиње” у Београду.

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и кар-
диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као и доцент dr
sc. med. Ненад Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске акаде-
мије.

Ендокрино-
лошке прегле-
де обавља др
Гордана Вељо-
вић из Опште
болнице Пан-
чево, а колор
доплер врата,
руку, ногу и
абдоминалне
аорте и ултра-
звук меких
ткива ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радио-
логије, шеф
одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг Вујић,
који ради уролошке прегле-
де. За прегледе из области

гинекологије задужена је др
Весна Новичић Ђоновић из
Дома здравља Палилула.

Било који од наброја-
них специјалистичких
прегледа можете заказа-
ти радним данима од 7
до 14 сати и суботом од 7
до 12 сати, путем теле-
фона 013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издва-
ја се и по томе што у хема-
толошко-биохемијској
лабораторији те установе
пацијенти већину вери-
фикованих, контролиса-
них и сумираних резул-
тата могу добити за свега
сат времена.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а

све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не 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 ура-
дити прегледе и анализе на
једном месту и добити

резултате што
пре. С тим у
вези, треба
подсетити и
на то да се у
Заводу, при-
мера ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за мак-
симално два
сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-
зетно повољ-
ним ценама, а
више о томе,
као и о додат-
ним погодно-

стима које остварују сви
који поседују лојалти кар-
тице Ауто-центра „Зоки”,
погледајте на рекламним
странама нашег листа.
Додатне информације
можете добити на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а новости пратите и на
сајту www.zavod pan ce -
vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

УНЕДЕЉУ, 12. СЕПТЕМБРА

Берза ситних
животиња

Друштво одгајивача расне
живине, голубова, кунића и
птица из Панчева у недељу, 12.
септембра, приредиће своју тра-
диционалну берзу ситних живо-
тиња.

Као и сваке године, место
дешавања биће двориште Пољо-
привредне школе „Јосиф Пан-
чић” (Новосељански пут 31), а
организатори и овог пута оче-
кују велику посету.

Поред берзе ситних животи-
ња, на којој ће се наћи готово
све врсте живине, зечева и пти-
ца, на овој манифестацији ће
бити и бројни произвођачи хра-
не за животиње, али и пратеће
опреме за њихов одгој.

Организатори моле све уче-
снике ове традиционалне мани-
фестације да не доносе зако-
ном заштићенe примерке пти-
ца и да не тргују њима.

Берза у Панчеву је једна од
највећих у Србији, јер је сваке
године посети неколико хиља-
да људи. И овог пута пажњу ће
посебно привући панчевачки
голуб панука.

А. Ж.



Нај ви ше нов ца у град ску касу
дола зи од поре за на зара де – чак
49,1 одсто, што је ско ро сва ки
дру ги динар. Како овај порез сти -
же у буџет локал не само у пра ве
на осно ву места пре би ва ли шта
запо сле ног, небит но је да ли неко
ради у Пан че ву, Бео гра ду, или у
неком тре ћем гра ду, важно је да
има пан че вач ку лич ну кар ту.

„Дру го пла си ра ни” је порез на
имо ви ну: сва ки шести динар пан -
че вач ког буџе та ули ва се из тог
изво ра. Ско ро сва ки десе ти динар
сти же пре ко поре за на само стал -
не делат но сти. Накна да за зашти -
ту живот не сре ди не, која је, сећа -
мо се, доно си ла мно го нов ца
Пан че ву, после изме ње них одлу -
ка и зако на сада допри но си само
са седам дина ра од сто.

У нашем гра ду се мно го гра -
ди; згра де ничу на све стра не.
Ипак, од тога град мало при хо -
ду је: на осно ву допри но са за уре -
ђи ва ње гра ђе вин ског земљи шта
до пан че вач ке касе дола зи тек
сва ки два де се ти динар. Још мање
је при хо да од разно ра зних так -
са – сва ки 33. динар је град ски,
а пре ко поре за на пре нос апсо -

лут них пра ва, што под ра зу ме ва
про да ју и купо ви ну некрет ни на,
у град ски буџет ула зи сва ки четр -
де се ти динар.

Све оста ле став ке су вео ма
мале и гра ду доно се мање од по
један одсто буџе та. То су закуп
град ског послов ног про сто ра,
град ске адми ни стра тив не так се,
закуп гра ђе вин ског земљи шта,
так се на кори шће ње про сто ра
на јав ним повр ши на ма у послов -
не и дру ге свр хе, бора ви шне так -
се, накна де за еми си је пра шка -
стих мате ри ја...

За оне који нису зна ли: сва ке
годи не буџет Гра да Пан че ва при -
лич но пре ла зи пет мили јар ди
дина ра. Када се ова број ка поде -
ли с бро јем ста нов ни ка, сти же се
до чиње ни це да је каса наше
локал не само у пра ве јед на од пет
„нај те жих” у Срби ји. То зна чи да
Град има нов ца на рас по ла га њу.

Савез основан на
иницијативу војводе
Степе Степановића
пуни сто две године

У свом саставу 
има 80 активних
организација са 
око 20.000 људи

Поводом дана Савеза организа-
ција резервних војних стареши-
на Србије, Удружење резервних
војних официра и подофицира
Панчево (УРВСПА) одржаће све-
чану академију у суботу, 11. сеп-
тембра, у просторијама Дома
војске у Панчеву. На свечаној
академији биће представљени
резултати рада УРВСПА, а после
културно-уметничког програма
одржаће се подела захвалница
и признања. На улазу у Дом вој-
ске госте ће сачекати деца у
ношњама, која ће их послужити
погачом и сољу.

Удружење резервних војних
официра и подофицира Панче-
во основано је 6. децембра про-
шле године. Оно припада Саве-
зу организација резервних вој-
них старешина Србије (СОРВСС),
основаном 15. септембра 1919,
на иницијативу војводе Степе
Степановића. Савез организаци-

ја резервних војних старешина
Србије тренутно у свом саставу
има 80 активних организација
са око 20.000 људи. Овај савез је
15. септембра 2019. године, на
централној свечаности у Кру-
шевцу, прославио 100 година
свог постојања.

Удружење резервних војних
официра и подофицира Пан-
чево, којем председава Јасми-
на Субић, као део Савеза орга-
низација резервних војних ста-
решина Србије, јесте добро-
вољна и невладина недобитна
организација, заснована на сло-

боди удруживања више физич-
ких или правних лица. Удру-
жење је основано на неодређе-
но време ради остваривања
одређених заједничких основ-
них или посебних циљева и
интереса, који нису забрање-
ни Уставом или законима Репу-
блике Србије. Ради се о добро-
вољном и равноправном удру-
живању резервних војних офи-
цира, подофицира и других
физичких лица који су српски
држављани.

Удружење остварује своје
основне циљеве у области него-
вања слободарских традиција,
пружања помоћи ради решава-
ња статусних и егзистенцијал-
них питања, интереса и права
резервних војних официра и под-
официра и чланова њихових
породица. Удружење остварује
и посебне циљеве, усмерене на
едукацију и информисање резер-
вних војних официра и подо-
фицира у области одбране, без-
бедности, заштите и спасавања
људи и материјалних добара у
Србији.

„Панчевац” ће извештавати са
свечане академије, а овом при-
ликом наш лист се придружује
честиткама поводом 102 године
постојања Савеза организација
резервних војних старешина
Србије.

4 ДРУШТВО
Петак, 10. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА 14. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Купује се вртић за потребе ПУ „Дечја радост”

Требало би да суноврат заиста видимо као суноврат, а не
поетично, као усуд. Морали бисмо имати снаге да истра-
жимо корене, мотиве и димензије узрока, да се трезвено
запитамо како и зашто. То би био пут до самоспознаје.
Уместо тога, ми, као слаби ђаци, стално бежимо са часо-
ва стварности и смишљамо оправдања пред њом и пред
историјом, као пред учитељицом, настојећи да је ганемо
народном песмом и захтевајући да буде довољно боле-
ћива и да добро размакне прсте кроз које нас гледа. И
тако смо стално у бекству од самих себе, јер историју
доживљавамо као фотошоп. Да, већина људи од угледа и
интегритета ћути. Додала бих да ћуте и људи од струке,
уколико нису већ „запалили” одавде и сад су негде где их
неко слуша и чује. Ето, заћутали су зато што су се увери-
ли да говоре у ветар, јер се они којима је њихов говор био
упућен понашају по пословици: „Пас лаје, а каравани
пролазе”.

(Књижевница Вида Огњеновић, 
„Данас”, 6. септембар)

* * *
Москва не показује никакав интерес да у сарадњи са ЕУ,
Британијом и САД помогне решавању белоруске кризе.
У мери у којој игнорише Запад, Русија повлачи низ поте-
за како би Лукашенка дефинитивно окренула на своју
страну и остварила блиске не само економске већ и поли-
тичке интеграције које су одавно стратешки циљ и део
Путиновог концепта блиског иностранства који подразу-
мева Белорусију и Украјину. После побуне на кијевском
Мајдану 2014, Русија је анектирала Крим, чиме је отво-
рен рат у Донбасу, који се претворио у замрзнути кон-
фликт на истоку земље, у областима Доњецка и Луган-
ска, али концепт Руског света који би укључио јужне и
источне делове Украјине није се материјализовао.

(Новинар Бошко Јакшић, 
„Политика”, 6. септембар)

* * *
Рокенрол, шта то значи, то је начин нашег објављивања у
времену у којем смо одрасли, живимо… Рокенрол је вре-
ме објаве наше егзистенције. Ради се о томе да мораш
боље да га подносиш. Мораш да будеш бољи човек. Сва-
ка уметност нас представља бољим него што јесмо, јер
нас уздиже изнад ега.

(Фронтмен „Партибрејкерса”
Зоран Костић Цане, 

„Данас”, 4. септембар)

* * *
Треба ли уопште понављати да ни српска нација није
постојала, да ни хрватска нација није постојала, па су се
у одрeђеном историјском моменту конституисале на
основу подручја, језика, интереса… Треба ли уопште под-
сећати да су нације конструкти, да су оне иманирале
биолошко и да су битно друштвене форме, да су живе и
флуидне. Нема једном засвагда истих нација, а поготово
не оних које се уздају у еугеничке или теорије крви и
земље! У преводу, ако је неко етнички Србин или Сло-
вак, нико и ништа га не сме спречити да се изјасни као
припадник војвођанске нације.

(Професор филозофије Драган Бурсаћ, 
„Ал Џазира”, 4. септембар)

* * *
Тешко ми је бити оптимиста. Али све док преко прича
које делимо у позоришту видимо да још увек постоје и
стварни људи попут Еве Нахир Панић, који нам могу
бити оријентири за наше микросветове, у којима је важно
чути речи које су скоро ишчезле из вокабулара, као што
су храброст, поштење, доследност – биће и наде да се
верује у боље друштво. Живимо у времену ишчезлих
идеала. Човечанство то компензује све већим фанати-
змом по питању религије и зато је наше време, када су у
питању идеали, отишло на потпуно супротну страну.
Постало је чак и цинично према ретким идеалистима
који су данас прави диносауруси. Ништа се више не
може прихватити у савременом свету без резерве. Оста-
ли смо без чврстих истина у које се може веровати.

(Босанскохерцеговачки редитељ Дино Мустафић,
„Данас”, 3. септембар)

* * *
У Србији је по Уставу допуштено ограничити људска
права ако су циљеви оправдани. Устав као један од оправ-
даних циљева наводи спречавање ширења заразних боле-
сти. Ограничење је могуће учинити законом, не и нижим
актом.

(Професорка права у пензији
Весна Ракић Водинелић, 

Радио „Слободна Европа”, 7. септембар)

КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ВЕСТИ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Како се пуни буџет Пан че ваИзра да Пла на раз во ја гра да

Продаја јавне имовине

ДАН САВЕЗА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ВОЈНИХ СТАРЕШИНА

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА У ДОМУ ВОЈСКЕ

Иако је на дневном реду 14. сед-
нице Скупштине града Панче-
ва, одржане 3. септембра, било
39 тачака, није било тема с вели-
ком специфичном тежином осим
предлога решења о прибављању
објекта с припадајућим земљи-
штем непосредном погодбом, тј.
новог вртића за ПУ „Дечја
радост”, који су одборници усво-
јили. Ради се о вртићу „Забав-
ник” у Улици цара Лазара, за
који ће из градског буџета бити
издвојено сто милиона динара.

Градоначелник Александар
Стевановић за говорницом је
казао да ће се доношењем ове
одлуке стећи услови за потпис
уговора с досадашњим власни-
ком објекта, који ће послужи-
ти за смештај 167 малишана,
чиме ће се смањити листа чека-
ња за 30 одсто. Он је рекао и да
ће се и даље предузимати ова-
кве мере, јер је потпуно реша-
вање листе чекања за вртиће
један од главних приоритета
градске власти.

Предлог је подржала одбор-
ница и председница Савета за
родну равноправност Скупшти-
не града Ивана Росић. Према
њеним речима, овај објекат
једини одговара потребама
установе која је иницирала
куповину, јер је наменски гра-
ђен и верификовао га је Покра-
јински секретаријат за образо-
вање. Отварањем овог вртића,

поред тога што се обезбеђује
смештај за децу, пружа се и
могућност мајкама да прона-
ђу запослење и да се тако еко-
номски оснаже.

Представници грађана усво-
јили су и програме рада и финан-
сијске планове чак 15 установа
културе на територији Панчева
за 2022. годину, с пројекцијама
за 2023. и 2024. годину. Већина

је изгласала доношење плана
детаљне регулације инфраструк-
турног комплекса за обновљиве
изворе енергије на подручју ката-
старских општина Банатско Ново
Село и Долово, као и предлог
одлуке о изради плана детаљне
регулације за изградњу инфра-
структурних објеката – енергет-
ских и оптичких водова у Стар-
чеву, насељу Војловица и Пан-
чеву, за повезивање комплекса
„Ветроелектрана” са објектима
дистрибутивног и преносног
система.

Дата је и сагласност надзор-
ним одборима неколико јавних
комуналних предузећа за покри-
вање губитака из претходне годи-
не. Мало већи нето добитак има-
ло је само ЈКП „Грејање” – 56,4
милиона динара: износ од 12,8
милиона биће потрошен на
покриће губитака из ранијих
година, 436.700 динара остаће
резерва предузећа, а остатак од
преко 43 милиона динара биће
уплаћен у градски буџет.

Пошто је завр ше на јав на набав -
ка, посао изра де Пла на раз во ја
гра да за пери од од 2022. до
2028. годи не доби ли су Еко -
ном ски факул тет Уни вер зи те та
у Бео гра ду и фир ма „Бизнис
диве лоп мент солушнс кон сал -
тинг”. Вред ност овог посла је
4,48 мили о на дина ра без ПДВ-а,
тј. 5,38 мили о на дина ра с поре -
зом на дода ту вред ност.

Кон ку ри са ла је и „Цен трал -

но е вроп ска слу жба за пре ко -
гра нич не ини ци ја ти ве на Бал -
ка ну” из Новог Сада, и то с
пону дом од 3,5 мили о на дина -
ра, што је знат но мање нов ца,
али коми си ја је сво ју одлу ку
обра зло жи ла тиме што Ново -
са ђа ни „нису доста ви ли тра же -
не дока зе о испу ње но сти кри -
те ри ју ма за ква ли та тив ни избор
при вред ног субјек та у оста вље -
ном року”.

Град Пан че во ће уско ро про да -
ти неко ли ко некрет ни на које су
јав на град ска имо ви на. Ради се
о про да ји јав ним над ме та њем
послов ног про сто ра од 492 ква -
драт на метра у Кача ре ву у Ули -
ци мар ша ла Тита 9, дру ги про -
стор је од 90 ква дра та и нала зи
се у Ули ци Жар ка Зре ња ни на,
баш као и локал од 39 ква дра та
у тој пан че вач кој ули ци.

На јав ном над ме та њу ће се
наћи и послов ни про сто ри и
лока ли у Пан че ву вели чи не од
16 до 113 ква дра та у ули ца ма

Мак си ма Гор ког, 6. окто бра, Вељ -
ка Вла хо ви ћа, Вој во де Радо ми -
ра Пут ни ка и Цара Лаза ра.



Нафт ни гигант упла ти ће
више од мили јар ду 
дина ра на име диви ден де

Ком па ни ја НИС je 31. авгу ста запо -
че ла испла ту акци о на ри ма на име
диви ден де, у вред но сти од
1.001.190.856 дина ра. Диви ден да
ће бити испла ће на на осно ву Одлу -
ке Скуп шти не акци о на ра НИС-а а.
д. Нови Сад о рас по де ли доби ти
рани јих годи на, покри ћу губит ка
НИС-а а. д. Нови Сад за 2020. годи -
ну, испла ти диви ден ди и утвр ђи ва -
њу укуп ног изно са нерас по ре ђе не
доби ти НИС-а а. д. Нови Сад.

Ово је деве та годи на заре дом да
НИС испла ћу је диви ден ду акци о -
на ри ма. До сада је на име диви -
ден де од 2013. годи не упла ће но
више од 59 мили јар ди дина ра.

Пра во на испла ту има ју сви акци о -
на ри НИС-а а. д. Нови Сад који су
били упи са ни у Цен трал ном реги -
стру, депоу и кли рин гу хар ти ја од
вред но сти као вла сни ци акци ја на
дан 19. јун 2021. годи не. Ова накна -
да се испла ћу је пре ма бро ју акци ја
које je акци о нар посе до вао на тај дан.

Да под се ти мо, ком па ни ја „Гаспром
њефт” је вла сник 56,15 одсто акциј -
ског капи та ла НИС-а, док 29,87 одсто
акци ја посе ду је Репу бли ка Срби ја.
Оста так при па да гра ђа ни ма, запо сле -
ни ма, бив шим запо сле ни ма и дру -
гим мањин ским акци о на ри ма. На дан
19. јун 2021. годи не НИС а. д. Нови
Сад имао је 2.064.907 акци о на ра.

Зани мљи во је да ће Репу бли ци
Срби ји на име диви ден де у буџет
бити упла ће но 299.092.656,26 дина -
ра, а Репу бли ка Срби ја оства ру је и
при ход на осно ву поре за на дохо -
дак гра ђа на, тј. поре за на добит
прав них лица, који се упла ћу ју при -
ли ком испла те диви ден де акци о -
на ри ма.

Гра ђа ни ма Срби је који посе ду ју
акци је НИС-а биће испла ће но 5,22
дина ра по акци ји, што је износ који
се доби је када се од бру то вред но -
сти диви ден де по акци ји (6,14 дина -
ра) одби је порез од 15 одсто који
је НИС дужан да обра чу на и упла -
ти за ове акци о на ре при испла ти
диви ден ди.

Испла та мањин ским акци о на ри -
ма оба вља се пре ко Цен трал ног
реги стра хар ти ја од вред но сти, на
рачу не које кори сте за трго ва ње
акци ја ма или на рачу не које су
доста ви ли при ли ком при ја вљи ва -
ња за бес плат не акци је.
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ЗАПО СЛЕ НИ У КОМ ПА НИ ЈИ НИС ОБРА ДО ВА ЛИ ДЕЦУ ИЗ ПРИ ХВА ТИ ЛИ ШТА

Како би поче так нове школ ске годи не

учи ни ли леп шим и лак шим за соци -

јал но угро же ну децу и децу без роди -

тељ ског ста ра ња, ком па ни ја НИС и

њени запо сле ни при ку пи ли су школ -

ску опре му и при бор за више од 600

кори сни ка свра ти шта и при хва ти ли -

шта за децу, као и шти ће ни ка домо ва

у Бео гра ду, Новом Саду, Пан че ву,

Нишу и Кра ље ву. Акци ју под нази вом

„Зајед но за чисту пети цу” ини ци ра ли

су и спро ве ли чла но ви Клу ба волон -

те ра НИС-а, који су током про те клог

месе ца при ку пи ли потреб ну школ ску

опре му.

Клуб волон те ра НИС-а тре нут но

има више од 1.600 актив них чла но -

ва, који су до сада реа ли зо ва ли низ

акци ја, попут опле ме њи ва ња и уре -

ђе ња про сто ри ја здрав стве них уста -

но ва у који ма се лече деца,

орга ни зо ва ња кре а тив них ради о ни ца

и дру же ња са осо ба ма са смет ња ма

у раз во ју, а били су вео ма актив ни и

након изби ја ња епи де ми је коро на ви -

ру са, када су, изме ђу оста лог, пома -

га ли ста ри јим сугра ђа ни ма. Тако ђе,

кра јем про шле годи не НИС-ови

волон те ри су, у сарад њи са запо сле -

ни ма, обез бе ди ли и ново го ди шње

паке ти ће за децу у при хва ти ли шти ма

у Бео гра ду, Кра гу јев цу и Новом Саду,

као и у основ ним и сред њим шко ла -

ма за децу с раз вој ним смет ња ма у

Бео гра ду, Пан че ву и Нишу.

Налепнице прво на
фрижидерима и
замрзивачима, 
телевизорима, машинама
за веш и судове

Код нас се још увек
верује на реч

На тржишту Европске уније од мар-
та ове године продају се уређаји с
новим ознакама о енергетској ефи-
касности, а они ће ускоро, према наја-
вама, стизати и до наших потроша-
ча. Апарати пореклом из ЕУ с новом
енергетском ознаком наћи ће се на
српском тржишту вероватно и пре
ступања прописа на снагу. Надлежни
тврде да употреба енергетски ефика-
сних уређаја у домаћинству, заједно
с новим прозорима и вратима, дово-
ди до значајне уштеде енергије и сма-
њења трошкова.

Стога је веома важно да потроша-
чи знају шта значе енергетске ознаке
на уређајима. Наиме, прописано је
да на српском тржишту више не могу
да се продају уређаји који немају
енергетску ознаку. Међутим, оно што
представља велики проблем је то што
се произвођачима верује на реч, јер у
Србији не постоје лабораторије које
проверавају да ли су, на пример, кли-
ма-уређаји заиста у енергетској кла-
си која је на њима наведена. Али није
баш све тако црно. У наредном пери-
оду требало би да се оформи посебан
део у оквиру националне лобарато-
рије која ће испитивати енергетске
карактеристике производа, чиме ће
потрошачи у нашој земљи бити зашти-
ћени од превара.

До тада, остаје нам да верујемо на
реч и да пажљиво читамо ознаке на
уређајима.

Саме енергетске ознаке сада садр-
же поједностављену скалу енергет-
ских разреда, од тамнозелене А – за
енергетски најефикаснији уређај који
доприноси смањењу рачуна и емиси-
је угљен-диоксида, до црвене Г – за
најмање ефикасан уређај. Категорије
А+, А++ и А+++ више се не користе.

Нове ознаке се прво примењују на
белој техници (фрижидери и замр-
зивачи, машине за веш и машине за
судове), као и на телевизорима, док
је ознака на сијалицама у примени
од 1. септембра. Списак уређаја чије
ће ознаке бити промењене биће
накнадно проширен, док ће грејна
тела и даље имати ознаку А+, све до
2030.

Грађани највише троше струју

Поред ознаке за енергетску класу
производа, нове налепнице на кућ-
ним апаратима (регистрованим у бази
података ЕУ) имају и кју-ар код у
горњем десном углу, помоћу којег
грађани могу сазнати више инфор-
мација о производу из Европске базе
података о енергетским ознакама на
производима. Важно је рећи да, пре-
ма нашем закону, производи на срп-
ском тржишту морају да задовољава-
ју захтеве за означавање који су на
снази у Републици Србији, али не

морају нужно бити регистровани у
Европској бази података.

Када је реч о фрижидерима и замр-
зивачима, у односу на старе ознаке,
осим нових класа енергетске ефика-
сности, ова ознака садржи другачији
пиктограм за запремину ових уређа-
ја (слика с флашом и пахуљом) и
другачији пиктограм за ниво буке
(слика са звучником), као и нову озна-
ку за класу нивоа буке.

Према подацима Републичког заво-
да за статистику, домаћинства има-
ју највећи удео у укупној потрошњи
енергије у Србији – чак 35 одсто.
Јавно-комерцијални сектор троши
око 10 одсто, индустрија 26 одсто,
саобраћај 27,5 одсто, а остало тро-
ши пољопривреда. У Републици Срби-
ји потрошња енергије је четири до
пет пута већа него у земљама Европ-
ске уније, односно њеним старим
чланицама, и два до три пута већа
него у земљама у суседству које су
однедавно у ЕУ, што говори о потре-

би за унапређењем енергетске ефи-
касности у нашој земљи. Занимљи-
во је и то да већина грађана Србије
(68 процената) сматра да њихов лич-
ни ангажман може у малој мери
допринети енергетској ефикасности,
док само једна четвртина верује да
њихово домаћинство у великој мери
може допринети енергетској ефика-
сности – показало је истраживање
куповних навика и познавања енер-
гетски ефикасних уређаја грађана
Србије.

А шта је то А+++?

Но вратимо се на ЕУ. Нова правила
купцима знатно олакшавају избор
економичнијих апарата и на овај потез
Европа се одлучила због тога што је
стари начин означавања збуњивао
потрошаче. Вреди истаћи да Брисел
има план да до 2030. године повећа
енергетску ефикасност за 27 одсто,
што је веома амбициозно. Према
истраживањима која су спроведена
на тлу ЕУ, само један од четири испи-
таника разумео је шта подразумевају
ознаке А+ и сугерисао да је боље вра-
тити се старој скали А–Г, где би кла-
са А увек била синоним за најефика-
сније техничке производе. Анкета је
показала да 86 одсто купаца беле тех-
нике и малих кућних апарата уважа-
ва енергетску ознаку приликом купо-
вине електричних уређаја, али им
често није најјасније колику уштеду
тачно остварују. Ознака за већу уште-
ду сугерише и на бољи квалитет самог
уређаја, јер то значи да су коришће-
не новије технологије.

Да подсетимо, Европска унија је
1992. године донела директиву о оба-
везном обележавању електричних
уређаја за домаћинство налепница-
ма за означавање енергетског разре-
да. Од тада се ниједан уређај не може
наћи на тржишту без те налепнице.
Планирано је и увођење регистра
производа по енергетској ефикасно-
сти, како би се остварила боља кон-
трола таквих производа. Процењује
се такође да је до сада око 15 проце-
ната техничке робе било нетачно
обележено када је реч о скали енер-
гетске ефикасности.

НОВЕ ОЗНАКЕ НА ТЕХНИЧКИМ УРЕЂАЈИМА У НАШОЈ ЗЕМЉИ

НЕМАВИШЕА+++

РАС ПО ДЕ ЛА ФИНАН СИЈ СКЕ ДОБИ ТИ НИС-а

Новац леже на рачу не акци о на ра

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПРОПУСТ ИЛИ НАМЕРНА
ГРЕШКА?

И даље плаћамо зелене
киловате

Домаћинства у Србији (око 3,5
милиона бројила) наставиће и
наредних 12 година да плаћају
зелене киловате по фид-ин тари-
фама (откупна цена струје из обно-
вљивих извора енергије), чак и за
оне објекте који нису били изгра-
ђени до важења овог прописа одно-
сно до 31. децембра 2019.

Још је интересантније да ће ти
киловати бити најскупље плаћени,
што није требало да буде тако. Пре-
ма члану 108 новог Закона о обно-
вљивим изворима енергије, при-
времено повлашћени произвођачи
који су стекли статус пре 31. децем-
бра 2019. ипак су добили могућ-
ност да им се зелена струја отку-
пљује по фид-ин тарифама, иако
до тада нису изградили електране.
Да се поштовао члан 108, сви дома-
ћи и страни инвеститори који су
планирали да граде ветропаркове,
мини-хидроелектране и соларне
паркове морали су по закону да
иду на аукцију и договарају откуп-
ну цену зелене струје. С тим што је
откупна цена предвиђена фид-ин
тарифама на аукцијама увек нај-
виша, па би, дакле, све друго што
би се на аукцији договорило зна-
чило јефтиније зелене киловате за
све нас који ту струју плаћамо.

КУПОВИНA ЕКОЛОШКИ
ПРИХВАТЉИВИХ ВОЗИЛА

Додатна средства
из буџета

Министарство заштите животне сре-
дине саопштило је да је омогућено
поновно подношење захтева за суб-
венционисање куповине електрич-
них и хибридних возила, јер су
обезбеђена додатна средства.

Наиме, Влада Републике Србије
сагледала је велико интересовање
грађана за подршку државе за купо-
вину еколошки прихватљивих вози-
ла и, на захтев ресорног министар-
ства, обезбедила додатна средства.
Надлежни у држави истичу да је ова
мера у складу с борбом против аеро-
загађења, што је један од стратешких
циљева еколошког министарства.

Да подсетимо, подршка државе, у
зависности од врсте возила, износи
од 250 до 5.000 евра по возилу. До
сада је највеће интересовање било
за хибридна путничка возила, за која
је предвиђена подршка од 2.500 евра.

ИСТРАЖИВАЊЕ ФОРУМА
БЕОГРАДСКИХ ГИМНАЗИЈА

Забрињавајући
подаци

Ученици средњих школа, њих 92
одсто, изјаснили су се да су били
додатно оптерећени комбинованом
наставом током претходне школске
године, а на исти начин се изјасни-
ло и 88 одсто наставника – резулта-
ти су анкете коју је спровео Форум
београдских гимназија (ФБГ).

Занимљив је и податак да се преко
30% наставника изјаснило да је фру-
стрирано комбинованом наставом.

Према резултатима анкете, вели-
ка већина наставника (87 одсто) у
условима комбиноване наставе била
је у ситуацији да спушта критерију-
ме оцењивања, и када је реч о пре-
лазној оцени, и о вишим оценама.
Трећина њих изјаснила се да нису
успели да реализују све што је про-
писано планом и програмом, а 41
одсто наставника реализовало је
мање од 80 одсто градива.

Када су у питању ученици, 69 одсто
анкетираних осећа се фрустрирано
у условима комбиноване наставе, 70
одсто је збуњено, а скоро половина
ученика осећа благу или потпуну
депресију због таквог вида наставе.
Три четвртине ученика су квалитет
стеченог знања оценили као лош,
односно сматрају да нису успели да
стекну адекватно знање. 
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Искуство нам говори да паци-
јенти који имају проблем с
вртоглавицом обично обиђу
многе лекаре не би ли дошли
до одговарајуће дијагнозе и
терапије. Ова чињеница исти-
че неопходност узимања детаљ-
не анамнезе о природи врто-
главице, њеном трајању, фак-
торима који доприносе почет-
ку, то јест погоршању, као и
придруженим симптомима и
знацима. Тек је тада могуће
започети с применом медика-
мената, физикалне терапије,
психотерапије, а у одређеним
ситуацијама и
х и р у р ш к и х
захвата. Паци-
јента треба
о х р а б р и т и
речима да је
прогноза гене-
рално добра и
да опоравак
може бити
спонтан или
потпомогнут
терапијом.

Такозвани
бенигни пози-
циони пароксизмални верти-
го најчешће се јавља, а у самом
имену ове вртоглавице садр-
жане су њене главне особине.
Бенигни значи да пролази спон-
тано у року од неколико неде-
ља до неколико месеци. Пози-
циони значи да се активира
померањем главе или тела у
правцу увета с поремећајем
вестибуларног апарата, а парок-
сизмални значи да наступа
нагло. Ова вртоглавица може
ефикасно да се заустави при-
меном посебних маневара гла-
ве и тела како би се мали кри-
стали који детектују покрете

нашег тела вратили на одгова-
рајуће место у вестибуларном
апарату. Ове вежбе се најче-
шће раде два-три дана три пута
дневно.

Вестибуларни неуритис или
запаљење вестибуларног нер-
ва обично проузрокује акутну
вртоглавицу која траје од неко-
лико дана до неколико неде-
ља. Најчешће је праћен муч-
нином и повраћањем. Нистаг-
мус (покрети зеница ока) усме-
рен је према здравој страни, а
поглед пацијента и правац
могућег пада иде ка страни
захваћеног нерва. С обзиром
на запаљенско порекло врто-
главице и вероватну улогу виру-
сне инфекције, терапија кор-
тикостероидима показала је
ефикасност. Лекове који делу-
ју на мучнину и повраћање тре-
бало би примењивати највише
три дана јер они одлажу цен-
тралне компензационе меха-
низме који су важни за ста-
билност пацијента. Физикал-
на терапија има своју пуну при-
мену у подстицању тих ком-
пензационих механизама.

Менијерова болест је проу-
зрокована највероватније пове-
ћањем притиска такозване

ендолимфатич-
не течности у
унутрашњем
уву. Напади
вртоглавице су
праћени осећа-
јем притиска и
бубњања у
захваћеном уву
уз поремећај
слуха. У педе-
сет процената
болест захвата
оба ува. Поред
симптоматске

терапије, локална примена ген-
тамицина и терапија таблета-
ма бетахистина од најмање
годину дана умањује учеста-
лост напада вртоглавице.

Када се сусретнемо с верти-
калним нистагмусом, можемо
са сигурношћу констатовати да
се ради о централном вестибу-
ларном синдрому, то јест поре-
мећају централних нервних
структура одговорних за рав-
нотежу и кретање. Дегенера-
тивне болести и инфаркти су
најчешћи разлози за овај тип
вртоглавица, а терапија је симп-
томатска.

Вртоглавица – једно
име за много проблема

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Пацијента треба
охрабрити речима да
је прогноза генерално
добра и да опоравак
може бити спонтан
или потпомогнут
терапијом.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уколико имате пробле-
ма с повишеним крв-
ним притиском, као
додатну терапију може-
те користити овај пре-
парат. Лако се прави, а
има благотворно деј-
ство на читав органи-
зам, будући да је сна-
жан пречистач крви и
зидова крвних судова.

Састојци: 30 чешње-
ва белог лука, три лимуна и литар воде.

Очистите 30 чешњева белог лука (или три веће главице)
и ситно их исецкајте. Три цела зрела лимуна с кором (оба-
везно) добро оперите млаком водом, обришите кухињ-
ском крпом, исецкајте на ситне комаде и помешајте с
белим луком.

Све ставите у мањи лонац и прелијте једним литром
претходно прокуване и охлађене воде. Садржај загревајте
до 70-80 степени, односно док вода не почне да струји.
Важно је да вода не прокључа, иначе ће бити изгубљен
садржај активних супстанци.

Лонац склоните са шпорета, поклопите и оставите да
одстоји 12 сати. Садржај затим процедите и сипајте у ста-
клену флашу, па га чувајте у фрижидеру.

Начин примене: Најмање 40 дана узимајте по један деци-
литар ове течности сваког јутра, на празан желудац. За
пуно дејство потребно је четири пута справљати овај меди-
камент, с обзиром на то да ће једна флаша трајати 10 дана.

Препарат за
снижавање притиска

Јесен је изгледа ове године сти-
гла раније него иначе, а многи
од нас су ову смену годишњих
доба и те како осетили на својој
кожи. Ако сте и ви ових дана
уморни, исцрпљени и меланхо-
лични, а кревет вам је најбољи
друг, не брините, није до вас –
до јесењег умора је.

И није изговор, то заиста посто-
ји, а метеоропате ће вам испри-
чати све на ту тему. На сву сре-
ћу, има лека и за ово стање.

Још пре само неколико дана или
недеља купали сте се у мору и
уживали у сунцу и чарима годи-
шњег одмора, а већ сада се осе-
ћате као да се нисте ни одмара-
ли, уморни сте и исцрпљени?
Немојте због тога осећати ни
кривицу ни забринутост: овакве
тегобе, које се јављају крајем
лета и почетком јесени, нису
непозната ствар.

А шта се то догађа с нашим
организмом и зашто се с првим
тмурним јутрима јављају 
нерасположење, меланхолија и
мањак радне и животне енергије?

Промена ритма

Научници су детектовали неко-
лико разлога који могу бити
потенцијални узроци таквих ста-
ња организма. Неке од њих и
сами наслућујете.

Примера ради, током лета и
годишњих одмора, уз високе тем-
пературе, били смо активнији,
често смо легали касније, а већи-
на нас је богатије и обилније
јела и пила у вечерњим сатима.
Кад смо се вратили с годишњег
одмора, потпуно смо промени-
ли животни ритам. Управо такве
промене доводе наше тело у сво-
јеврсно стање стреса, јер ремете
његову природну хомеостазу.
Услед тих осцилација долази до
дисбаланса електролита, наро-
чито калцијума и натријума, чији
је однос важан за одржавање
крвног притиска и ацидобазне
равнотеже у организму.

Поред тога, долазак тмурни-
јег времена, краћи дани и мањак
сунчеве светлости утичу и на
промене хормона, што се мани-
фестује кроз смањено лучење
серотонина и појачано лучење
мелатонина. Све то се одражава
на наш природни биоритам.
Лучење серотонина држи нас
будним и пуни нас животном
енергијом, па је нормално да,
ако се његов ниво смањи, осећа-
мо умор, поспаност и недоста-
так енергије.

Добра вест је да је јесењи умор
или „јесењи блуз”, како га још
називају, пролазно стање, које
не би смело потрајати више од
два месеца. Ако ипак не прође
после тог времена, требало би
да потражите помоћ лекара.

А ево и како сами себи можете
помоћи да избегнете јесењи умор
или да бар ублажите симптоме.

У масним киселинама је спас

За здравље и нормалну функ-
цију и јачање ослабљеног орга-
низма нужне су есенцијалне
масне киселине: омега 3 и оме-
га 6. Зато је важно да их свако-
дневно кроз исхрану уносимо у
организам, поготово ако је он
исцрпљен као ових дана.

Најбољи извори есенцијалних
масних киселина су природна,
биљна, хладноцеђена уља црног
кима, дивљег лана, конопље и

семенки грожђа. Она су, уз то,
богата мноштвом природних
антиоксиданса, витамина, мине-
рала и лековитих активних ком-
понената.

Прочистите јетру

Ако сте у овом периоду, уз поја-
чан умор, склонији вирозама
и алергијама, размислите о
чишћењу јетре. Јесен је право
време за детоксикацију орга-
низма.

Попијте дневно две шољице
чаја од менте, јер ће овај напи-
так подстаћи не само рад јетре
већ и гуштераче. С друге стране,

чај од корена маслачка покре-
нуће успорену пробаву.

Повећајте унос магнезијума

Ако се осећате уморно, можда
вам недостаје магнезијум. Овај
минерал је потребан за више од
300 биохемијских реакција у
телу, а неопходан је и за претва-
рање глукозе у енергију.

Препоручени дневни унос маг-
незијума је око 300 милиграма
за жене и 350 милиграма за
мушкарце. Магнезијум можете
унети у организам тако што ћете
јести што више орашастих пло-
дова, интегралних житарица
(поготово смеђег пиринча) и бана-
на. Изврстан биљни извор маг-
незијума је и тамна чоколада,
која у 100 г садржи 237 мг овог
важног минерала. Ипак, имајте
на уму да један ред тамне чоко-
ладе садржи 145 калорија, па јед-
на цела чоколада на дан да бисте
се наоружали магнезијумом и
није тако добра идеја.

Витамин Д је јако важан

Многа истраживања показују да
је низак ниво витамина Д пове-
зан с хроничним умором, као и
са слабошћу мишића и костију.
Пошто је главни извор витами-
на Д сунце, његов недостатак се
и те како осети на јесен или
током зиме.

Зато је важно да и витамин Д
уносимо у организам путем хра-
не. Млеко обогаћено тим вита-
мином није лоша идеја, али имај-
те на уму да би сваког дана тре-
бало да попијете 10 чаша таквог
млека да бисте унели минимал-
не количине Д витамина у орга-
низам. Зато је риба боље решење.

Лосос, туна и сардина сматрају
се намирницама најбогатијим
витамином Д. Добар избор су и
јаја, која ће нас уз то снабдети и
преко потребним протеинима.

Музиком против умора

Поред исхране, на јесењи умор
можемо утицати и променом
животних навика и свакоднев-
не рутине. Зато за почетак пусти-
те музику!

Брза и полетна мелодија може
вас разбудити и орасположити
у већој мери од било које друге

физичке актив-
ности.

ОСЕЋАТЕ ЛИ ЈЕСЕЊИ УМОР?

КАД СУНЦЕ ОДЕ И ПОНЕСЕ 
ВАШ ОСМЕХ СА СОБОМ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КАКО ДА 
ПОМОГНЕТЕ СЕБИ?

ЗАШТО СЕ СА ОДМОРА 
ВРАЋАМО ДЕПРЕСИВНИ?

• Једите редовно, и то добро

избалансиране оброке.

• Kонзумирајте што веће

количине свежег воћа и

поврћа. Нарочито се препо-

ручују спанаћ, парадајз,

целер, банане, малине,

боровнице и суво воће.

• Сваки дан одрадите

лагане аеробне вежбе.

• Што више шетајте по

природи и боравите на

отвореном што чешће.

• Радите у светлим про-

сторијама – ако је могуће,

поред прозора.

• Једном недељно идите

на ароматерапијску масажу

или приредите ароматера-

пијску купку.

• Пијте довољно воде.

УЉЕ ПРОТИВ ЈЕСЕЊЕ ДЕПРЕСИЈЕ

Ароматерапијске масаже есен-

цијалним уљима белог бора,

црне смреке, равенсаре, лиму-

на, ружиног дрвета и манда-

рине стимулисаће рад ваше

надбубрежне жлезде, ослобо-

диће вас напетости и тескобе и

ојачаће ваш имуносистем.

Одлично уље против јесење

депресије можете направити и

сами. Помешајте по 20 капи

уља слатке наранџе и лаванде,

10 капи уља грејпа, по пет

капи уља лимете и рузмарина

и две капи уља јасмина. Сипај-

те мешавину у тамну стаклену

бочицу. Укапајте течност у аро-

малампу у просторији у којој

боравите или накапајте неко-

лико капи на папирни убрус и

удишите. Ова мирисна рапсо-

дија ће вам подстаћи животну

енергију и одагнати негативне

мисли и лоше расположење.

Запањујући подаци показују

да се чак 80% људи с годи-

шњег одмора врати с благим

обликом депресије. Психоло-

зи су се озбиљно замислили

над овом појавом и успели су

да пронађу кључне разлоге

за тај проблем. Има их више

и разликују се од случаја до

случаја.

Kод неких су то финансиј-

ски проблеми, јер се током

летовања потрошило више

новца од планираног, а код

других туга због тога што неће

више имати толико слободног

времена које могу проводити

с вољеним особама.

Депресију може узрокова-

ти и лоше време, али и спо-

знаја да до наредног одмора

треба чекати скоро годину

дана. Најчешћи узрок је

заправо све заједно. Ситуа-

ција је најгора код оних који

се врате само дан пре почет-

ка посла или тек неколико

сати пре одласка на радно

место. Такви људи немају

нимало времена за прилаго-

ђавање, па су стручњаци код

њих уочили најозбиљније

симптоме депресије.

Но ситуација није драма-

тична, јер се људи после

првобитне туге брзо „враћају

у седло”. Ипак, постоје и

људи код којих ствари иду

нешто спорије. Психолози

упозоравају да узроци депре-

сије у таквим случајевима

могу бити дубљи, те да је

повратак с годишњег одмора

тада неретко само окидач

озбиљније депресије. У

таквим случајевима важно је

благовремено потражити

помоћ стручњака.
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Slovenský kultúrno-osvetový spolok
Detvan sa po dlhej vynútenej prestáv-
ke, spôsobenej dnes už nenávideným a
známym koronavírusom,vracia na kul-
túrnu scénu. Mohli by sme povedať, že
je to návrat „na veľké vráta“, nateraz sa
však museli uspokojiť s vystupeniami
na domácich pódiách, pretože, ,opäť,
kvôli neustále neistej situácii, museli
odmietnuť niekoľko pozvaní na zájazd
na Slovensko. Aby sme skontrolovali, či
sú detvanovci zdemoralizovaní, roz-
hodli sme sa navštíviť jednu z ich, ako
sme počuli, usilovných a dôkladných
skúšok, pretože sa vtedy pripravovali
na jednu z najdôležitejších udalostí pre
všetkých vojvodinských Slovákov – Slo-
venské národné slávnosti v Báčskom
Petrovci.

S malým oneskorením sme potichu za-
ujali miesto, pre nás pripravené, z kto-
rého sme očakávali, že zadunia melódie
slovenských piesní, alebo sa nám za-
chce, kvôli energii folkloristov, s nimi
zatancovať choreografie.

To, čo nás tam uvítalo, bolo však do
značnej miery mätúce: ženy na jednej
strane, viditeľne opité, chichotajúce sa
a spievajúce, s varechami a valcami v
rukách, sa horúčkovito vyhrážajú
mladším mužom, zhromaždeným v
skupinke na opačnej strane. Oni občas
naberú odvahu oplatiť sa im za to pies-
ňou, ale čoskoro to potlačia nové hroz-
by. A to všetko, ešte viac opití, sediac
pri stole v hĺbky „pódia“, sledujú starší
muži. Niektorí spievajú falošne, iným
hrozí, že ich gravitácia strhne zo stolič-
ky, zatiaľ čo si iní na hlave držia stude-
né obklady, dokonca nemajúc silu ani
po tichúčky spievať.

Účinkujúcich rozbolela hlava
Hľadali sme vysvetlenie u hudobní-
kov, ale tí len pokrčili plecami a hla-
vou ukázali, že by sme sa mali obrátiť
na umeleckého vedúceho Vladimíra
Kolárika. Našli sme ho ukrytého me-
dzi staršími mužmi, s harmonikou v
rukách, ale to, čo hral,   nemalo nič
spoločné s tým, čo muži spievali. Zra-
zu všetko prestalo. Mysleli sme si, že

„bod“ už skončil, ale v tom momente
všetci, ženy i muži, a dokonca aj „só-
listi“ pri stole vstali a všetci tak prijatí
alkoholom začali spievať o tom, ako
ich bolí hlava.

Zadržali sme dych a očakávali sme
ďalší výsledok situácie, keď Vladimír
oznámil: „Bolo to skvelé, pre dnešok
sme hotoví!“, Potom všetci, ako lusk-
nutím prstov, „vytriezveli“ a začali sa
pohybovať a správať sa úplne normál-
ne. Na úľavu sme si uvedomili, že to
všetko bolo v skutočnosti veľmi pre-
svedčivé herectvo a, ako neskôr vedú-
ci vysvetlil, herecko-hudobný bod na
tému krčmy.

Dodal, že dvadsaťminútový blok ob-
sahuje spevácke zmesi ženskej a mlad-
šej mužskej speváckej skupiny, medzi
ktorými folkloristi tančia časti tradič-
ných vojlovických Tapantošov, a finá-
lom je staršia mužská skupina s ná-

zvom Korheli, čo je archaickým ná-
zvom pre opilcov.

Potešenie a žiariace dlane
Kolárik tým spôsobom zhromaždil
všetkých členov spolku, a oni svoju
prácu a úsilie s veľkým potešením
predstavili na už spomínanom gala-
koncerte Slovenských národných sláv-
ností, ktoré sa konali 14. augusta v
Báčskom Petrovci. Okrem Detvana
účinkovali aj kultúrno- umelecké
spolky z Padiny, Kovačice, Hajdušice,
Starej Pazovy, Selenče, Hložian, No-
vého Sadu, Báčskeho Petrovca, Kysáča
a Kulpína.

Detvanovci mali svoje ďalšie pred-
stavenie tohto „alkoholového“ bodu v
Pančeve, na 12. festivale folklórnych
súborov „Pančevo - mesto tanca“. Festi-
val sa konal 22. augusta na dvore Do-
mu omladiny, kde vystúpili KUS Stan-

ko Paunović, Združenie občanov Era z
Užíc, KUS Đido z Bečeja, ako aj spe-
vácka skupina Luča z Belehradu.

Môžeme veľmi neobjektívne pove-
dať, že nezvyčajný Detvanov bod vyvo-
lal všeobecné nadšenie a že, aj keď obe-
censtvo možno nerozumelo, o čo ide,
pretože, samozrejme, bolo spievané v
slovenčine, obrazové vysvetlenie inter-
pretov, aj napriek tomu, dokázalo vy-
volať úsmevy a veľký potlesk.

Napriek tomu, že ich ďaľšia „strebač-
ka“ bola naplánovaná na 5. september,
keď sa mala konať obecná folklórna
prehliadka, z dôvodu odloženia tohto
podujatia, budú členovia tejto spoloč-
nosti musieť „vytriezvieť“. Ale nebojte
sa, ešte len začínajú. Pomaly sa zvárajú
nové akcie, o ktorých vás včas budeme
informovať, aby ste mohli svedčiť o du-
chaplnosti ich najnovšieho bodu.

Katarina Kalmárová

KTO SÚ KORHELI A PREČO ZNEJÚ ROZLADENE?

NÁVŠTEVA VESELÉHO SPOLKU DETVAN
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Jednou z prvých asociácií, keď sa
spomína Vojvodina, je multikultura-
lizmus, tj veľký počet obývaných rôz-
nych etnických komunít. Okrem do-
minantného srbského obyvateľstva
obýva Vojvodinu aj veľký počet ná-
rodnostných menšín rôznych kultúr-
nych, historických, náboženských,
sociálnych, demografických, emanci-
pačných a politických charakteristík.

Napriek tomu, že sa to všetko na pr-
vý pohľad zdá mimoriadne zvláštne
a dokonca nepochopiteľné, mierny
spoločný život vojvodinského ľudu
trvá už stáročia. To, čo je pre taký ši-
roký okruh národov spoločné, sú
miestne črty a záujmy miestnych
komunít, ktoré sa najčastejšie reali-
zujú vo forme dvojjazyčnej alebo
viacjazyčnej administrácie, nápisov
a názvami ulíc v jazykoch zrozumi-
teľných všetkým obyvateľom, čo je
viditeľné v Pančeve v osade Vojlovi-
ca, právo na zachovanie kultúry,
tradícií a zvykov. Všetky vyššie uve-
dené skutočnosti však kedysi neboli
vôbec prekvapujúce.

SFR Juhoslávia pozostávala zo
štátov a oblastí v ktorých malo oby-
vateľstvo podobnú štruktúru, akú
dnes stretávame vo Vojvodine. Voj-
ny a nešťastné udalosti, ktoré sa dia-
li, viedli k rozpadu tejto štruktúry,
čo nás privádza k záveru, že najľah-
šie je vyvolávať konflikty v mnoho-
národných prostrediach.

Vojvodinčania sú však skutoč-
ným príkladom, že niečo také nie je,
a nesmie byť všeobecnou uzavier-
kou. Bez ohľadu na históriu, ktorá
tu bola napísaná s rozpadom SFR
Juhoslávia, si bývalí Juhoslovania
uvedomujú existenciu veľkého poč-
tu národov v tomto regióne a hovo-
ria o sebe s veľkým rešpektom. Na
druhej strane mladšia populácia
bola o takýto spôsob života ochu-
dobnená a táto štruktúra obyvateľ-
stva je od nich dosť vzdialená.

Anketa o národnostných
menšinách

Vyvolávanie národnej, náboženskej
a rasovej nenávisti a netolerancie vo
Vojvodine je veľmi zriedkavé, do-
konca žiadne. Na základe týchto
okolností sa uskutočnil malý prie-
skum o tom, do akej miery sú mladí

ľudia v Srbsku skutočne oboznáme-
ní s postavením národnostných
menšín, konkrétne Slovákov.

Otázky boli všeobecného typu:
Stretli ste sa už so Slovákmi? Koľko
toho viete o kultúre a postavení Slo-
vákov v Srbsku? Aké sú podľa vás

vzájomné vzťahy medzi Slovákmi a
Srbmi? Čo si myslíte o národnost-
ných menšinách vo všeobecnosti?
Respondenti sú študenti rôznych

úrovní štúdia a odpovede boli sku-
točne odlišné:

– Slováci sú úžasní. Nepoznal

som žiadnu osobu slovenskej ná-
rodnosti, kým som neprišiel na vy-
sokú školu, tam som sa zoznámil so
svojou drahou kolegyňou Mionou.
Vedel som, že vo Vojvodine sú, ale
bol som presvedčený, že je to dosť
slabé, že nemajú vlastnú komunitu,

ktorá takto pe-
stuje a zacho-
váva zvyky.
Myslel som si,
že úplne ak-
ceptujú náš
(srbský) spô-
sob života a že
sa necítia byť
S l o v á k m i .
Som však veľ-
mi rád, že je to
naopak; keby
som sa s Mio-
nou nestretol,
určite by som
si to stále my-
slel, nevedel
by som, že
majú iné zvy-

ky, jedlo (domáce rožky mám naj-
radšej), vieru a že to všetko zacho-
vávajú. Myslím si, že je to krásne. A
teším sa na Vianoce, ktoré strávim u
Miony a uvidím všetky tie zvyky a
budem jesť slovenské koláče – ho-
vorí Stefan Stošić, študent politoló-

gie a dodáva, že vzťahy medzi
Srbskom a Slovenskom sú tiež na-
ozaj dobré, ako aj zdieľanie podob-
ných problémov a porozumenie.

– Viem, že Srbsko je jednou z pr-
vých krajín, ktoré malo so Sloven-
skom počas histórie dobrý vzťah,
viem, že do týchto oblastí prišli aj
Cyril a Metod a že sme si navzájom
rozpoznali priateľov a spojencov v
niektorých bojoch proti daným
okolnostiam. Tiež v Srbsku existujú
školy v slovenskom jazyku, základ-
né aj stredné, a vo vojlovickej škole
boli triedy v slovenskom jazyku.
Ako človek, ktorý pochádza z ko-
munity, kde žijú aj Slováci, musím
podotknúť, že naďalej rozvíjame
priateľské vzťahy, ktoré naši predko-
via nadväzovali s miestnymi Slo-
vákmi a že slovenský kostol vo Voj-
lovci hrdo zdobí náš park spolu s
maďarským. Samozrejme, vaše slo-
venské šišky s makom - buchty sú
nevyhnutné – hovorí Dejan Kolars-
ki, pedagogický spolupracovník na
Fakulte bezpečnosti, ktorý je mi-
moriadne oboznámený s kultúrou a
zvykmi vojlovických Slovákov, ke-
ďže pochádza odtiaľ.

Dodáva, že Vojlovica je v skratke
druh Vojvodiny a že je najnormál-
nejšie vidieť Slovákov, Maďarov, Ru-
sínov, Srbov na ulici, ako si vtipkujú

a pomáhajú si, a že ide o skutočné
špecifikum.

Slováci majú najlepší kulen

Roman Merdanović, študent žurna-
listiky na Fakulte politických vied,
nadšene reagoval na výzvu na od-
povedanie na niekoľko otázok o
Slovákoch:

– Zdá sa mi, že málo o tom vie-
me. Veľa povrchnosti, nepriprave-
nosti a napriek tomu veľa príkladov
dobrých vzťahov a spolupráce v his-
tórii. So slovenskou menšinou som
sa stretol vo Vojvodine, menej v
hlavnom meste. Všimol som si, že
sú to veselí ľudia, celkom integrova-
ní do spoločnosti a rešpektovaní
miestnymi obyvateľmi. Vážim si
slovenskú kultúru rovnako ako kaž-
dú inú, ktorá predstavuje národ-
nostné menšiny v Srbsku. Aj keď ni-
komu na tom nezáleží, je dôležité
zdôrazniť: Slováci majú najlepší ku-
len! – uzatvára Roman s úsmevom.

Mladí z Fakulty organizačných
vied Jelisaveta Tešićova a Stefan Si-
mić sa zhodujú, že postavenie Slo-
vákov v Srbsku je celkom dobré. Za-
ujímavé sú im zvyky, ktoré sa ctia
pri konfirmácii a Vianociach, a sú
veľmi radi, že v takom prostredí vy-
rastali. Stefan tiež poukazuje na to,
že skutočne vie veľa o Slovákoch a
ich histórii, zatiaľ čo Jelisaveta zdô-
razňuje dôležitosť toľkých rôznych
kultúr a ich vplyv na rozvoj povedo-
mia o rôznych národoch.

Boli však aj takí, ktorí sa doteraz
so žiadnou národnostnou menši-
nou nestretli, a tak s určitou dávkou
rezervovanosti a zdržanlivosti
uviedli niekoľko odpovedí:

–  So Slovákmi som sa v Srbsku
predtým nestretla, iba na exkurzii,
kde som s nimi nemala žiadnu ko-
munikáciu. Tento rok som sa zoz-
námila so svojou spolubývajúcou,
ktorá je Slovenka. Jazyk je pre mňa
zaujímavý, ale zdá sa mi dosť ťažký.
Vo všeobecnosti viem o Slovákoch
veľmi málo, ale chcela by som to
zmeniť. Rešpektujem národnostné
menšiny v určitých hraniciach –
vysvetlila Isidora Ugrinićova z Le-
kárskej fakulty.

Ana Zečevićova, budúca diplo-
movaná sociálna pracovníčka, ho-
vorí: 

– Donedávna som sa nikdy pred-
tým nestretla so Slovenkou alebo
Slovákom. Situácia sa zmenila, keď
som prišla na internát. Pri počúvaní
telefonických rozhovorov mojej
spolubývajúcej sa mi  jazyk stal bliž-
ším, zdá sa, že existuje veľa slov po-
dobných srbčine. Tiež mám rada
ľudové kroje. Pri jednej príležitosti
som navštívila Kovačicu a zoznámi-
la som sa s maliarskym umením
Slovákov. Pokiaľ ide o postavenie
národnostných menšín a Slovákov,
myslím si, že majú relatívne dobré
postavenie a veľké možnosti na
ochranu práv, identity, kultúry a au-
tonómie - dodala Ana.

Srbi vnímajú Slovákov 
ako priateľských

Na záver možno na základe všet-
kých odpovedí vyvodiť jednoznač-
ný záver: postavenie národnost-
ných menšín v Srbsku, konkrétne
vo Vojvodine, podľa respondentov
nie je vôbec zlé, navyše je celkom
dobré a umožňuje zachovanie au-
tonómie národného spoločenstva.
Vzťahy medzi Srbskom a Sloven-
skom boli v celej histórii dobré a
dnes sa vyvíjajú rovnakým sme-
rom a Srbi vnímajú Slovensko ako
priateľské. Mladí ľudia v Srbsku,
ktorí žijú ďalej od Vojvodiny a Be-
lehradu, majú menšiu pravdepo-
dobnosť, že sa stretnú s národ-
nostnými menšinami a ich skúse-
nosti s nimi sú veľmi polarizované
- sú buď extrémne nadšení, alebo
celkom zdržanliví. Nikto sa však
necíti byť ohrozený Slovákmi z tej-
to oblasti.

Dominantným momentom je
určite veselá nálada slovenského ľu-
du, ktorá sa prejavuje rozmanitos-
ťou krojov a jedlom, ktoré zostáva v
pamäti tým, ktorí aspoň raz vyskú-
šali nejakú slovenskú špecialitu.
Väčšina počula o Kovačici alebo
Báčskom Petrovci, ako o miestach s
väčšinovým slovenským obyvateľ-
stvom. V očiach ostatných sú Slová-
ci mimoriadne váženým a uctieva-
ným národom, ktorý nikdy neurá-
žal dominantnú populáciu ani ne-
ohrozoval ich vlastnosti. Dedičstvo,
ktoré nám zanechali naši predkovia,
musí byť zachované a odovzdané
ďalším generáciám. Miona Pavlov

VOJVODINA A MULTIKULTURALIZMUS

AKO NÁS VIDIA INÍ

SPOMIENKOVÝ VEČER NA KRISTÍNU GAJANOVÚ

Dojímavé slova úcty a vďaky 
Minulého roku, 11.júla, Vojlovicou
zaznela smutná správa o  smrti
Kristíny Gajanovej. Bohužiaľ skrze
epidemiologických opatrení mnohí
nemohli byť pritomní na pohrebe,
a rozlúčiť sa s ňou. Preto sa Sloven-
ský kultúrno-osvetový spolok Det-
van, Miestny odbor Matice Sloven-
skej a  Slovenský evanjelický a.v.
cirkevný zbor, v  spoločnej organi-
zácií, rozhodli pri príležitosti prvé-
ho výročia jej smrti pripraviť ko-
memoráciu. Vo Vojlovici, v  stredu
11.augusta, vo veľkej sieni SKOS-u
Detvan si mnohopočetní Vojloviča-
nia prišli spomenúť na Kristínu
a  na jej bohatý život, lebo jej od-
chod nepredstavuje stratu iba pre
blízku rodinu, je to strata aj pre ce-
lé okolie. 

Každý, kto zosnulú poznal, bol po-
zvaný do hĺbky rozjímať o  stope,
ktorú Kristínin život zanechal v je-
ho vlastnom živote. Tak sa zamysle-
li aj členovia SKOS-u Detvan Kata-
rína a Michal Kalmárovci, a o jej ži-
vote povedali:
„Kristína sa narodila v  rodine
Zlochovej v Bóľovciach, kde bola
aktívna v  Kultúrno-umeleckom
spolku Sládkovič. Jej prudká akti-
vita ju priviedla do Hložian na
folklórny festival, kde sa stretla
s tiež aktívnym členom Slovenské-
ho kultúrno-osvetového spolku
Detvan z Vojlovice, Pavlom Gaja-
nom. Pavel v  našom spolku bol
hercom, tanečníkom a  neskôr aj
choreografom. Toto stretnutie bo-
lo korunované manželstvom,
a tak Detvan, a tým aj všetci Slo-
váci vo Vojlovici dostali osvedče-
nú aktivitku, divadelníčku a jazy-

kovedkyňu, a  tieto dva spolky
dlhodobú, pevnú spoluprácu, po-
značenú častými stretnutiami.
Kristíne v  Detvane hneď zverili
úlohu tajomníčky spolku, ktorou
bola až 14 rokov v  troch mandá-
toch. Medzičasom bola aj členkou
výboru v rokoch 1991-1996, a po-
tom aj členkou dozorného výbo-
ru- dva mandáty, od roku 2004 po
rok 2012. Po smrti Terézii Nedeľo-
vovej- Hraškovej si Kristína väčši-
nu prác v spolku prebrala na svoje
plecia, a  tak sa už nepýtalo, kto
urobí dopisy, projekty, či preklady,
ale sa len povedalo: „to- Kristína“,
lebo sa vedelo, že to bude práca

urobená svedomite, v lehote a od-
borne. Vždy to bolo tak...kým ju
choroba nepremohla a  z  postele
jej už nedala.  Ale ani vtedy neod-
mietala pomôcť- keď už nie inak,
aspoň telefonický.” 
Jej obľúbené básne, v mene spolku
Detvan, interpretovali Miroslav Be-
racka a Miroslav Oravec, ktorý pre-
čítal aj o  jej divadelnom zapájaní
v  rámci divadelnej odbočky
v SKOS-e Detvan.
V mene výšivkáriek sa prihovorila
predsedníčka odbočky Anna Páni-
ková, ktorá zaspomínala na krásne
stretnutia, na ktorých mohli počú-
vať jej čítanie básni a románov a na

zaujímavé výlety, ktoré spoločne
organizovali.

Divadlo je krása, a ešte aká

Michal Kalmár všetkým prítom-
ným prečítal z bulletína, v ktorom
Kristína napísala, čo divadlo pre
ňu znamenalo: Divadlo vyžaduje
mnoho práce, mnoho času, uče-
nia a  cvičenia, odriekania sa od
súkromných zaväzkou a  rodin-
ných poviností, mnoho trpezlo-
vosti, znášanlivosti. Divadlo je
krása, a  ešte aká. Aj pôžitok.
Skúste to!
Cirkevníci si pri tejto príležitosti
zaspievali jej dve obľúbené piesne:

K  Tebe, o  Bože môj a  Viac bázne
daj, Bože. V mene vojlovického cir-
kevného zboru sa prihovoril farár
Branislav Kulík, ktorý vyzdvihol, že
Kristína zanechala trvalé stopy
aj v cirkevnom zbore. Všetko to, čo
konala v cirkvi a pre národ, konala
z lásky a to je odkaz a príklad, ktorý
by si mali brať všetci.
V mene Miestneho odboru Matice
Slovenskej prihovorila sa predsed-
níčka Alena Kulíková: „Matičiari
stratili osobu, ktorá svojou pova-
hou, silou bojovala o  zachovanie
slovenského materínskeho jazyka.
Aktívne sa zapájala do činnosti
Miestneho odboru Matice Sloven-
skej vo Vojlovici od jeho obnove-
nia, a zaslúžene získala aj odmenu
pre dlhodobú činnosť v roku 2015
na Slovenských národných sláv-
nostiach na slávnostnom zasadnu-
ti Matice slovenskej v  Srbsku.
Mnohí si pamätajú na situácie, keď
sa snažila nasugerovať nám použí-
vanie spisovnej slovenčiny, pouka-
zovala na chyby. Aj keď nám to
niekedy vadilo, bolo to s  dobrým
úmislom, aby sme sa ako Slováci
nezahanbili, aby sme si náš jazyk
zachovali v tomto zmiešanom pro-
stredí. Mala vycibrený cit na tú
peknú slovenčinu, keďže sa celého
života venovala úprave textov a ja-

zykovým detailom – mala to neja-
ko v srdci.„

Usilovnosť, chuť a
zodpovednosť

Členky Oltárneho krúžku žien Sve-
tlana Marková, Veronka Stankovi-
ćová, Alena Kulíková, Anka Mar-
ková a Lýdia Bešková tiež pripravili
rozlúčkový program, ktorým odo-
vzdali úctu a vďaku svojej nebohej
predsedníčke. Členka Svetlana
Marková povedala, že byť vedúcou
Oltárneho krúžku žien je česť, ale aj
zodpovednosť. Kristína to robila
veľmi dobre, s  láskou, chuťou
a zodpovednosťou dlhé roky. Sna-
žila sa, aby vôkol seba rozdávala
lásku, ktorou bola naplnená.
Kristína od roku 1999 bola prítom-
ná a  aktívna aj počas zakladania
Slovenskej redakcii Dobrý deň pri
Rádio-televízii Pančevo. Prítom-
ným sa prihovorila aj redaktorka
relácie v slovenskej reči Eva Nagyo-
vá, ktorá povedala, že sa Kristína
svoju lásku k národu, slovenskej
materínskej reči, tradícií a  kultúre
snažila prenášať aj divákom v rámci
týždenného vysielania. Aj keď to
boli veľmi ťažké časy, spolu s ostat-
nými členmi redakcie zotrvali. 
Česť jej pamiatke! Jej Vojlovičania.

Alena Kulíková
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Мултијезички додатак у недељнику / Viacjazyčná príloha v týždenníku 

на словачком језику / v slovenskom jazyku

КО СУ „КОРХЕЛИ” И ЗАШТО ЗВУЧЕ РАШТИМОВАНО?

ПОСЕТА ВЕСЕЛОМ ДРУШТВУ „ЂЕТВАН”
Након дуже принудне паузе изазва-
не свима омраженим и добро позна-
тим коронавирусом, Словачко кул-
турно-просветно друштво „Ђетван”
поново се враћа на културну сцену.
Могли бисмо рећи да је то повратак
„на велика врата”, међутим, засад,
морали су да се задовоље наступима
на домаћим сценама, јер су, опет,
због стално неизвесне ситуације,
морали да одбију неколико позива
за гостовање у Словачкој. Како бисмо
проверили да ли је ђетвановце то
деморалисало, одлучили смо да посе-
тимо једну од њихових, како смо
чули, марљивих и темељних проба,
јер су тада биле у току припреме за
један од најзначајнијих догађаја за
све војвођанске Словаке – „Словачке
народне свечаности” у Бачком
Петровцу.

С мало закашњења тихо смо заузели
за нас предвиђено место, с ког смо
очекивали да громогласно зазвуче
мелодије словачких песама, или пак
да пожелимо да због енергије фол-
клораша и ми с њима заиграмо 
кореографије.

Mеђутим, оно што смо тамо зате-
кли било је у великој мери збуњују-
ће: жене на једној страни, видно
пијане, кикоћући се и певајући, с
варјачама и оклагијама у рукама,
махнито прете млађим мушкарци-
ма, окупљеним у групици са супрот-
не стране. Они повремено скупе хра-
брост да им узврате песмом, али она
убрзо бива угушена новим претња-
ма. А све то, седећи за столом у дну
„сцене”, још пијанији, посматрају
старији мушкарци. Неки седе пева-
јући у фалшу, другима прети да их
гравитација стргне са столице, док
трећи држе хладне облоге на глави,
немајући снаге чак ни за тихо певу-
шење.

Извођаче заболела глава

Погледом смо потражили објашњење
од музичара, али они су само слегну-
ли раменима, главом показујући да
се обратимо уметничком руководио-
цу Владимиру Коларику. Њега смо
пронашли сакривеног међу старијим
мушкарцима, с хармоником у рука-

ма, али оно што је свирао није имало
везе са оним што су певали мушкар-
ци. Одједном је све стало. Посмисли-
ли смо да је „тачка” завршена, али у
том тренутку су сви, и жене и мушкар-
ци, па чак и „солисти” за столом уста-
ли и сви, тако загрљени, у заносу алко-
хола, почели да певају о томе како их
боли глава.

Задржали смо дах очекујући даљи
расплет ситуације, када је Влади-
мир објавио: „Било је одлично, за
данас смо завршили!”, након чега
су се сви, као дланом о длан, „отре-
знили” и почели сасвим нормално
да се крећу и понашају. На наше
олакшање, схватили смо да је све
то, у ствари, била веома уверљива
глума и, како је руководилац касни-
је објаснио, глумачко-музичка тач-
ка на тему кафане.

Додао је како тај двадесетоминут-
ни блок садржи певачке сплетове жен-
ске и млађе мушке певачке групе,
између којих фолклораши играју дело-

ве традиционалних војловачких
„Тапантоша”, а завршницу чини ста-
рија мушка група која носи име „Кор-
хели”, што је у преводу архаични
назив за пијанце.

Одушевљење и ужарени дланови

Коларик je на тај начин окупио све
чланове друштва, а они су с вели-
ким задовољством свој труд и рад
презентовали на горепоменутом гала
концерту „Словачких народних све-
чаности”, одржаном 14. августа у
Бачком Петровцу. Поред „Ђетвана”,
наступила су и културно-уметничка
друштва из Падине, Ковачице, Хај-
дучице, Старе Пазове, Селенче, Гло-
жана, Новог Сада, Бачког Петровца,
Кисача и Кулпина.

Ђетвановци су своју наредну извед-
бу ове „алкохолне” тачке имали у
Панчеву, на 12. фестивалу фолклор-
них ансамбала „Панчево – град игре”.
Фестивал је одржан 22. августа у дво-
ришту Дома омладине, где су своје

фолклорно умеће показали и КУД
„Станко Пауновић”, Удружење гра-
ђана „Ера” из Ужица, КУД „Ђидо” из
Бечеја, као и певачка група „Луча”
из Београда.

Веома необјективно можемо рећи
да је необична „Ђетванова” тачка иза-
звала опште одушевљење и да је, иако
публика можда није могла да разуме
о чему се пева, јер се, наравно, пева-
ло на словачком, сликовито објашње-
ње извођача ипак успело да измами
осмехе и велики аплауз.

Иако је њихова следећа „пијанка”
била заказана за 5. септембар, када
је требало да се одржи општинска
фолклорна смотра, због одлагања
овог догађаја ипак ће доћи до „тре-
жњења” чланова овог друштва. Али
не брините, они су тек почели. Пола-
ко се „крчкају” нови догађаји, о који-
ма ћемо вас благовремено обавести-
ти, како бисте могли да посведочи-
те о духовитости њихове најновије
тачке. Катарина Калмар
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Једна од првих асоцијација када
се помене Војводина јесте мул-
тикултурализам, односно вели-
ки број настањених различитих
етничких заједница. Поред
доминантног српског становни-
штва, Војводину насељава вели-
ки број националних мањина
различитих културних, историј-
ских, верских, социјалних, демо-
графских, еманципационих и
политичких карактеристика.

Иако, на први поглед, све ово
делује изузетно чудно, па чак и
несхватљиво, миран заједнички
живот војвођанског живља тече
вековима. Оно што је уобичаје-
но за овако широк дијапазон
нација јесу локална обележја и
интереси локалних заједница,
најчешће остварени у виду дво-
језичне или вишејезичне адми-
нистрације, натписа с називима
улица на језицима разумљивим
свим становницима, што се у
Панчеву може видети и у насе-
љу Војловица, права на очување
културе, традиције и обичаја.
Ипак, све ово наведено некада
није било нимало зачуђујуће.

СФР Југославија у свом саста-
ву је имала државе и покрајине
у којима је становништво било
сличне структуре попут оне коју
данас срећемо у Војводини. Рат-
на превирања и немили догађа-
ји који су се одигравали довели
су до распада овакве структуре,
што нас наводи на закључак да
је у вишенационалним среди-
нама најлакше изазвати сукобе.

Међутим, Војвођани су прави
пример да тако нешто није и не
сме бити општи закључак. Без
обзира на историју која се овде
писала распадом СФР Југосла-
вије, некадашњи Југословени
свесни су постојања великог бро-
ја нација на овом поднебљу и с
великим поштовањем говоре јед-
ни о другима. С друге стране,
млађе становништво остало је
ускраћено за такав начин живо-
та, те им је оваква структура ста-
новништва доста далека.

Анкета о националним
мањинама

Изазивање националне, верске
и расне мржње и нетрпељиво-

сти у Војводини веома је ретко,
чак и непостојеће. Сходно ова-
квим околностима спроведена
је мини-анкета о томе колико
су млади у Србији заправо упо-
знати с положајем националних
мањина, конкретно Словака.

Питања су била уопштеног

типа. Да ли сте се пре сусретали
са Словацима? Колико знате о
култури и положају Словака у
Србији? Какви су, по вашем
мишљењу, међусобни односи
Словака и Срба? Шта мислите о
националним мањинама гене-

рално? Испитаници су студен-
ти различитих степена студија,
а добијени одговори су били заи-
ста разни.

– Словаци су дивни. Нисам
познавао ниједну особу која је
словачке националне припадно-
сти, све док нисам кренуо на

факултет, када сам
упознао моју драгу
колегиницу Миону.
Знао сам да их има
у Војводини, али био
сам уверен да је то
доста слабо, да нема-
ју своју заједницу
која тако гаји и чува
обичаје. Мислио сам
да су потпуно при-
хватили наш (срп-
ски) начин живота
и да се не осећају
толико Словацима.
Ипак, баш ми је дра-
го да је супротно; да
нисам упознао Мио-
ну, сигурно бих још
увек мислио тако,
не бих знао да има-
ју другачије обича-
је, храну (домаће

кифле су мој фаворит), веру и да
све то негују. Мислим да је то
прелепо. И радујем се Божићу
који ћу провести код Мионе и
видети све те обичаје и јести сло-
вачке колаче – каже Стефан Сто-
шић, студент политикологије, и

додаје да су односи Србије и Сло-
вачке заиста добри, као и то да
делимо сличне проблеме и међу-
собно се разумемо.

– Знам да је Србија једна од
ретких земаља које су кроз исто-
рију имале добар однос са Сло-
вачком, знам да су долазили
Ћирило и Методије и на та 
подручја и да смо једни у други-
ма препознали пријатеље и саве-
знике у неким борбама против
датих околности. Такође, у Срби-
ји постоје и школе на словач-
ком језику, како основне, тако и
средње, а и у војловачкој школи
је постојала настава на словач-
ком. Као особа која долази из
заједнице у којој живе и Слова-
ци, морам истаћи да и даље негу-
јемо пријатељства која су оства-
рили наши преци са овдашњим
Словацима и да војловачка сло-
вачка црква поносно краси наш
парк заједно с мађарском. Нарав-
но, незаобилазне су ваше сло-
вачке крофне с маком: бухтле –
прича Дејан Коларски, сарад-
ник у настави на Факултету 
безбедности, који је изузетно
упознат с културом и обичајима
војловачких Словака, с обзиром
на то да одатле долази.

Додаје да је Војловица нека
врста Војводине у малом и да
је овде најнормалније видети
Словаке, Мађаре, Русине и Србе
на улици како се шале и пома-

жу, те да је то права специ-
фичност.

Код Словака је најбољи кулен

Роман Мердановић, студент нови-
нарства на Факултету политич-
ких наука, са одушевљењем се
одазвао позиву да одговори на
неколико питања о Словацима.

– Чини ми се да не знамо довољ-
но. Много површности, непри-
премљености, а опет мноштво
примера добрих односа и сарад-
ње кроз историју. Са словачком
мањином сам се сусретао у Вој-
водини, мање у престоници. Оно
што сам приметио јесте да су то
ведри људи, поприлично инте-
грисани у друштво и поштовани
од стране локалног живља. Сло-
вачку културу поштујем као и сва-
ку која представља националне
мањине у Србији. Премда неко-
ме није битно, важно је нагласи-
ти: код Словака је најбољи кулен!
– кроз осмех закључује Роман.

Млади с Факултета организа-
ционих наука Јелисавета Тешић
и Стефан Симић слажу се око
тога да је положај Словака у
Србији доста добар. Занимљиви
су им обичаји који се поштују за
причест и Божић и изузетно им
је драго што су одрасли у таквом
окружењу. Стефан такође исти-
че да зна заиста доста о Слова-
цима и њиховој историји, док
Јелисавета наглашава значај
толико различитих култура и
њихов утицај на развијање све-
сти о различитим народима.

Ипак, било је и оних који нису
до сада имали сусрете с било
којом националном мањином, па
су давали одговоре са одређеном
дозом резерве и суздржаности.

– Нисам се пре сусретала са
Словацима у Србији, само на
екскурзији, где нисам остварила
никакву комуникацију с њима.
Ове године сам упознала моју
цимерку која је Словакиња. Језик
ми је занимљив, али делује доста
тешко. Генерално знам јако мало
о Словацима, али волела бих то
да променим. Поштујем нацио-
налне мањине у неким граница-
ма – објаснила је Исидора Угри-
нић с Медицинског факултета.

Ана Зечевић, будућа дипло-
мирана социјална радница, каже:

– До пре пар месеци никада
нисам срела Словака или Сло-
вакињу. Ситуација се промени-
ла када сам дошла у студентски
дом. Уз слушање телефонских
разговора цимерке језик ми је
постао ближи, чини се да има
доста речи налик на српске. Тако-
ђе, допада ми се народна ношња.
Посетила сам Ковачицу једном
приликом и упознала се са сли-
карским остварењима Словака.
Што се тиче положаја нацио-
налних мањина и Словака,
мислим да имају релативно
добар положај и велике могућ-
ности за заштиту права, иден-
титета, културе и аутономије.

Срби доживљавају 
пријатељски Словаке

На крају, на основу свих одговора
може се извести јасан закључак:
положај националних мањина у
Србији, конкретно у Војводини,
по речима испитаника, није нима-
ло лош, штавише доста је добар и
омогућава очување аутономије
националне заједнице. Односи
Србије и Словачке кроз историју
били су добри и данас се развија-
ју у истом правцу, а Срби дожи-
вљавају пријатељскиСловаке. Мла-
ди у Србији који живе даље од
Војводине и Београда ређе се сусре-
ћу с националним мањинама, а
њихов доживљај националних
мањина врло је поларизован –
бивају или изузетно одушевљени
или доста резервисани. Ипак, нико
се не осећа угроженим од стране
Словака са ових простора.

Доминантан моменат свака-
ко је ведро расположење сло-
вачког народа, које се огледа у
разноликости ношње, и храна
која остаје у сећању онима који
су макар једном пробали неки
словачки специјалитет. Већина
је чула за Ковачицу или Бачки
Петровац, као места с већин-
ским словачким становништвом.
У очима других Словаци су изу-
зетно цењен и поштован народ
који никада није увредио доми-
нантно становништво или угро-
зио њихова обележја. Аманет
који су нам наши преци остави-
ли морамо очувати и преносити
на будуће генерације.

Миона Павлов

ВОЈВОДИНА И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ

КАКО НАС ДРУГИ ВИДЕ

КОМЕМОРАЦИЈА ЗА КРИСТИНУ ГАЈАН

Дирљиве речи поштовања и захвалности
Прошле године, 11. јула,
Војловицoм се проширила тужна
вест о смрти Кристине Гајан.
Нажалост, због епидемиолошких
мера многи нису могли да при-
суствују сахрани и да се од ње
опросте. Стога су Словачко кул-
турно-просветно друштво
„Ђетван”, Месни одбор Матице
словачке и Словачка евангели-
стичка а. в. црквена општина у
заједничкој организацији одлу-
чили да припреме комемора-
цију поводом прве годишњице
њене смрти. Многи Војловчани
су 11. августа дошли у Војлови-
цу, у велику салу СКПД-а
„Ђетван”, да се сете Кристине и
њеног богатог живота, јер њен
одлазак није губитак само за
ужу породицу, то је губитак за
целу околину.

Сви који су познавали премину-
лу били су позвани да дубоко
размисле о трагу који је Кристи-
нин живот оставио у њиховом
животу. Овако су чланови „Ђетва-
на” Катарина и Михал Калмар
размишљали и о њеном животу
рекли: „Кристина је рођена у
породици Злох у Бољевцу, где је
била активна у Културно-умет-
ничком друштву ’Сладкович’.
Њена интензивна активност дове-
ла ју је у Гложане, на фолклорни
фестивал, где је упознала Павла
Гајана, тада активног члана Сло-
вачког културно-просветног дру-
штва ’Ђетван’ из Војловице. Павел
је био глумац, плесач и касније

кореограф у нашем друштву. Овај
сусурет је крунисан браком и
тако су ’Ђетван’, али и сви Сло-
ваци у Војловици добили иску-
сну активисткињу, глумицу и
лингвисту, а ова два удружења
дугорочну, снажну сарадњу, обе-
лежену честим сусретима. У
’Ђетвану’ је Кристини одмах пове-
рена позиција секретара дру-
штва, на којој је била 14 година
у три мандата. У међувремену је
била и члан одбора 1991–1996,
а затим и члан надзорног одбо-
ра у два мандата, од 2004. до
2012. Након смрти Терезије Неде-
љов Храшко, Кристина је већи
део посла у друштву преузела на
своја рамена и тако се више није
питало ко ће радити дописе, про-
јекте или преводе, само се рекло:
’То – Кристина’, јер се знало да
ће то бити посао обављен саве-
сно, у роковима и професионал-
но. Увек је било тако, све док је
болест није савладала и више
није могла из кревета. Али ни
тада није одбијала да помогне,
ако не другачије, барем телефо-
ном.”

Њене омиљене песме су, у име
„Ђетвана”, интерпретирали
Мирослав Берацка и Мирослав
Оравец, који је читао и о њеном
ангажовању у позоришној сек-
цији овог друштва. У име вези-
ља говорила је председница сек-
ције Ана Пањик, која се присе-
тила лепих сусрета, на којима
су могли да слушају њена чита-
ња песама и романа, и занимљи-

вих путовања која су заједно
организовали.

Позориште је лепота, и то каква

Михал Калмар је присутнима
прочитао део из билтена, у којем
је Кристина написала шта за њу
значи позориште: „Позориште
захтева много рада, много вре-
мена, учења и вежбе, одрицање
од приватних и породичних оба-
веза, много стрпљења, толеран-
ције. Позориште је лепота, и то
каква. И уживање. Пробајте!”

Чланови цркве су овом при-

ликом отпевали њене две оми-
љене песме: „Теби, о Боже мој”
и „Више бојазни дај, Боже”. У
име војловачке црквене општи-
не говорио је свештеник Брани-
слав Кулик, који је нагласио да
је Кристина оставила дубоке тра-
гове и у црквеној општини. Све
што је радила у цркви и за народ
радила је из љубави, а то је пору-
ка и пример који би требало да
сви следимо.

У име Месног одбора Матице
словачке говорила је председ-
ница Алена Кулик: „Чланови

Матице су изгубили особу која
се својим карактером, снагом
борила за очување словачког
матерњег језика. Активно се
укључивала у рад Месног одбо-
ра Матице словачке у Војлови-
ци од њене обнове и заслужено
је добила награду за дугогоди-
шњу активност 2015. године на
свечаној седници Матице сло-
вачке у Србији на ’Словачким
народним свечаностима’ у Бач-
ком Петровцу. Многи се сећају
ситуација када је покушавала да
нас наведе на коришћење књи-
жевног словачког језика, укази-
вала на грешке. Иако нам је то
некад сметало, било је то с добр-
ом намером, како се, као Слова-
ци, не бисмо осрамотили и како
бисмо сачували наш језик у овој
измешаној средини. Имала је
истанчан укус за онај леп сло-
вачки језик, пошто се целог живо-
та посвећивала управо уређива-
њу текстова и детаљима у језику
– некако је то носила у срцу.”

Труд, жеља и одговорност

Чланице Олтарног кружока жена
Светлана Марко, Веронка Стан-

ковић, Алена Кулик, Анка Мар-
ко и Лидија Бешка такође су
припремиле опроштајни про-
грам, којим су одале част и
захвалност својој преминулој
председници. Светлана Марко је
рекла како је част бити председ-
ница Олтарног кружока, али и
одговорност. Кристина је то ради-
ла веома добро, с љубављу, жељом
и одговорношћу, дуги низ годи-
на. Трудила се да свима пружи
љубав којом је била испуњена.

Кристина је од 1999. године
била присутна и активна и у
оснивању словачке редакције
„Добар дан” при Радио-телеви-
зији Панчево. Присутнима се
обратила и уредница емисије на
словачком језику Ева Нађ, која
је изјавила да се Кристина тру-
дила да своју љубав према наро-
ду, словачком матерњем језику,
традицији и култури преноси
гледаоцима и кроз недељно еми-
товање емисије. Иако су то била
веома тешка времена, заједно
су, са осталим члановима редак-
ције, истрајали.

Вечна јој слава! Њени Војлов-
чани. Алена Кулик
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ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ

СВЕЧАНА МУШКА КОШУЉА

МАЛА СЕОСКА СВЕЧАНОСТ У ЉУПКОМ ЛУГУ

За културу се ваља 
и борити

У малом словачком селу Луг,
које се налази на обронцима
Фрушке горе, 21. августа је одр-
жана шеста свечаност „V lipo -
vom chlad ku a medo vom slad -
ku”. У самом центру села неко-
лико пчелара из Луга и окол-
них села изложило је своје про-
изводе: липов, багремов и
ливадски мед, чак и мед од
уљане репице, полен, пропо-
лис, медовину и лековите пре-
парате на бази меда. Између
њих су се стисла и два штанда
с ручним радовима и сувени-
рима домишљатих Лужанки.

А у оближњем дворишту
новог Дома културе Луга при-
премљен је богат културно-
-уметнички програм. Отвори-
ли су га чланови оркестра
селенчанске Основне школе
„Јан Колар”, под диригентском
палицом др Јураја Суђија. Они
су извели неколико словачких
народних песама, музички пра-
тили више својих вокалних
солиста, две младе певачице
из Луга, али и самог маестра
Суђија, који је на крају отпе-
вао једну Балашевићеву песму.

Неколико руских, словачких
и једну српску народну песму
отпевала је специјална гошћа
Аљина Никулачева, родом из
Ростова на Дону, а сада наста-
њена у Словачкој. Било је то
пријатно изненађење за жите-
ље Луга и госте свечаности и
подсећање на заједничке сло-
венске корене.

Наравно да свечаност није
могла да прође без традицио-
налних народних игара. Насту-
пиле су две фолклорне скупи-
не, из Кисача и Гложана, у више
изванредних кореографија. Било
је уживање пратити вештину и

окретност младих плесача, али
и привилегија гледати раскош
боја и богатство орнамената 
беспрекорно уштирканих, пре
свега, женских народних
ношњи. Свако словачко место
у Војводини има своје специ-
фичне ношње, што се видело и
овај пут. Ту разноликост треба
сачувати и славити.

На крају, ваља поздравити
напор породице Колар из Луга
да, упркос свему, поново орга-
низују ову сеоску свечаност,
која прошле године није одр-
жана због пандемије. Требало
је очистити двориште Дома
културе од шута и корова, уре-
дити бину, припремити осве-
тљење и озвучење, обезбедити
храну и послужење.

Све је то пало на плећа неко-
лико ентузијаста окупљених
око породице Колар и дирек-
торке Културно-уметничког
друштва „Младост” Ане Челов-
ске, који су се изборили да кул-
турни живот у Лугу потпуно
не замре. Надамо се да ће се
мештани Луга одазвати апелу
Здена Колара и наредне годи-
не се у већем броју укључити у
организацију свечаности.

Иван Зафировић

ПРОСЛАВА 215 ГОДИНА ПАДИНЕ

Три ликовне изложбе
Финале свечаности 
у септембру

Мештани Падине и њихови
суседи и гости током августа
су више дана весело просла-
вљали 215 година од доласка
Словака на ово подручје. Одр-
жано је мноштво занимљивих
спортских надметања, такми-
чење у кувању говеђег гулаша
и у справљању торти, и више
концерата народне, поп и рок,
као и класичне музике.

Организован је стручни скуп
универзитетских професора и
научника родом из Падине и
отворено неколико изложби на
више места у том селу. Прво
су у петак, у скромним про-
сторијама Месне организаци-
је пензионера Падине, наивни
сликари, чланови ове органи-
зације, приказали своја ликов-
на дела. Сат касније је Удру-
жење жена Падине у Етно-дому
отворило изложбу осликаних
старих тањира.

Млади падински хармони-
каш и педагог Владимир Халај
прво је засвирао и показао сво-
ју виртуозност, а потом је пра-
тио певачицу Аленку Котвашо-
ву, обучену у раскошну народ-
ну ношњу. Студенткиња глуме
Ивета Галасова на крају је
публици подарила мало пое-
зије декламујући песму „Апа-
сионата” Војћеха Михалика.

Поред старих украшених
тањира, посетиоци су у Етно-

дому Падине могли да погле-
дају и сталну изложбену постав-
ку у виду богате етнографске
грађе: фотографија, слика,
намештаја, одеће, ланене посте-
љине и перјаних покривача,
везених пешкира и ручних радо-
ва и сл.

Последњег дана викенда, уве-
че, отворена је трећа изложба у
великој сали Месне заједнице
Падина. Реч је о радовима наив-
них сликара из Падине, оку-
пљених у Удружењу ликовних
уметника „Smäd” (Жеђ) Пади-

на. И овде је пре самог отвара-
ња Владимир Халај показао
своје умеће, што соло тачком,
као тумач музичког дела, што
свирањем малог дечјег орке-
стра, као музички педагог, или
музичком пратњом певачице
Елене Сладечекове Шимакове,
као извођач. Изложено је педе-
сетак слика рађених највише
техником уље на платну, одно-
сно уље на стаклу. Ова изло-
жба је била и најпосећенија.

Врхунац свечаности заказан
је за 11. септембар, за када је
планирано отварање изложбе
радова наивног сликара из
Падине Мартина Папа, одр-
жавање велике академије у сали
Дома културе посвећене 215.
годишњици оснивања Падине
и, на крају, представљање зани-
мљиве књиге „Падински свад-
бени обичаји” аутора Јана Кола-
рика, иначе једног од марљи-
вих организатора ове богате
вишедневне прославе.

„ДЕЧЈА СВАДБА” У КОВАЧИЦИ

Игре, песме и здравице
У области дечјег фолклора
посебну категорију чине дечје
игре, међу које спадају и оне у
којима деца имитирају живот
одраслих. Једна од тих игара је
и свадба. У традиционалном тер-
мину, последње недеље у авгу-
сту, и ове године је у Ковачици
одржана „Дечја свадба”.

Ово је догађај који је у Кова-
чици пре четрнаест година ожи-
вео Павел Балаж, тадашњи пред-
седник Меморијалног центра „Др
Јанко Булик”. И тако, у сарадњи
с Месним одбором Матице сло-
вачке у Ковачици, деца учеству-
ју у представљању обичаја на тра-
диционалној словачкој свадби.
Овогодишња „Дечја свадба” поче-
ла је у галерији „Бабка”, где је
отворена изложба радова с ликов-
ног такмичења под називом
„Била једном једна Бибијана”, у
организацији Међународног дома
уметности за децу „Бибијана” из
Братиславе, галерије „Бабка” и
Меморијалног центра „Др Јанко
Булик” из Ковачице.

Такмичарске радове су оцењи-
вала деца која су учествовала на
„Дечјој свадби”. Ове године у
жирију је било више од педесето-
ро деце, која су наградила петоро
такмичара, односно њихове умет-
ничке цртеже, за које су на поклон

од „Бибијане” добили таблет.
После изложбе присутни су

се преселили у хол Дома култу-
ре, где су их поздравили дирек-

тор „Бибијане” Петер Тврдоњ,
помоћница председника општи-
не Ковачица Маријана Мели-
шова, председник Месне зајед-
нице Ковачица Адам Јонаш и
председник Матице словачке у
Србији Бранислав Кулик, док је
овогодишњу „Дечју свадбу” све-
чано отворио амбасадор Словач-
ке Републике у Београду Федор
Росоха, након чега је подијум
припао малим сватовима.

Свадба почиње позивањем на
венчање, односно дружба (мла-
дин или младожењин помоћ-
ник) позива госте на свадбу. Тај
обичај ни ове године није изо-
стављен. У Амбасади Словачке
Републике у Београду дочекали
су мале „помоћнике” из Кова-

чице, који су дошли да позову
на овогодишњу „Дечју свадбу”.
Деца су их позвала уз здравицу
и, према обичају, уз чашу вина.

А на свадби је свако имао сво-
ју улогу. Тако су млада, младо-
жења, стари сват, родитељи мла-
денаца, куварице, крчмари, музи-
чари, прије, дружбовија (помоћ-
ници) и деверуше представили
некадашње обичаје: довођење мла-
де у младожењину кућу, бацање
метле и послуживање меда, деље-
ње поклончића малим сватови-
ма, „príchod s rato les ou” (скупља-
ње новца за будуће дете) и плес с
невестом, која је већ носила чепец
(капу, део ношње коју носе удате
жене), затим плес гусана и плес с
метлом, али и здравице, које су
некада биле саставни део свадбе.

Нису недостајале ни народне
песме и игре, улепшане ношња-
ма и традиционалним свадбе-
ним јелима. Међу сватовима су
ове године били и гости из Киса-
ча, Пивница и Падине, који су
извели и део програма. Свадба
је симбол љубави, али и дарива-
ња. Средства добијена од ове
хуманитарне манифестације и
ове године биће усмерена у
добротворне сврхе и додељена
на Микулашa (Светог Николу).

Алена Куликова

„Словачке народне свечаности”
су ове године трајале од 24. јула
до 15. августа, ако рачунамо и
пратеће манифестације. Био је
ту велики број сусрета представ-
ника различитих професија, изло-
жби, спортских надметања, песме
и плеса, вашара уметнина, као и
неизоставно кување паприкаша
и, за овогодишње учеснике про-
грама, свадбарског купуса. Издво-
јили бисмо једну етнографску
изложбу и два занимљива штан-
да на вашару уметнина.

Поред више тезги са чувеном
петровачком кобасицом, ручно
прављеним традиционалним
колачима и другим посластица-
ма, занатским и уметничким про-
изводима, пажњу су нам приву-
кла два пункта: професора др Јана
Бабјака, који је продавао своје
ауторске књиге, и дизајнера Паве-
ла Суровог, који је великим пано-
ом и најновијим каталогом пред-
ставио своје радове у области
уметничке фотографије.

Задивљујуће је колико је књи-
га проф. Бабјак написао до сада,
и то из врло различитих обла-
сти. Иако често оспораван, мора
му се честитати на труду и агил-
ности. Исто се може рећи и за
стваралаштво Павела Суровог.
Његова широка интересовања у
области етнографије понекад
резултирају превеликим импро-
визацијама и произвољним тума-
чењима, али треба признати да
је он један од најактивнијих и
најупорнијих популаризатора
словачке традиционалне ношње
у земљи и иностранству.

Промовисање 
домаће радиности

Изложба под називом „Предок,
симбол етничког идентитета вој-

вођанских Словака” (предок –
не баш најсрећније преведена
словачка реч за предњицу, пред-
њи украсни део традиционалне
мушке кошуље) отворена је још
8. августа у изложбеној сали Гале-
рије Зуске Медвеђове у Бачком
Петровцу. Аутори изложбе Ката-
рина Радосављевић, музејска
саветница у Музеју Војводине, и
Маријан Павлов, кустос-етнолог,
сарадник Музеја војвођанских
Словака, посетиоцима су прика-
зали 15 старих, традиционалних
кошуља с руском крагном и укра-
шеним предњим делом.

Овај везени или ткани део тра-
диционалне словачке мушке
кошуље није био тек обичан
украс, плод домишљатости нека-
дашњих домаћица и везиља, него
један од резултата ангажовања
словачких интелектуалаца на
развоју и јачању националне све-
сти у некадашњој Аустроугар-
ској, на простору данашње Сло-
вачке Републике. Они су овом
нарочитом кошуљом желели да
истакну свој национални иден-
титет. Мушкарци и дечаци су
их носили не само за време
посебних окупљања породице и

родбине него и на свечаности-
ма и током избора.

Према доступним изворима,
за креирање пластрона, тј. пред-
њице за мушку кошуљу, с моти-
вима словачке орнаментике,
заслужни су Јан Кмећ, Павол
Сохан и Драхотина Крижко Кар-
дасова. Популарности украше-
них мушких кошуља допринело
је и деловање Удружења словач-
ких жена „Живена” у другој поло-
вини 19. века и њихово промо-
висање кућне радиности словач-
ких жена. Полако се искриста-
лисала замисао да је свечана
народна одећа знак који пред-
ставља националну идеју, при
чему је ручни рад (вез) постао
национални и обједињујући
чинилац.

Више техника израде

Слично је било и на овим про-
сторима у првим деценијама 20.
столећа. Будући да су тада идеје
панславизма биле врло живе и
јаке, а културне везе с матич-
ном државом Словачком интен-
зивне, југословенски словачки
интелектуалци су предано ради-
ли на очувању националног и
културног идентитета. Осим тога,
пошто је председница тадашњег
Друштва словачких жена Ште-
фанија Мичатекова била дуго-
годишња чланица „Живене”, пре-
нела је не само идеју неговања
националне свести кроз специ-
фичну одећу, као што је мушка
кошуља с предњим украсним
делом, него је организовала кур-
севе шивења предњице по сло-
вачким местима. Први је одр-
жан у Ковачици 1921. године.

Украсни предњи део – пла-
строн, иначе, израђује се засеб-
но и накнадно се ушива на све-
чану мушку кошуљу, као и по
усправној крагни, тзв. руској,
која се копча по страни. Зато се
и овај украсни елемент зове пла-
строн с крагном. Предњице, пла-
строни, стварани су на два основ-
на начина: ткањем или везом.
На изложби су приказани екс-
понати израђени различитим
техникама: вез покрстицом,
пуним везом и ажуром, вез сатен
бодом, штиковањем и ткањем.
Заинтересовани могу погледати
изложбу до 29. октобра у Бач-
ком Петровцу, након чега би
требало да старе кошуље и издво-
јени пластрони освану у некој
другој војвођанској галерији.

Иван Зафировић



Како је некада 
изгледао порођај

Раније се говорило да су занати
злата вредни и да за онога ко
има занат у рукама нема зиме.
Поједини занати су успели да се
одрже до данас, али већина изу-
мире. С доласком нових генера-
ција дошло је и до великог тех-
нолошког напретка. Такав напре-
дак друштва у 21. веку допринео
је значајном развоју школског
система, па се самим тим већи-
на младих опредељује за високо-
школско образовање. Из тог 
разлога желимо да посветимо
мало пажње старим занатима јер,
иако више нису толико заступље-
ни, и даље су цењени.

С развојем медицине и гине-
кологије, као науке, у заборав је
почео да одлази и занат „бабе”
који су практиковале Словакиње.
Бабе, како су их Словаци назива-
ли, биле су претече данашњих
бабица. Седамдесетпетогодишња
Ковачичанка Катарина Замечњи-
кова приближила нам је како је
помагала женама током, а посеб-
но након порођаја.

Она је помогла да на свет дође
велики број деце, а занат је уса-
вршила самостално, када је сти-
цајем околности помогла својој
другарици да се породи, јер, како
каже, у њеној породици су се
овим послом бавиле само њена
прабака и прабакина сестра.

С обзиром на то да су се поро-
ђаји пре пар деценија одвијали код
куће, бабе су биле те које су их и
водиле. Њихов задатак је био и да

пресеку пупчану врпцу стерилним
маказама и да је увију у унапред
припремљену газу. Чишћење свих
чаршава и осталих ствари које су
користиле приликом порођаја тако-
ђе је улазило у опис њиховог посла.
Ране које су некада настајале при-
ликом порођаја лечиле су помоћу
биљке репик, коју су кувале као
чај и, користећи газу, санирале
рану.

Бабе су наредних пар дана
након порођаја долазиле код

породиља, како би им помогле
око купања беба и како би их
научиле да то касније самостал-
но раде. Такође су женама маси-
рале цело тело, уз употребу топле
воде и сапуна, с фокусом на гру-
дима и стомаку, да не би остало
пуно вишка коже, да би смањиле
надутост, али и да би помогле да
се тело што пре очисти од свих
задржаних токсина.

Занимљиво је то да су бабе
биле задужене да, у договору са
свештеником, заказују крштење
у цркви и заједно с породицом и
кумовима припремале бебу и
присуствовале чину. Оне су и

позивале пријатеље и породицу
новорођенчета на крштење. По
свему судећи, слободно можемо
рећи да су имале јако важну уло-
гу у животу сваке жене коју су
породиле. Према Катарининим
речима, и данас код ње дође поне-
ка млада мама са упалом груди
насталом од вишка млека, која
тај проблем жели да реши на ста-
рински начин.

Катарина за овај посао није
узимала новац. Уколико су желе-
ле, породице су јој захвалиле
неким симболичним поклоном
у виду шећера, брашна, масти
или неких других производа за
свакодневну употребу. Све ово је
радила из чисте љубави и жеље
да помогне мајкама. О њој су
рађене бројне репортаже, а има-
ла је и ту част да, на њихов зах-
тев, угости и једну телевизијску
редакцију из Словачке, која је
снимила прилог о њој.

Иако је и сама свесна колико
је то данас све другачије, једно-
ставније и лакше, и даље јој је
пуно срце када на улици сретне
неког ко јој захвали и ко се сети
да је баш она била та која је помо-
гла да дође на овај свет.

Јана Ђуриш

Петак, 10. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Сваке године, крајем
августа, један петак је
посвећен свештеничким
породицама Словачке
евангелистичке цркве у
Србији. Овај догађај је
прилика да проведу вре-
ме с породицама, искљу-
че се из свакодневних оба-
веза и да се друже и упо-
знају с новопридошлим
члановима. Ове године, 27.
августа, окупили су се у
црквеној општини у Селен-
чи, где су их срдачно доче-
кали капелани Поњичано-
ви.

Након освежења сви
присутни прешли су у
цркву, где је обављена
кратка служба – духовни
скуп који је припремио
селенчански капелан
Мирослав Поњичан. Као
један од организатора, све
присутне је поздравио и
бискуп СЕАВЦ у Србији
Јарослав Јаворњик. Доче-
кали су и важног госта,
евангелистичког свеште-
ника др Луку Илића из
Немачке, и његову поро-
дицу. Током овог окупља-
ња приређено је и преда-
вање о теологу Матији Вла-
чићу, које је одржао гост
из Немачке. 

Пошто се бискуп бави
и медарством, за све
колеге и њихове породи-
це припремио је симбо-
личан поклон: мед и мле-
ко. Ова здрава и укусна
комбинација, поред тога
што има позитиван ути-
цај на здравље, има и
библијску симболику. На
свечаном ручку су про-
славили и важан јубилеј
– 75. рођендан бискупа у
пензији Самуела Врбов-
ског, као и имендан. Овом
приликом бискуп Јаро-

слав Јаворњик је у име
свих присутних уручио
новчани дар. Капелан
домаћин је припремио и
леп и занимљив сувенир,
дрвени старински оквир
за фотографије који је
направио заједно са
супругом Зузаном.

После ручка су отишли
на излет. Прво су сврати-
ли у манастир Бођани у
општини Бач, где су украт-
ко сазнали историју о
настанку манастира. Пут
их је даље водио до Бача,
до тврђаве.

Тврђава у Бачу је нај-
важније и најбоље очува-
но средњовековно утврђе-
ње на подручју Војводи-
не. Више о томе открио
је представник Туристич-
ке организације, који их
је такође спроводио током
посете донжонској кули.
Реч је о потпуно ренови-
раној згради у оквиру твр-
ђаве, где се налазе изло-
жбе археолошких експо-
ната ископаних на под-
ручју тврђаве. У близини
тврђаве имали су прили-
ку да виде и хамам, одно-
сно део турских купатила
која датирају из 1578.
године.

Овогодишњи сусрет је
завршен кафом и кроаса-
нима које су припремили
Валентови , породица
сениора бачког у пензији,
која је са задовољством све
позвала у своју нову кућу.
Иако их је дочекало кишно
јутро, није могло да их
одговори од сусрета. Осме-
си на лицима и весело рас-
положење указивали су на
то да им је ово путовање
било корисно и да би тре-
бало да се чешће сусрећу
и друже. Алена Кулик

Војловчани су и ове године зајед-
нички организовали традиционал-
ну манифестацију „Жетелачки
дани”, у оквиру које су захвалили
за овогодишњу жетву и урод.Жетве-
на свечаност је почела у петак 6.
августа традиционалном дечјом
радионицом, у Парку реформаци-
је, испред зграде Месног одбора
Матице словачке у Војловици, која
је и један од организатора, заједно
са Словачким културно-просвет-
ним друштвом „Ђетван” и Мађар-
ским културно-уметничким дру-
штвом „Тамаши Арон”.

Томе да су свима недостајала
сусретања и дружења сведочи и
досад највећи број деце која су
се придружила радионици.
Више од педесеторо деце је ства-
рало, цртало и бојило сунцо-
крете занимљивом техником од
креп-папира.

Војловачка сликарка и везиља
Зуска Чрјепок похвалила је ову
акцију, која је веома важна за децу:

– Деци је потребно само омо-
гућити овакав догађај и она сама
испоље своју креативност.

Ужитак за децу и одрасле

Марта Керекеш, представница
мађарског друштва, рекла је:

– Број присутне деце сведочи
о томе да је радионица успела.
Наравно, треба споменути и добру
сарадњу између организатора.

За време радионице деца су

могла и мало да се размрдају уз
капуеру.

– Клуб „Капуера Панчево”
за време летњег распуста орга-
низује показне часове. Пошто
овај спорт тренира много деча-
ка из Војловице, овом прили-
ком су могли да покажу сво-
јим другарима шта су све нау-
чили и колико су способни –
изјавио је Мартин Марек, један
од капуериста.

Деца су се највише радовала
дружењу и заслуженој награди за
труд – освежавајућем сладоледу.
У вечерњим сатима у дворишту
мађарског друштва одржан је тра-
диционални културно-уметнички
програм гостију и домаћина. На
сцени, коју су красили везови вој-
ловачких везиља, представили су
се гости мађарског друштва „Тама-
ши Арон”, Културно-уметничко
друштво „В широм поли хрушка”
из Ковачице и Културно-уметнич-
ко друштво „Станко Пауновић” из
Панчева. Сви учесници су за своје
изведбе добили снажан аплауз
многобројне публике.

Град подржао манифестацију

Следећег јутра, у суботу, већ од 11
сати, поново су се окупили љуби-
тељи музике, певања и игре, али и
веза и ручних радова. Испред дру-
штва „Тамаши Арон” на тезгама
су били изложени ручни радови,
разни производи, вина и ракије,
које су чланице разних удружења

и друштава с радошћу продавале
и представљале посетиоцима. И
ове године су „Ђетванове” везиље
на својој тезги, поред ручних радо-
ва, продавале и добро познат колач
– војловачке свадбене „лопте”.

Главни и најважнији догађај је
почео испред Месне заједнице
Војловица, где је све присутне
најпре поздравио председник дру-
штва „Ђетван” Михал Спишјак,
а затим и градоначелник Панче-

ва Александар Стевановић. У
ваздуху су се осећали радост и
задовољство младих, али и ста-
ријих суграђана, фолклораша,
певача, пољопривредника, који
су се укључили у свечани дефи-
ле, заједно с тракторима, разном
механизацијом и нагизданим
коњима, које су јахали домаћи-
ни за време свечане поворке.

Многобројни учесници су, у
разнобојнимрадним и старинским
ношњама, продефиловали улица-
ма у Војловици и на сваком ћошку
игром и песмом поздравили гле-

даоце, који су нестрпљиво чекали
ову жетвену поворку. Својим при-
суством су овај, за све Војловчане
важан догађај подржале и Маја
Витман, градска менаџерка, и Ива-
на Росић, покрајинска посланица.

Гулаш и забава

Након свечаног дефилеа, у 17
сати, у дворишту друштва
„Ђетван” почело је такмичење у
кувању гулаша, на ком је уче-

ствовало девет екипа. Иако нису
открили свој рецепт, многоброј-
ни кувари су кроз шалу рекли да
је дружење најважнији зачин за
укусан гулаш. Не само да су се
гулашу радовали такмичари већ
је то била и вечера за све госте
бала, током којег је председник
друштва Михал Спишјак доде-
лио захвалнице свим куварима.

Добра атмосфера се настави-
ла и у вечерњим сатима у „Ђетва-
ну”, као и на жетелачком балу у
просторијама МКУД-а „Тамаши
Арон”. Алена Кулик

ЗАНАТИ КОЈИ ИЗУМИРУ

Претече данашњих бабица

„ТИМ БИЛДИНГ” У СЕЛЕНЧИ И БАЧУ

Сусрет 
свештеничких

породица

ТРАДИЦИОНАЛНИ, 26. „ЖЕТЕЛАЧКИ ДАНИ”

ВОЈЛОВЧАНИ И КРАЈ ЖЕТВЕ
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Tohtoročné Slovenské národné
slávnosti trvali od 24. júla do 15.
augusta, ak počítame aj sprievod-
né podujatia. Uskutočnilo sa veľké
množstvo stretnutí zástupcov rôz-
nych profesií, výstav, športových
súťaží, piesní a tancov, výtvarných
jarmokov, ale aj neodmysliteľné
varenie paprikáša a, pre tohtoroč-
ných účastníkov programu, sva-
dobnej kapustnice.Chceli by sme
vyzdvihnúť jednu etnografickú vý-
stavu a dva zaujímavé stánky na
vašom veľtrhu umenia.

Okrem niekoľkých stánkov so
známou petrovskou klobásou,
ručne vyrábanými tradičnými ko-
láčmi a inými dobrotami, ručný-
mi prácami a umeleckými výrob-
kami nás zaujali dva stánky: pro-
fesora doktora Jána Babiaka, kto-
rý predával svoje knihy, a návrhá-
ra Pavla Surového, ktorý veľkým
panelom a najnovším katalógom
predstavil jeho diela z oblasti
umeleckej fotografie.

Je pozoruhodné koľko kníh
prof. Babiak doteraz napísal, a to
z veľmi odlišných oblastí. Napriek
tomu, že je často popieraný, treba
mu zablahoželať k jeho tvrdej
práci a obratnosti. To isté možno
povedať o práci Pavla Surového.
Jeho široké záujmy v oblasti etno-
grafie niekedy vydávajú prehnané
improvizácie a svojvoľné inter-
pretácie, treba však uznať, že patrí
k najaktívnejším a najtrvalejším
popularizátorom slovenských
krojov u nás a v zahraničí.

Propagácia 
domácich remesiel

Výstava s názvom Predok, sym-
bol etnickej identity vojvodin-
ských Slovákov, bola otvorená 8.
augusta vo výstavnej sieni Galérie
Zusky Medveďovej v Báčskom
Petrovci. Autori výstavy Katarína
Radosavljevićova, poradkyňa
Múzea Vojvodiny a Marian Pa-
vlov, kustód-etnológ, spolupra-
covník Múzea vojvodinských Slo-
vákov, predstavili návštevníkom
15 starých, tradičných košieľ s ru-
ským golierom a zdobenou pred-
nou časťou.

Táto vyšívaná alebo tkaná časť
tradičnej slovenskej pánskej koše-
le nebola len obyčajnou ozdobou,
plodom vynaliezavosti niekdaj-
šých gazdiniek a vyšívkariek, ale
jedným z výsledkov zapojenia slo-
venských intelektuálov do rozvoja

a posilnenia národného povedo-
mia v bývalom Rakúsko-Uhorsku,
v dnešnej Slovenskej republike.
Touto špeciálnou košeľou chceli
zdôrazniť svoju národnú identitu.
Muži a chlapci ich nosili nielen
pri sviatočných stretnutiach rodi-
ny a príbuzných, ale aj na slávnos-
tiach a počas volieb.

Podľa dostupných zdrojov na
vytvorenie plastrónu, tj. prednej
časti pánskej košele s motívmi
slovenskej ornamentiky majú na
svedomí Ján Kmeť, Pavol Soháň a

Drahotina Križko-Kardassová. K
obľube zdobených pánskych ko-
šieľ prispela aj činnosť Spolku slo-
venských žien Živena v druhej
polovici 19. storočia a ich propa-
gácia práce v domácnosti sloven-

ských žien. Myšlienka, že sviatoč-
ný ľudový odev je znakom, ktorý
predstavuje národnú myšlienku,
sa pomaly kryštalizovala, pričom
ručné práce (výšivky) sa stali ná-
rodným a zjednocujúcim fakto-
rom.

Viac techník výroby

Podobné to bolo v tejto oblasti aj
v prvých desaťročiach 20. storo-
čia. Pretože myšlienky panslaviz-
mu boli v tej dobe veľmi živé a
silné a kultúrne väzby s rodným

štátom Slovenska boli intenzív-
ne, juhoslovanskí slovenskí inte-
lektuáli usilovne pracovali na za-
chovaní svojej národnej a kultúr-
nej identity. Navyše, keďže pred-
sedníčka vtedajšieho Spolku slo-

venských žien Štefania Mičate-
ková bola dlhoročnou členkou
Živeny, sprostredkovávala nielen
myšlienku pestovania národné-
ho povedomia prostredníctvom
špecifického oblečenia, akým je
napríklad pánska košeľa s pred-
nou ozdobnou časťou, ale tiež
organizovala kurzy šitia prednej
časti v slovenských miestách. Pr-
vý sa konal v Kovačici v roku
1921.

Ozdobná predná časť - plas-
trón, mimochodom, je vyrobená

oddelene a následne
prišitá na sviatočnú
pánsku košeľu, ako aj
na vzpriamený golier,
tzv. Ruský, ktorý sa za-
pína na boku. Preto sa
tento dekoratívny pr-
vok nazýva aj plastrón
s golierom. Predné
časti, plastróny, vzni-
kajú dvoma základný-
mi spôsobmi: tkaním
alebo vyšívaním. Vý-
stava predstavuje ex-
ponáty vyrobené rôz-
nymi technikami: krí-
žikovou výšivkou,
plnou výšivkou a pre-
šívaním, výšivkou sa-
ténovým stehom, šti-
kovaním a tkaním. Vý-

stavu si môžu záujemcovia po-
zrieť do 29. októbra v Báčskom
Petrovci, po čom by sa staré ko-
šele a samostatné plastróny mali
objaviť v ďalšej galérii vo Vojvo-
dine. Ivan Zafirović

ZACHOVANIE NÁRODNEJ IDENTITY V BÁČSKOM PETROVCI 

SLÁVNOSTNÁ PÁNSKA KOŠEĽA

MALÁ DEDINSKÁ SLÁVNOSŤ V PÔVABNOM LUGU

Za kultúru sa oplatí 
aj bojovať

V malej slovenskej dedinke Lug,
ktorá sa nachádza na svahoch po-
horia Fruška gora, sa 21. augusta
konala už šiesta slávnosť  V lipo-
vom chládku a v medovom sládku.
V centre didiny vystavovalo svoje
výrobky niekoľko včelárov z Lugu
a okolitých dedín: med z lipy, aká-
cie, lúčny med, dokonca aj repko-
vý med, peľ, propolis, medovina a
liečivé prípravky na báze medu.
Medzi nich sa umiestnili aj dva
stánky s ručnými prácami a suve-
nírmi šikovných žien z Lugu.

A na neďale-
kom dvore nové-
ho Domu kultú-
ry v Lugu bol
pripravený bo-
hatý kultúrno -
umelecký pro-
gram. Otvorili
ho členovia or-
chestra selenč-
skej základnej
školy Jána Kollá-
ra, pod taktov-
kou dirigenta
doktora Juraja
Súdiho. Predniesli niekoľko slo-
venských ľudových piesní, hu-
dobne sprevádzali niekoľko svo-
jich vokálnych sólistov, dve mla-
dé speváčky z Lugu, ale aj sa-
motného maestra Súdiho, ktorý
na záver zaspieval jednu z Bala-
ševićových piesní.

Niekoľko ruských, slovenských
a jednu srbskú ľudovú pieseň za-
spievala špeciálna hosťka, Alina
Nikulačeva, narodená v Rostove
nad Donom, ktorá dnes žije na Slo-
vensku. Bolo to príjemným pre-
kvapením pre obyvateľov Lugu a
hostí slávnosti, a pripomienutie si
spoločných slovanských koreňov.

Slávnosť sa, samozrejme, ne-
mohla zaobísť bez tradičných ľu-
dových tancov. Dve folklórne

skupiny, z Kysáča a Hložian, sa
predstavili vo viacerých mimo-
riadnych choreografiách. Bolo
potešením sledovať zručnosť a
vrtkosť  mladých tanečníkov, ale
aj privilégium vidieť nádheru fa-
rieb a bohatosť ozdôb bezchybne
naškrobených, predovšetkým,
ženských krojoch. Každé slovens-
ké miesto vo Vojvodine má svoje
špecifické kroje, čo bolo vidno aj
tentokrát. Túto rozmanitosť je po-
trebné zachovať a oslavovať.

Na záver treba uvítať snahu ro-

diny Kolárovcov z Lugu napriek
všetkému znova zorganizovať tú-
to dedinskú slávnosť, ktorá sa mi-
nulý rok, kvôli pandémii nekona-
la. Bolo potrebné vyčistiť dvor
kultúrneho domu od trosiek a bu-
riny, zariadiť pódium, pripraviť
osvetlenie a ozvučenie, zabezpečiť
jedlo a občerstvenie.

To všetko padlo na plecia nie-
koľkých nadšencov, zoskupených
okolo rodiny Kolárovcov a riadi-
teľky kultúrno- umeleckého spol-
ku Mladosť Anny Čelovskej, ktorí
bojovali za to, aby kultúrny život v
Lugu úplne nevyhynul. Dúfame,
že miestni obyvatelia Lugu zarea-
gujú na výzvu Zdeny Kolárovej a
budúci rok sa viac zapoja do orga-
nizácie slávnosti. Ivan Zafirović

OSLAVA 215 ROKOV PADINY

Tri výstavy umenia
Finále slávnosti 
v septembri

V priebehu augusta obyvatelia
Padiny a ich susedia a hostia nie-
koľko dní s radosťou oslavovali
215 rokov od príchodu Slovákov
do tejto oblasti.

Konalo sa mnoho zaujímavých
športových súťaží, súťaž vo varení
hovädzieho gulášu a výroby tórt,
niekoľko koncertov ľudovej, pop,
rock, ale aj vážnej hudby.

Zorganizovalo sa odborné
stretnutie univerzitných profeso-
rov a vedcov z rodnej Padiny a bo-
lo otvorených niekoľko výstav na
viacerých miestach v tejto dedine.

Najprv, v piatok, v skromných
priestoroch Miestnej organizácie
dôchodcov v Padine, institní ma-
liari, členovia tejto organizácie,
predstavili svoje výtvarné diela. O
hodinu neskôr Padinský spolok
žien otvoril v Etno-dome výstavu
maľovaných starých tanierov.

Mladý harmonikár a pedagóg z
Padiny Vladimír Halaj najskôr
zahral a ukázal svoju virtuozitu, a
potom sprevádzal speváčku Alen-
ku Kotášovú, oblečenú do hád-
herného ľudového kroja.

Na záver študentka herectva
Iveta Galasová darovala prítom-
ným trochu poézie prednesom
básne Apassionata Vojtecha Mi-
chálika. Okrem starých zdobe-
ných tanierov si návštevníci Etno-

domu Padiny mohli pozrieť stálu
expozíciu v podobe bohatého et-
nografického materiálu: fotogra-
fie, obrazy, nábytok, odev, ľanovú
bielizeň a periny, vyšívané uterá-
ky a ručné práce a podobné.

Večer posledného víkendového
dňa bola vo veľkej sále Miestneho
spoločenstva Padina otvorená tre-
tia výstava. Ide o diela insitných
maliarov z Padiny, zoskupených v
Združení výtvarných umelcov
Smäd Padina. Aj tu Vladimír Ha-

laj pred otvorením ukázal svoje
schopnosti, či už sólovo, ako inter-
pret hudobného diela, hrou v ma-
lom detskom orchestri ako hu-
dobný pedagóg, alebo hudobným
sprievodom speváčky Eleny Slá-
dečekovej Šimákovej, ako inter-
pret. Vystavených je asi päťdesiat
obrazov, vyrobených väčšinou s
použitím techniky olej na plátne
alebo olej na sklo. Táto výstava bo-
la aj najnavštevovanejšou.

Vyvrcholenie slávnosti bude
11. septembra, kedy je plánované
otvorenie výstavy diel insitného
maliara z Padiny Martina Papa,
uskutočnenie veľkej akadémie v
sále Doma kultúry, venované 215.
výročiu založenia Padiny, a nako-
niec predstavenie zaujímavej kni-
hy Svadobné obyčaje z Padiny au-
tora Jána Kolárika, jedného z usi-
lovných organizátorov tejto boha-
tej viacdňovej oslavy.

Ivan Zafirović

DETSKÁ SVADBA V KOVAČICI

Tanec,piesne a vinše

V oblasti detského folklóru špe-
ciálnu kategóriu tvoria detské hry,
medzi ktoré patria tie, v ktorých de-
ti napodobňovali život dospelých.
Jednou z týchto hier bola svadba.
V  tradičnom termíne, v  poslednú
augustovú nedeľu, sa aj v tohto ro-
ku v Kovačici uskutočnilo poduja-
tie Detská svadba. 

Ide o udalosť, ktorú v Kovačici
pred 14 rokmi oživil Pavel Baláž,
vtedajší predseda Memoriálneho
centra Dr Janko Bulík. A tak sa deti
v spolupráci s Miestnym odborom
Matice slovenskej v Kovačici zúčast-
ňujú prezentácie zvykov na tradič-
nej slovenskej svadbe. Tohtoročná
Detská svadba sa začala v galérii
Babka, kde sa uskutočnilo otvorenie
výstavy výtvarnej súťaže pod ná-

zvom Bola raz jedna Bibiana, v orga-
nizácii Medzinárodného domu
umenia pre deti Bibiana z Bratislavy,
galérie Babka a Memoriálneho stre-
diska Dr Janka Bulíka z Kovačice.

Súťažné práce hodnotili deti,
ktoré sa zúčastnili Detskej svadby.
Tento rok bolo v porote viac ako
päťdesiat detí, ktoré ocenili piatich
súťažiacich, teda ich umelecké
kresby, za ktoré dostali ako darček
od Bibiany tablet.

Po výstave sa prítomní presunuli
do siene Domu kultúry, kde ich naj-
skôr pozdravil riaditeľ Bibiany Peter
Tvrdoň, potom asistentka starostu
mesta Kovačica Mariana Melišová,
predseda Miestneho spoločenstva
Kovačica Adam Jonáš, predseda
Matice Slovenskej v Srbsku Brani-

slav Kulík, kým tohtoročnú Detskú
svadbu slávnostne otvoril veľvysla-
nec Slovenskej republiky v Belehra-
de Fedor Rosocha, po čom javisko
patrilo malým svadobníkom.

Svadba začína pozvaním na
svadbu, teda družba pozýva hostí
na svadbu. Tento zvyk nevyostál ani
tento rok. Veľvyslanectvo Sloven-
skej republiky v Belehrade privítalo
malých družbov z Kovačice, ktorí
prišli pozvať na tohtoročnú Detskú
svadbu. Deti ich pozvali s vinšom,
a podľa obyčajov, aj s pohárom vína.  

A na svadbe mal každý svoju
úlohu. Tak nevesta, ženích, starejší,
svadobní rodičia, kuchárky, krčmá-
ri, hudobníci, svatky, družbovia a
družičky predstavili staré obyčaje:
privádzanie nevesty do domu žení-

cha, hádzanie metly a podávanie
medu, odovzdávanie darčekov ma-
lým svadobným hosťom, príchod s
ratolesťou a tanec s nevestou, ktorá
už mala na hlave čepiec Potom gu-
nárací tanec a metlový tanec, ale aj
vinše, ktoré bývali neoddeliteľnou
súčasťou svadby.

Nechýbali ani ľudové piesne a
tance, spestrené krojmi a tradičný-
mi svadobnými jedlami. Medzi
svadobnými hosťami boli tento rok
hostia z Kysáča, Pivnice a Padiny,
ktorí predviedli aj časť programu.

Svadba je symbolom lásky, ale aj
darovania. Prostriedky získané z
tejto humanitárnej udalosti budú
aj tento rok smerované na dobro-
činné účely a budú darované na
Mikuláša. Alena Kulíková



Ako kedysi vyzeral pôrod

Kedysi sa hovorilo, že remeslá majú
zlaté dno a pre tých, ktorí majú re-
meslo vo svojich rukách, neexistuje
zima. Niektorým remeslám sa poda-
rilo prežiť dodnes, väčšina však vy-
miera. S príchodom nových generá-
cií došlo k veľkému technologickému
pokroku. Takýto pokrok spoločnosti
v 21. storočí prispel k významnému
rozvoju školského systému, takže
väčšina mladých ľudí sa rozhodla pre
vysokoškolské vzdelávanie. Z tohto
dôvodu chceme venovať malú pozor-
nosť starým remeslám, pretože, aj
keď už nie sú tak zastúpené, stále sú
uctivané.

S rozvojom medicíny a gynekoló-
gie ako vedy sa začalo zabúdať na
„babské“ remeslo, ktoré vykonávajú
slovenské ženy. Baby, ako ich Slováci
nazývali, boli predchodcami dneš-
ných pôrodných asistentiek. Sedem-
desiatpäťročná Katarina Zámečníko-
vá z Kovačice nám porozprávala, ako
pomáhala ženám počas pôrodu a
najmä po ňom.

Pomohla narodiť sa veľkému poč-
tu detí a remeslo zdokonalila sama,
keď zhodou okolností pomohla svo-
jej priateľke pri pôrode, pretože, ako
hovorí, v jej rodine sa touto prácou
zaoberali iba prebabka a prababkyna
sestra.  

Vzhľadom na to, že sa pred pár de-
saťročiami pôrody konali doma,
viedli ich práve babičky. Ich úlohou
bolo tiež prestrihnúť pupočnú šnúru
sterilnými nožnicami a zabaliť ju do
vopred pripravenej gázy. Pranie všet-
kých obliečok a ďalších vecí, ktoré
používali pri pôrode, bolo tiež súčas-

ťou ich popisu práce. Rany, ktoré sa
vyskytli počas pôrodu, boli ošetrené
pomocou repky, ktorú uvarili ako
čaj, a pomocou gázy ranu zahojili.

Baby chodili k rodičkám niekoľ-
ko dní po pôrode, aby im pomohli s
kúpaním bábätiek a naučili ich, aby
to neskôr robili aj samé. Masírovali
tiež celé telo žien pomocou teplej
vody a mydla so zameraním na
hrudník a brucho, aby nezanechalo
veľa prebytočnej pokožky, aby
zmenšilo nafúknutisť, ale tiež po-

mohlo očistiť telo od všetkých za-
držiavaných toxínov.

Je zaujímavé, že babičky mali po
dohode s kňazom na starosti naplá-
novanie krstu v kostole a spolu s ro-
dinou a krstnými rodičmi pripravili
dieťa a zúčastnili sa obradu. Na krst
pozvali aj priateľov a rodinu novoro-
denca. Podľa všetkého môžeme slo-
bodne povedať, že hrali veľmi dôleži-
tú úlohu v živote každej ženy, ktorú
porodili. Podľa Kataríny k nej aj dnes
prichádzajú mladé matky so zápa-
lom prsníka spôsobeným prebytoč-
ným mliekom, ktoré chcú tento pro-
blém vyriešiť po starom.

Katarína pre túto prácu nebrala
peniaze. Ak chceli, rodiny jej poďa-
kovali symbolickým darčekom v po-
dobe cukru, múky, masti alebo niek-
torých ďalších výrobkov na každo-
denné použitie. To všetko robila z
čistej lásky a túžby pomôcť matkám.
Vzniklo o nej množstvo reportáží a
ona mala tú česť, na ich žiadosť, pri-
vítať televíznu redakciu zo Slovenska,
ktorá o nej nahrala príspevok.

Aj keď si sama uvedomuje, aké je
to dnes iné, jednoduchšie a ľahšie,
stále má plné srdce, keď na ulici stret-
ne niekoho, kto jej poďakuje a kto si
spomenie, že práve ona mu pomohla
prísť na tento svet. Jana Ďurišová

Piatok 10. september 2021

pancevac@pancevac-online.rs

VIII

REMESLÁ, KTORÉ VYMIERAJÚ

Predchodca dnešných pôrodných asistentiek

Každoročne, koncom au-
gusta, jeden piatok venovaný
je kňazským rodinám Slo-
venskej evanjelickej cirkvi v
Srbsku. Táto udalosť je príle-
žitosťou stráviť čas s rodina-
mi, odpojiť sa od každoden-
ných povinností a stretnúť sa
a spoznať nových členov.
Tento rok, v piatok 27. augus-
ta zhromaždili sa v  cirkev-
nom zbore v Selenči, kde ich
srdečne privítali kaplani Po-
ničanovci. 

Po občerstvení, všetci prí-
tomní sa presunuli do chrá-
mu, kde sa konala krátka po-
božnosť – duchovné sústre-
denie, ktoré pripravil selenč-
ský kaplán Miroslav Poničan.
Ako jeden z organizátorov
všetkých prítomných pozdra-
vil aj biskup SEAVC v Srbsku
Jaroslav Javorník. Vo svojom
spoločenstve privítali aj vzác-
neho hosťa, evanjelického fa-
rára dr Luku Ilića z Nemecka
s rodinou. Pri tomto duchov-
nom sústredení odznela aj
prednáška o teol ógovy Mati-
jovi Vlačićovy, v podaní hosťa
z Nemecka. 

Keďže je biskup aj medá-
rom, pre všetkých kolégov
a ich rodiny pripravil simbo-
lický darček, čiže med a mlie-
ko. Táto zdravá a chutná
kombinácia, okrem toho, že
má pozitívny vplyv na zdra-
vie, má aj biblickú symboliku.
Počas slávnostného obedu
pripomenuli si a oslávili vzác-
ny jubileum  – 75. narodeni-
ny dôstojného pána biskupa
Samuela Vrbovského ako aj
meninový deň. Pri tejto príle-
žitosti biskup Jaroslav Javor-
ník v mene všetkých prítom-

ných odovzdal peňažný dar-
ček. Domáci kaplán tiež pri-
pravil krásny a  zaujímavy
darček na pamiatku, drevený
vintage rámik na fotky ktorý
vyrobil spolu s  manželkou
Zuzanou.  

Po obede pokračovali ces-
tou na výlet. Najprv sa zastavi-
li pri kláštore Bođani v dedin-
ke Bođani v obci Báč, kde sa
v krátkosti dozvedeli o histórii
vzniku kláštora. Cesta ich da-
lej viedla do Báču na pevnosť. 

Pevnosť v Báči je najdôle-
žitejšou a najlepšie zachova-
nou stredovekou pevnosťou
v oblasti Vojvodiny. Viac
o nej prezradil zástupca Tu-
ristickej organizácii, ktorý
všetkých aj sprevádzal počas
návšteve donžonskéj veže. Je
to kompletne zrekonštruo-
vaná budova v rámci pev-
nosti, kde sa nachádzajú aj
výstavy archeologických ex-
ponátov vykopaných v areáli
pevnosti. V  okoli pevností,
mali možnosť počas prechá-
dzky vidieť aj hamam, čiže
časť tureckých kúpeľ ktorý
datuju z 1578 roku.

Tohoročné stretnutie ukon-
čili pri kávičke a  croissantoch
ktoré pripravila rodina Valen-
tová, seniora báčskeho v  dô-
chodku, ktorá z radosťou všet-
kých privítala v  svojom no-
vom dome.
Aj keď ich zobudilo uprša-
né ráno, nedali sa odradiť
od stretnutia. Úsmevy na
tvárach a veselá nálada na-
značovali, že tento výlet
bol pre nich užitočný a že
by sa mali častejšie stretá-
vať a kamarátiť.

Alena Kulíková

Vojlovičania aj tento rok spoločne zor-
ganizovali tradičné podujatie Dožin-
kové dní, ktorým sa poďakovali za to-
horočnú žatvu a úrodu. 
Žatevná slávnosť sa začala v  piatok,
6.augusta, tradičnou dieľňou pre de-
ti.V parku Reformácie, pred budovou
Miestneho odboru Matice slovenskej
vo Vojlovici, ktorá je aj jednym z orga-
nizátorov, spolu so slovenským kultúr-
no-umeleckým spolkom Detvan
a  maďarským kultúrno-umeleckým
spolkom Tamási Áron. 

Tomu, že všetkým chýbali stretnutia
a kamarátenie, svedči aj doteraz naj-
väčší počet detí,  ktoré sa zapojili do
dielne. Vyše päťdesiat deti vytváralo,
kreslilo a  farbilo slnečnice zaujíma-
vou technikou z krepového papieru.  
Vojlovická maliarka a vyšivkárka
Zuzka Čriepková, pochválila túto ak-
ciu, ktorá je veľmi dôležitá pre deti: 

– Deťom je len potrebné umožniť
takéto podujatie, a  ony samé ukážu
svoju kreativitu. – uzavrela. 

Radosť pre deti i dospelých
Marta Kerekešová, predstaviteľka
maďarského spolku povedala:

– Počet prítomných deti svedčí, že
sa dielňa vydarila. Samozrejme, po-
trebné je spomenuť aj dobrú spolu-
prácu medzi organizátormi.

Počas dielne sa deti mohli trošku
aj rozhýbať pri capoeire.

Klub Capoeira Pančevo počas let-
ných  prázdnin organizuje ukážkové
hodiny. Kedže tento šport trenujú
mnohí chlapci z  Vojlovice, týmto
spôsobom mohli svojim kamarátom
a spolužiakom ukázať, čo sa naučili a
akí sú šikovní – povedal Martin Ma-
rek, jeden z capoeiristov.
Deti najväčšiu radosť mali z kamará-
tenia a  zo zaslúženej odmeny pre

svoje úsilie- občerstvujúcej zmrzliny.
Vo večerných hodinách na nádvori
maďarského spolku prebiehal tradič-
ný kultúrno-umelecký program hos-
tí a  domácich. Na javysku, ktoré
okrášľovali výšivky vojlovických vý-
šivkáriek, sa predstavili hostia ma-
ďarského spolku Tamási Áron, kul-
túrno-umelecký spolok V šírom poli
hruška z  Kovačice a  kultúrno-ume-
lecký spolok Stanko Paunović z Pan-

čeva. Všetci účinkujúci svojimi pred-
nesmi získali silné potlesky mnoho-
početného obecenstva. 

Mesto podporilo podujatie
V nasledovné ráno, v sobotu, už o 11
hodine sa znovú stretli milovníci
hudby, spevu, tancu, ale aj výšiviek
a ručných prác. Pred spolkom Tamá-
si Áron na stánkoch boli vystavené
ručné práce, rôzne výrobky, vína
a  pálenky, ktoré členky rôzných
združení a spolkov z radosťou predá-
vali a predstavovali navštevníkom. Aj
tohto roku Detvanove výšivkárky na
svojom stánku, okrem ručných prác,
predávali aj dobre známy koláč- voj-
lovické svadobné lopty. 

Hlavná a najvzácnejšia udalosť za-
čala sa pred Miestnym spoločen-
stvom Vojlovica, kde všetkých prí-
tomných najprv pozdravil predseda
spolku Detvan Michal Spišiak, a po-
tom aj starosta mesta Pančevo Alek-

sandar Stevanović. Vo vzduchu sa cí-
tila radosť a potešenie mladých ale aj
tých staršich občanov, folkloristov,
spevákov, poľnohospodárov, ktorí sa
zapojili do slávnostného defilé, spolu
s traktormi, rôznou mechanizáciou a
vyparádeními koňmi, ktoré domáci
poháňali počas slávnostného sprie-
vodu. 

Mnohopočetní účastnici v rôzno-
farebných, pracovných, starodáv-
ných krojoch predefilovali ulicami
Vojlovice, a na každom rohu tancom
a spevom pozdravovali divákov, ktorí
netrpezlivo očakávali tento dožinko-
vý zástup.
Svojou prítomnosťou túto, pre všet-
kých Vojlovičanov významnú uda-
losť, podporila aj Maja Vitman,
mestská manažérka a Ivana Rosićo-
va, pokrajínská poslankyňa. 

Guláš a zábava
Po slávnostnom defilé, o 17 hodine,
sa na nádvorí spolku Detvan začala
súťaž vo varení guláša, ktoréj sa zú-
častnilo 9 ekíp.  Aj keď neprezradili
svoj recept, mnohopočetní kuchári,
žartujúc, povedali, že je kamarátenie
najdôležitejšie korenie na chutný gu-
láš. Gulášu sa tešili nielen súťažiaci,
ale to bolo aj večerou pre všetkých
hostí bálu, počas ktorého predseda
spolku Detvan odovzdal všetkým
kuchárom ďakovný list.

Dobrá nálada pokračovala aj vo ve-
černých hodinách v Detvane, ako aj na
dožinkovom bále v  miestnostiách
MKUS Tamási Áron. Alena Kulíková

TRADIČNÉ 26. DOŽINKOVÉ DNI

VOJLOVIČANIA A KONIEC ŽATVY

„TEAM BUILDING“V SELENČI A V BÁČI

Sústredenie 
farárskych rodin
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Панчево и остали војвођански
градови, због свог равног тере-
на и широких улица у новим
деловима насеља, врло су
погодни за веће коришћење
бицикала у превозу. Нажалост,
обећања о изградњи нових
бициклистичких стаза споро
се реализују.

Недавно је у честим вестима о
саобраћајним несрећама обја-
вљена и вест о једној у којој је
тешко повређено четворо уче-
сника, а један од њих је био
бициклиста. Вест је била удар-
на тога дана и емитована је на
више телевизијских станица.
Мање незгоде не стигну до глав-
них медија, па се и не зна да се
у Србији годишње региструје
око 1.830 саобраћајних незго-
да у којима је један од актера
и бициклиста, што је пет одсто
укупног броја несрећа у сао-
браћају.

Чешће су, опет по статисти-
кама, криви возачи путничких
аутомобила, али и непажња и
неодговорност оних који упра-
вљају двоточкашима такође је
битан разлог за сударе у који-
ма слабији извлачи дебљи крај.
Статистика каже да су возачи
аутомобила и других возила
криви у две трећине случајева,
а за трећину несрећа одговор-
ност сносе бициклисти. Још
мало бројева: годишње у нашој
земљи, према подацима Аген-
ције за безбедност саобраћаја,
погине око 60 бициклиста, с
повредама заврши њих 1.600,
а у последње четири године
погинула су 192 бициклиста.

Пожури полако

Стручњаци упозоравају да бици-
клисти често нису осветљени,
немају светла или неке рефлек-
тујуће елементе, а други
разлог страдања бициклиста је
нагло скретање, не само ноћу
већ и по дану. Такве нагле
покрете аутомобилисти не оче-
кују и зато долази до судара.

Једна од најважнијих ствари
на које Закон о безбедности
саобраћаја обавезује бицикли-

сте јесте обавезна употреба све-
тала (напред бело светло, поза-
ди црвено), а затим вожња у
саобраћају без употребе алко-
хола и опојних средстава. Закон
прописује брзину на бицикли-
стичким тракама до 35 кило-
метара на сат, док у колово-
зним тракама није ограниче-

на, али се обично вози до 40
километара на сат.

Највише настрадалих је упра-
во у градским срединама, тамо
где је саобраћај најгушћи, а вла-
сници двоточкаша воле да кори-
сте мобилне телефоне док возе
и носе слушалице. У последње
време бициклисти су ангажо-

вани у раду разних курирских
служби и доставе робе, па они
на бициклима журе да би напра-
вили што већи промет, а то са
собом носи и опасности при-
ликом скретања, промене прав-
ца, непажње возача.

Стручњаци су израчунали да
бициклисти, када учествују у
саобраћајној незгоди, имају око
седам пута већи ризик да смрт-
но страдају него што је то слу-
чај с путницима и возачима у
путничким аутомобилима.

Војвођански
градови идеални

Актуелна криза изазвана пан-
демијом и препоруке за огра-
ничење физичких контаката сма-
њиле су у последњих годину и
по дана број аутомобила на ули-
цама, а повећале број бицикли-
ста, по неким рачуницама и за
тридесет одсто, мада су бројеви
и даље мали, па се то толико и
не примећује. Небојша Стојко-
вић из удружења „Улице за бици-
клисте” указао је за „Полити-
кин магазин” на чињеницу да
се наши градови све више шире
и пуне новим становницима, а
то представља додатно искуше-

ње за планере и урбанисте како
да унапреде развој бициклистич-
ког саобраћаја.

У свету се ужа градска језгра
све више отварају за пешаке и
бициклисте, да би и градови
били хуманији. Чланови удру-
жења „Улице за бициклисте”
залажу се за измене Закона о
безбедности саобраћаја, који
би побољшао статус бицикли-
ста као неизоставног вида сао-
браћаја у великим градовима.

– Kључни проблем безбед-
ности бициклиста у саобраћа-
ју јесте њихова рањивост, с
обзиром на то да и при рела-
тивно малим брзинама често
задобијају тешке телесне
повреде, углавном због тога
што је једина заштита њихова
одећа. Такође битан проблем
јесте недостатак бициклистич-
ких стаза и трака, па су дво-
точкаши приморани да за кре-
тање у саобраћају користе повр-
шине намењене за кретање
моторних возила – каже Стој-
ковић.

Велики проблем је недоста-
так инфраструктуре, а и ако је
има – није безбедна. На мно-
гим местима недостају стуби-

ћи да одвоје бициклистичку
траку од коловоза, каже пред-
ставник овог удружења, које
организује једну вожњу месеч-
но већ десет година, како би
показало да су двоточкаши део
градског саобраћаја и да их има
све више, и како би натерало
аутомобилисте да више пажње
обрате на њих и прилагоде сво-
ју брзину градској вожњи.

Најефикаснији
превоз у гужви

Панчево и остали војвођански
градови, због свог равног тере-
на и широких улица у новим
деловима насеља, врло су
погодни за веће коришћење
бицикала у превозу. Нажалост,
обећања о изградњи нових
бициклистичких стаза споро
се реализују.

– Бициклизам је најефика-
снији начин превоза на разда-
љинама од пет до седам кило-
метара у граду, то су показала
истраживања – каже Стојковић
и додаје да њихово удружење
дели приручнике о безбедно-
сти бициклиста како би проу-
чили своја права и боље се упо-
знали с правилима.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 10. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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БИЦИКЛ, КОРИСНО СРЕДСТВО И ИЗВОР ЗАДОВОЉСТВА

ДВА ТОЧКА СУ ПОНЕКАД БОЉА ОД ЧЕТИРИ

„Панчевац” је у априлу ове годи-
не писао о бициклистичким ста-
зама у нашем граду: шта има-
мо и шта нам још треба. Акту-
елна реконструкција улица у
центру унеколико је поправила
ситуацију каква је била у про-
леће, али нових стаза још нема.
Зато понављамо део текста, јер
исто је одстојање и иста мета.

„Човек који је страствени
бициклиста с високом еколо-
шком свешћу рођени је Кови-
нац, али и становник Панчева
дуже од две деценије. Душан
Милојков зна све о бицикли-
зму. На свом необичном дво-
точкашу шпарта широм Евро-
пе сваке године. Најпре нам је
рекао да се у земљама Старог
континента локалне самоупра-
ве буквално такмиче у томе ко
ће изградити више бицикли-
стичких стаза.

Занимало нас је његово
мишљење о постојећим стаза-
ма у Панчеву, а он спремно
одговара:

– Све су добре за вожњу, а
има их прилично. То се не
односи на ону која иде према
јужној индустријској зони: пуна
је рупа и трња код „Петрохе-
мије”. Многе бициклисте из
западне Европе сретао сам с
пробушеним гумама. И стаза
на шеталишту код Тамиша је
неравна, у катастрофалном је
стању и треба да се реновира.
Али, упркос томе што је стаза
у Улици Паје Маргановића
такође неравна, бициклисти

нису за њено реновирање! 
Разлог за то је наш еколошки
дух: стаза је неравна због тога
што је подиже корење стабала
платана. Нико ваљда није луд
да сече то дивно дрвеће да би
стаза била равна. Желим да
напоменем и то да су се бици-
клисти из Панчева „изборили”
за то да локална самоуправа
2011. године направи одличну
стазу у Улици ослобођења.

Милојков зна и где би још
мораледа„никну”бициклистич-
ке стазе:

– Имамодвеприоритетнеста-
зе. Прво би морала да се изгра-
ди стаза од Водне заједнице у
Улици Димитрија Туцовића до
северне индустријске зоне;
довољно је да буде само с десне
стране. У фабрици ЗФ ради и у
„Брозеу” ће тек да ради много
наших суграђана, који би ишли
на посао бициклом. Пре две
године, када се радио водовод
ка Јабуци, та улица је била
раскопана и било је речи о томе
да ће, уз асфалтирање колово-

за, бити изграђена и бицикли-
стичка стаза. Она је значајна не
само за раднике већ и за стоти-
не бициклиста који лети туда
иду по Банату на разне мани-
фестације по нашим селима.

Други приоритет је стаза од
раскрснице код Стакларе, одно-
сно „код Грге”, ка Стрелишту,
опет с десне стране.

– То би омогућило да деца
која на тренинге и рекреацију
иду до базена и Хале спортова
могу да возе бицикле. Постоји
већ добра стаза поред зида
Народне баште, па би, у случају
да се изгради и ова коју сам
поменуо, људи из Првомајске
могли да стигну до центра гра-
да на најлепши могући начин.
Ако би било средстава, требало
биурадитиистазуунутарНарод-
не баште, поред зида, где би
маса људи у зеленој атмосфери
возила бицикле. Ето, то су пред-
лозиградскихбициклисталокал-
ној самоуправи, а било би фено-
менално када би били усвојени
– закључује Милојков. С. Т.

БЕЗБЕДНОСТ НА ПРВОМ МЕСТУ

Правила чувају главу
СТАЗА У ПАНЧЕВУ НИКАД ДОСТА

Још чекамо остварење планова
Бициклисти морају посебну
пажњу да обрате када су ками-
они у близини. Ова возила има-
ју такозване мртве углове, тако
да возач камиона често није у
могућности да их види, посеб-
но уколико се крећу уз десни
бок камиона и у ситуацији када
камион скреће. Kада су у бли-
зини камиона или му се при-
ближавају, бициклисти увек
морају пажљиво да процене
ситуацију и приступе јој оба-
зриво.

Управља се обема рукама

Искусни бициклисти саветују
млађе да је најважније да обе
руке држе на волану односно
кочницама како би могли мак-
симално брзо да реагују и да
не користе разне аудио и видео
уређаје, а ако баш не могу без
слушалица, да никада не кори-
сте обе, већ само једну. Кацига
је важна, али није по закону
обавезна ни код нас ни у свету,
јер се приликом пада повређу-
ју најчешће руке и ноге, а не
глава.

Опрез је обавезан: непреста-
но се мора гледати око себе,
мотрити ситуација, пазити и
на аутомобиле и пешаке, а тре-
ба знати и правило да је мак-
симална брзина на тротоару
десет километара, а на бици-
клистичким стазама 35 кило-
метара на сат. Када се вози
коловозом, увек се иде уз десну
ивицу коловоза.

Оно што није регулисано

законом, јесте вожња жутом
траком, али из искуства се зна
да полиција не реагује и пушта
бициклисте да се и у жутој тра-
ци држе правила да возе седам-
десетак центиметара од ивич-
њака, највише метар.

Ризици ноћне вожње

Возач бицикла мора да упра-
вља бициклом на начин на који
се не умањује стабилност бици-
кла и не омета друге учеснике у
саобраћају, а нарочито не сме
да: испушта управљач из руку,
склања ноге с педала, придр-
жава се за друго возило, прево-
зи предмете који могу да га
ометају током управљања, кори-
сти на оба ува слушалице за
аудио-уређаје.

Приликом кретања ноћу и у
условима смањене видљивости
бицикл мора имати упаљено
једно бело светло на предњој

страни и једно црвено светло
на задњој страни. У ноћним
условима и када је смањена
видљивост, осим што бицикл
мора бити осветљен, треба носи-
ти на себи светлу одећу и оде-
ћу с ретрорефлектујућим мате-
ријалима.

Не сасвим уз ивицу

За вожњу бицикла, где не посто-
ји посебна стаза, односно тра-
ка, сме да се користи коловоз у
ширини од највише један метар
од десне ивице коловоза у сме-
ру кретања. Погрешно је вози-
ти уз сам ивичњак. Уколико се
бициклиста удаљи на безбедно
и дозвољено растојање од ивич-
њака, биће уочљивији за воза-
че моторних возила и избећи
ће сливнике, поклопце од кана-
лизације и различити отпадни
материјал који се може наћи
уз саму ивицу коловоза.
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Крајње необичне сцене виђене су овог
викенда, 4. и 5. септембра, недалеко од
зграде у Улици Душана Петровића
Шанета 9: преко 30 станара окупило се
на радној акцији како би заједно уре-
дили двориште своје зграде!

Заврнули су рукаве, дохватили лопа-
те, четке и друге реквизите и, уз песму
и шалу, латили се озбиљног посла. Дво-
риште је после два дана заблистало, а
ова сложна комшијска екипа се не зау-
ставља, већ најављује наставак радова
у октобру… У мору лоших вести ова је,
признаћете, прави мелем за душу.

Пролазници су се чудили необичној
екипи коју су имали прилику да виде
на Стрелишту протеклог викенда.

Људи су, уз музику и у веселој атмос-
фери, радили као један. Чупали су
коров, фарбали љуљашке, клацкалице
и улаз у зграду, исцртавали полигон на
бетону, постављали рефлекторе и зид-
ну пепељару и правили мини-играли-
ште од ауто-гума.

А како се ово десило?

Kао и увек, свака овако сјајна ствар
почиње са особом која има добру идеју
и која не воли и не признаје реч „немо-
гуће”. У овом случају то је Марина
Kуриљ, дипломирани спец. педагог,
извршни директор удружења „На пола
пута”, мајка двеју девојчица и супруга
једног Ненада.

На Стрелиште, у Улицу Душана
Петровића Шанета 9, ту негде између
дворишта ОШ „Мирослав Антић” и
вртића „Веверица”, Марина се досели-
ла пре четири године. Kако каже, још
од тада је чекала прилику да заједно са
својим комшијама реализује овако
нешто лепо.

– Kада сам се доселила, допало ми
се то што зграду окружује зеленило и
што се скоро цео дан може чути дечја
граја. Међутим, било је ту и пуно про-
блема који се нису могли занемарити:
блато на све стране, недостатак канти
за смеће и пепељара, близина контеј-
нера из којих са сваким налетом ветра
ђубре лети посвуда. Замишљате већ, по
дрвећу, ливади и огради вртића су пла-
стичне кесе, а свуда наоколо отпад и
пикавци… А ноћу: озбиљан мрак –
набраја Марина.

Мало врлина, превише мана

– Уз све то, због недостатка паркинг-
-места, много је непрописно паркира-

них возила која уништавају зелену повр-
шину и угрожавају безбедност деце. Уз
саму зграду донедавно је био објекат,
који је сада срушен, што је још више
наружило околину. И, као шлаг на тор-
ту, након скорашње замене уличне расве-
те, која одаје светлост знатно слабије од
оне некадашње, читав простор испред
улаза у нашу зграду је у потпуном мра-
ку! Знала сам да наша микрозаједница
има потенцијал да буде чиста, осветље-
на, раскошна и безбедна за своје стана-
ре. Веровала сам да је то оствариво и да
је само потребно да се сви ми из „Шане-
тове деветке”, како смо назвали нашу
зграду, удружимо и да својим актив-
ним деловањем унапредимо и улепша-
мо свој комшилук – каже Марина.

Ето решења!

А онда, крајем априла ове године, Мари-
нини снови почели су да се остварују.

– Баш некако у тренутку док сам
била под утиском последњег, не баш
оптимистичног састанка кућног саве-
та, изашао је конкурс „Наш крај, наша
идеја” намењен удружењима и нефор-
малним групама. То је била савршена
прилика за нас! Kонкурс је расписала
Локална фондација Панчево, уз подр-
шку „Траг фондације”, а циљ је било
управо унапређење локалне средине.
Средства су прикупљали наши сугра-
ђани који подржавају иницијативу да
заједничким снагама улепшамо, сре-
димо, унапредимо наше Панчево – при-
ча ова жена коју би свако пожелео за
вођу свог тима.

Сви на Стрелу по семе!

Марина није часила часа. Заједно са

осталим станарима мапирала је глав-
не изазове и предлоге решења и тако
је настао пројекат „Наша Шанетова 9”.
Наравно, прошао је!

– На конкурсу смо добили 96.000
динара, сасвим довољно да покри-
јемо предвиђене трошкове. И тако
се догодила ова радна акција. Нај-
млађи од тридесетак учесника има
две године, а најстарији преко осам-
десет. Свако је пружио допринос у
складу са својим могућностима. Уз
музику, добро расположење, дома-
ће сокове и пицу, ни најзахтевнији
послови нам нису тешко пали. А и
време нас је послужило. Најтеже је
било бетонске стазе ослободити дуго-
годишњег корова. Неко би рекао:
„Имате средства којим се решавате
корова без по муке”, али где је ту
чар дружења, другарства, узајамног
помагања, заједништва? Успели смо
да урадимо све што смо планирали.
Препоносна сам на целу Шанетову
9. Сад чекамо октобар, време за сад-
њу, време када ћемо бацити семе,
али надам се не само семе траве
него и семе којим ћемо „заразити”
остатак станара наше зграде и оста-
ле наше суграђане жељом да и они
сами ураде сличну ствар. Из прве
руке вам могу рећи да је осећај после
оваква два дана непоновљив – пору-
чила је Марина.

Послушајте је. Ако нисте сигурни
одакле да почнете, прошетајте до
„Шанетове деветке” по савет и подр-
шку. Има тамо најмање тридесеторо
људи који сада добро знају којом гуми-
цом се из речи „немогуће” бришу прва
два слова.

Првог септембра школско звоно је озна-
чило почетак још једне нове школске
године и још једне родитељске ноћне
море. Док се деца радују повратку у
клупе, новим сазнањима и дружењу с
вршњацима, маме и тате се довијају
како да обезбеде сав тај новац за купо-
вину уџбеника, свезака, лектира, пер-
ница, ранчева...

Питали смо наше суграђане колико
њих кошта данашње „бесплатно” обра-
зовање.

ДРАГАН КРЦАНОВИЋ, 
пензионер:

– Књиге су скупе, као и комплетна
опрема неопходна једном ђаку. Чуо сам
да је Град Београд свој деци обезбедио
бесплатне уџбенике и таблет уређаје.
Причамо стално како су нам најмлађи
најбитнији, а правимо овакве разлике
међу њима...

ИВАНА МИЛОШЕВИЋ, 
медицинска сестра:

– Полазак деце у школу је велики
атак на новчаник. Прескупо је све. Коли-
ко знамо, добићемо субвенцију за књи-

ге, то јест рефундацију за трошкове
куповине уџбеника у износу од шест
хиљада. То се односи на прве и друге
разреде. За разлику од наше деце, она
из београдских школа добиће бесплат-
не књиге и таблете.

ТИЈАНА ЈОВАНОВ СУБОТИН, 
предузетница:

– Мени није јасно зашто су деца у
Београду и Новом Саду добила 
бесплатне уџбенике и таблет уређаје, а
нигде другде деца у Србији то нису
добила. Баш ме занима на основу чега
су донели такву одлуку да поделе децу.
Проблем је и пронаћи све књиге. У про-
даји тренутно нема појединих уџбени-
ка са списка који смо добили од шко-
ле.

АЛЕКСАНДАР БЛАГОЈЕВИЋ, 
музичар:

– Ми као родитељи били бисмо срећ-
ни када бисмо уопште могли да купи-
мо све уџбенике. Мучимо се да их наба-
вимо, јер нема баш свих у књижарама.
Шта је било од књига, то смо купили,
оно чега нема, чекамо, па ћемо видети

шта ћемо да радимо. Ако не будемо
нашли, фотокопираћемо. Сналазимо се
како знамо и умемо.

ТАЊА ПЕТРОВИЋ, 
струковна медицинска сестра:

– Мислим да су књиге, свеске и пра-
тећа опрема за полазак у школу и те
како скупи. Једна нормална просечна
породица која има бар два школарца у
кући не може да изађе на крај с толи-
ким трошковима. Не знам шта бих
рекла на ту разлику коју праве између
наше и београдске деце. Панчево је
увек било „друга држава”.

МИЛОШ СКЕПЧИЈА, 
ученик:

– Идем у други разред средње шко-
ле. Музичка школа има библиотеку у
којој могу да позајмим потребне књи-
ге. Неке морам и да купим, али струч-
не књиге за солфеђо, хармонију, кла-
вир, узимам из библиотеке. Инстру-
менте такође имамо у школи, па није
потребно трошити новац, али опет је
значајно имати и код куће инструмент
због вежбања. Сузана Јанковић

А. БЛАГОЈЕВИЋТ. ЈОВАНОВ Т. ПЕТРОВИЋ М. СКЕПЧИЈАИ. МИЛОШЕВИЋД. КРЦАНОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електрич-
ној мрежи, у петак, 10. септембра,
од 9.30 до 11.30, струје неће имати
зграде у Карађорђевој улици 13 и 15
и у Улици браће Јовановић 40.

У суботу, 11. септембра, од 11 до
13 сати, без напајања електричном

енергијом остаће цела Скробара.
У „Електровојводини” кажу да

ће, ако буде временских неприли-
ка, најављени радови бити отказа-
ни, као и да ће у случају ранијег
завршетка радова напајање кори-
сника бити укључено пре плани-
раног времена.

Квар на мрежи можете пријавити
на телефон 319-220. Информације
о радовима на електродистрибутив-
ној мрежи ажурирају се свакоднев-
но, а можете их пратити на порталу
elek tro voj vo di na.rs.

Шта радити кад вам 
комшије вичу под прозором?

Биће скупља дара 
него мера

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Радници ЈКП-а „Хигијена” у Панче-
ву већ дуги низ година, у априлу и
октобру, организују традиционалне
акције одношења кабастог опада с
територије целог града. Акције се
реализују по унапред одређеном рас-
пореду, а односе се стари намештај,
бела техника, амбалажа, ауто-лима-
рија, гуме, баштенско смеће и сав
други отпад изузев грађевинског шута.

Ако имате кабасти отпад којег
желите да се ослободите у осталим
месецима током године, у „Хигије-
ни” кажу да имате две опције. Једна
је да отпад у сопственој режији одне-
сете сами на стару депонију, код
надвожњака на Јабучком путу. Дру-

га је да, у случају да, на пример,
обављате грађевинске радове и отпа-
да има заиста много, од „Хигијене”
изнајмите контејнер од пет кубика.
Комплетна услуга заједно са одво-
жењем и депоновањем отпада кошта
6.600 динара. Број телефона путем
којег можете обезбедити ту услугу
јесте 310-203.

Трећа опција – да свој кабасти
отпад једноставно оставите поред
контејнера – не постоји. Осим ако
не желите да вас комшије прогласе
дебилом и да вас пријаве, па да вам
комунална милиција покуца на вра-
та. И та „услуга” се плаћа, и то папре-
но, па размислите двапут.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИКО ЈЕ СКУП ПОЛАЗАК У ШКОЛУ?

Атак на новчаник

Наша суграђанка обратила нам се
путем имејла замоливши за предлог
како да реши проблем. Она је наве-
ла да живи у приземљу зграде у чијем
се дворишту свакодневно окупљају
закупци станова у истој згради.

„Ти људи већ годинама седе под
мојим прозором, довикују се, урла-
ју, трескају лоптом док играју кошар-
ку, пуштају музику с телефона... Мно-
го пута сам их крајње љубазно моли-
ла да се стишају, али они као да из
ината тада постану још гори. У
последње време су чак врло непри-
јатни према мени. Исцрпљена сам
због буке коју производе, уморна сам
и на крају сам живаца. Моје здравље
трпи због свега тога. На који начин
могу да спречим овакво злоставља-
ње?”, питала је наша читатељка.

Сличан проблем изложен је на пор-
талу prav ni sa vet.net, на коме грађани
могу добити бесплатне правне савете.
Ево како гласи одоговор стручњака.

„Узнемиравање ове врсте можете
пријавити комуналној полицији или
полицији. Ови органи могу у оквиру
својих овлашћења утврдити иденти-
тет пријављених особа и упозорити
их да с даљим узнемиравањем пре-
стану, под претњом покретања пре-
кршајних поступака и кажњавања.
Међутим, потребно је имати на уму
да закупци станова, без обзира на то
да ли на тој адреси имају пријавље-
но пребивалиште или не, имају пра-
во да у складу с предвиђеном наме-

ном користе заједничке делове згра-
де, укључујући и заједничко двори-
ште, наравно, водећи рачуна о томе
да приликом коришћења ни на који
начин не угрожавају права осталих

станара. Другим речима, као станар
стана у приземљу дужни сте да толе-
ришете нормалан или уобичајен ниво
буке који настаје редовном употре-
бом дворишта. С друге стране, ста-
нари који користе двориште дужни
су да поштују кућни ред и време за
одмор. Понашање станара које изла-
зи из оквира описаног може се сма-
трати нарушавањем реда односно
узнемиравањем, а што се процењује
у сваком конкретном случају.”

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У петак без струје делови
Панчева, у суботу Скробара

НЕСВАКИДАШЊА ИНИЦИЈАТИВА СТАНАРА ЗГРАДЕ НА СТРЕЛИШТУ

СВЕ СЕ МОЖЕ КАД СЕ КОМШИЈЕ СЛОЖЕ



Произвођачи поново
могли да виде 
макроогледе 
ратарских култура

Сунцокрет се некако
извукао; проблеми са
сојом и кукурузом

Дан поља кукуруза, сунцокрета
и соје, који су припремили струч-
њаци Пољопривредно-саветодав-
не службе Институт „Тамиш”,
одржан је 1. септембра на оглед-
ном пољу те институције, у сарад-
њи с реномираним семенским
компанијама.

Том приликом је сагледана
овогодишња сезона поменутих
култура, по обичају, уз обилазак
макроогледа.

Климатски фактор узима данак

Догађај је отворила директорка
Института „Тамиш” Зорица
Репац, када је истакла колико је
важно то што су се произвођачи
скупили у великом броју како
би на лицу места видели шта је
све радила струка и притом 
разменили искуства. 

– Битно је да сваке године уна-
пређујемо агроекономску ситуа-
цију, иако нам ни сада времен-
ски услови нису били наклоње-
ни. Ово је била и прилика да
видимо како су се против велике
суше у свом вегетативном про-
цесу изборили кукуруз, сунцокрет
и соја. Неспорно је да је климат-
ски фактор узео данак, иако ће
ове кише можда нешто и попра-
вити, макар код каснијих хибри-
да. Једноставно, мораћемо да се
прилагођавамо свим променама
– истакла је директорка.

Њена заменица Маја Судимац
најавила је макроогледе поме-
нутих трију култура, на којима
су их дочекали сарадници Инсти-
тута „Тамиш”, на чијем ће обно-
вљеном сајту, како је она скре-
нула пажњу, сви ти резултати
бити објављени.

Код сунцокрета 
важан и плодоред

Када је реч о огледним парцела-
ма са сунцокретом, биле су засту-
пљене готово све светске компа-
није, са укупно четрдесет два
хибрида, о чему је говорио саве-
тодавац Јан Бабка.

– Технологија коју смо овде
примењивали укратко изгледа
овако: предусев је био кукуруз;

основна обрада је плуг, ђубрење
је рађено према анализама
земљишта и употребљено је непу-
них 400 килограма по хектару
ђубрива НПК 16-16-16, док је,
пред сетву, у пролеће стављено
и 150 килограма стабилизова-
ног амонијум-нитрата САН. Сетва
је обављена 3. априла, а густина
биљака је формирана према пре-
порукама компанија које су дале
семена. Заштите су рађене хер-
бицидима против широколисних
корова („басар”) и усколисних
(„флојд”). Временски услови су
били веома „шарени”: с пролећа
је било веома хладно, што је
успоравало сетву. У првој поло-
вини вегетације, до цветања, вла-
дао је период у којем, пре свега,
гљивичне биљне болести нису
имале услова за развој, па су усе-
ви много здравији него раније.
Након цветања, средином јуна,
наступиле су кише, које су дале
влагу за несметано наливање
зрна, тако да би требало да при-
носи бар у овом делу атара буду
солидни и чак бољи од вишего-
дишњег просека – каже Бабка.

Он је нарочито скренуо пажњу
произвођачима када је реч о пло-
доредима.

– Ако сагледамо ситуацију када
је реч о приносима сунцокрета
од 2000. године наовамо, уста-
новићемо да је тада био већи.
Разлог томе је то што није био
толико често заступљен у плодо-
реду, док се сада појављује на
истој парцели сваке треће или
четврте године. Тада су просеч-
ни приноси били дебело преко

три и по тоне, а сада су једва три,
јер се ова култура пречесто узга-
ја на једном месту. Мој савет је
да се размисли у структури сетве
и увођењу неких других култура,
па би сходно томе било најбоље
да сунцокрет дође на ред сваке
пете године – истиче стручњак.

Соју и кукуруз коштаће
мањак влаге

Ипак, без обзира на дефицит
падавина, овогодишњи род сун-
цокрета неће бити значајно ума-
њен, а како је истакао стручни
сарадник Института „Тамиш”
Ненад Живковић, који је водио
госте на макроогледе других две-
ју ратарских култура које сада
стижу, кудикамо већи проблеми
услед недостатка влаге појавиће
се када је реч о соји и кукурузу.

– Примену агротехничких мера
на пољима соје започели смо у
јесен са три шеснаестице; орање
је било дубоко 20 до 25 центиме-
тара; почетком марта смо одра-
дили затварање бразде, а након
тога сетва је обављена 26. апри-
ла, и то зато што је земљиште
било хладније, јер је до средине
четвртог месеца температура била
до десет, па и осам степени. Већи-
на соје имала је мало проблема с
клијањем, па смо се одлучили за
каснију сетву, што у овој години
и није испало тако лоше – иста-
као је Живковић.

Нажалост, поједини представ-
ници компанија нагласили су да
је у јужном Банату мало парце-
ла на којима соја даје свој пун
капацитет.

– Током читаве сезоне – од
оплодње, преко заметања и цве-
тања, до махунања, соја је бити-
сала на 40 степени и, да није
пала киша у јулу, тешко да би
ичега било и још увек имамо
чему да се понадамо. Сва срећа
да је цена солидна, па се и са
две до две и по тоне по хектару
може нешто направити, али ако
улазимо у производњу са иде-
јом о таквим приносима, то сва-
како није добра прича. Нажа-
лост, све групе зрења – од нај-
раније до најкасније – у зави-
сности од дужине вегетације,
биле су погођене у фази зрења,
што се не памти у последње три
деценије. То се, наравно, одра-
зило и на раст, па немамо виси-
ну и капацитет; кратка је интер-
нодија; има ту и неког броја
махуна, али не толико колико
их је било у претходне три годи-
не. И период наливања био је у
време суше, кад прогнозе нису
предвиђале температуре до 37
степени, тако да је и то утицало
на род, а код ранијих група зре-
ња одразило се тако да имамо и
ситније семе. Нада је да се ова
година неће никад више поно-
вити, бар што се соје тиче –
нагласио је стручњак.

Напослетку је Ненад Живко-
вић повео присутне у макроо-
глед кукуруза, који броји 114
хибрида, а ни када је реч о овој
култури, прогнозе нису охрабру-
јуће, јер је, поред осталог, при-
метно неуједначено наливање
зрна. Но о томе ће се више гово-
рити у наредном периоду...

Петак, 10. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Доловци су имали јединстве-
ну привилегију да у недељу,
5. септембра, испред Дома
културе, погледају филмове
у чијем су стварању учество-
вали и њихови суграђани. Тако
су најпре приказивани крат-
ки филмови, које су месеци-
ма уназад правили млади уче-
сници радионица у организа-
цији удружења „Сатибара”.
Главни догађај те вечери била
је премијера једноипочасов-
ног филма „Dolo vo bo ok”.

Радња овог аматерског
остварења своди се углавном
на присећања старијих мешта-
на на тему некадашњег дру-
жењу у селу, много пре настан-
ка модерних електронских
видова комуникације. Глав-
ни координатори целокупног
пројекта били су представни-

ци старије и млађе генераци-
је Стефан Петровић и Сара
Стојиљковић.

Филм је режирала Марија
Родић из удружења „Сатиба-
ра”, а премијера пројекције
претворила се у колажни дога-
ђај с базаром домаћих про-
извода локалних удружења и
појединаца, радионицом о
плетењу корпи и предавањем
пчелара. Све се завршило кон-
цертом блуз музичара Душа-
на Павлова, који је истовре-
мено свирао гитару и усну
хармонику.

Банатски Брестовац: Омла-
динско удружење започиње
реализацију пројекта поста-
вљања нових жардињера у
центру села. Удружење спорт-
ских риболоваца „Златни
караш” организовало је у субо-
ту, 4. септембра, такмичење
у кувању рибље чорбе под
називом „Брестовачки
котлић”.

Банатско Ново Село: У току
су радови у унутрашњости
зграде Месне заједнице. Сер-
висирана је улична расвета, а
због увећаног броја паса лута-
лица очекује се долазак на
терен екипе „Зоохигијене”.
Удружење жена „Новосељан-
ке/Bobo a ce le” учествоваће иду-
ћег викенда на манифеста-
цији „Укуси Војводине” у
Новом Саду, где ће одржати
радионицу за прављење
комлова, а теку припреме за
„Банатски хлеб”, који ће бити
приређен 25. септембра.  

Долово: Двадесет другa „Доло-
вачка штрудлијада” одржана
је у суботу, 4. септембра, на
платоу испред доловачког

Дома културе. Исте вечери
домаћи репер Рки Дпб при-
редио је музички спектакл у
дискотеци, када се предста-
вило и седморо младих репе-
ра из целе Србије. Удружење
грађана „Сатибара” организо-
вало је филмско вече у неде-
љу, 5. септембра, на тргу
испред Дома културе.

Глогоњ: Прошле недеље сни-
мана је емисија „Агрокара-

ван” посвећена Глогоњу. Од
петка почињу пробе фолкло-
ра за децу у Дому културе.
Управа фудбалског клуба
купила је трактор-косачицу
за одржавање терена.

Иваново: Мађарско култур-
но-уметничко друштво „Боназ
Шандор” освојило је треће
место на „Доловачкој штру-
длијади” у конкуренцији
гостинске штрудле, а у субо-
ту, 11. септембра, биће отво-
рена мађарска етно-кућа у
Иванову.

Јабука: Месна заједница
поставиће ове недеље дуплу
клацкалицу и клупу на игра-
лишту у Дудовој шумици.

Качарево: Очекује се почетак
асфалтирања северног дела
Kосовске улице, као и Про-
летерске, а завршен је тендер
за наставак рециклаже наше
депоније. Удружење жена
„Етно-кутак” освојило је дру-
го место на „Доловачкој штру-
длијади” у конкуренцији
гостинске штрудле.

Омољица: КУД „Жисел” запо-
чео је пробе од петка, 3. сеп-
тембра, тако што ће се млађа
група окупљати од 19 сати, а
старија 45 минута касније.
Јованка Ђорђевић и Снежана
Марковић освојиле су прво
место за златовез на такми-
чењу у Купинову.

Старчево: Двадесети фести-
вал малих тамбурашких саста-
ва „Старчевачка тамбурица”
треба да буде одржан у субо-
ту, 11. септембра, од 19 сати,
у великој сали Дома културе.
У току је изградња Храма
Огњене Марије. Почео је упис
нових чланова у Одред изви-
ђача „Надел”. Удружење жена
„Неолит” освојило је прво
место на „Доловачкој штру-
длијади” у конкуренцији
гостинске штрудле.

Месне актуелности

ПРЕМИЈЕРА ФИЛМА ОДРЖАНА У ДОЛОВУ

Приче о некадашњем
дружењу

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ЈЕДИНСТВЕНИ КОНЦЕРТ ОДРЖАН У БРЕСТОВЦУ

Певали и свирали за своје из чисте душе
Дуго очекиван и (једанпут)
одложен концерт под називом
„Брестовчани Брестовчанима”
одржан је 1. септембра на пла-
тоу испред Дома културе.

Након што је недељу дана
раније киша осујетила помену-
ти догађај, житељи панчевач-
ког села познатог по узгоју повр-
ћа, али и по добрим музичари-
ма, дочекали су да им целу ноћ
певају и свирају (и то без ика-
кве надокнаде) талентовани
суграђани. Овог пута и време
им је ишло наруку, па се те лепе
летње вечери у центру села оку-
пио силан свет, за који су близу
два и по сата на бини изгарала
седморица вокалних солиста.

Штавише, један од њих, Расим
Мемишаховић, за ову прилику
је дошао чак из Луксембурга, а
поред њега, по неколико нуме-
ра – од изворних, преко севда-
линки, до популарнијих хитова
– отпевали су Љубивоје Kрстић
Kрле, Драган Лучић Тубан, Дра-
ган Kостић Kицош, Русмир Гојак,
Милош Минић Џиги, као и
Сафет Тахировић, стриц хармо-
никаша Самира Тахировића, који

их је све време пратио заједно
са својим уиграним оркестром,
у саставу: Омер Зиљкић (клави-
јатура, вокал), Миодраг Мића
Субић (хармоника), Дејан Томић
(клавијатура), Драган Васиљко-
вић (виолина), Дарко Kрстевски
Kрца (бубањ) и певачице Весна
Радочај и Наташа Николић.

Водитељ програма био је још
један виспрени мештанин, Душко
Каљевић, који је дизао ионако
изузетно веселу атмосферу.
Публика није штедела ни дла-

нове ни грла, па је аплаузима и
овацијама награђивала учесни-
ке концерта, након којег је пре-
остале људе на тргу својим избо-
ром музике забавио ди-џеј Ампер.

За одржавање овог јединстве-
ног догађаја заслужни су и спон-
зор Љубинко Станојевић, Бре-
стовчанин који већ дуго живи
и ради у Лос Анђелесу, као и
локални Дом културе и Месна
заједница, чији први човек,
Драган Миричић, није штедео
лепе речи.

– Најискреније захваљујем
свим учесницима и гостима,
који не само да су се одазвали
да бесплатно наступе пред сво-
јим суграђанима већ је било
очигледно колико су се труди-
ли да пруже свој максимум.
Организација музичког дела
програма била је поверена
Самиру Тахировићу, који је, уз
свесрдно ангажовање и залага-
ње, допринео успешној реали-
зацији ове вечери – истакао је
Миричић.

ОДЈЕЦИ ЈЕСЕЊЕГ ДАНА ПОЉА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

ГОДИНА ВЕЛИКЕ СУШЕ И 
ЗАКАСНЕЛЕ КИШЕ

Екипа која је разгалила суграђане

Имало је шта да се чује од стручњака

Пројекција на отвореном
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14 до 20 сати
и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

До дат не ин фо р ма ци је мо гу се до би ти и пу тем меј ла sobvasilijeostroski@gmail.com.

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у њи хо ве ор ди на ци -
је по след њих го ди на све че шће до ла зе па -
ци јен ти свих ста ро сних до ба са же љом да
трај но по пра ве свој вид, а са мим тим и ква -
ли тет свог жи во та. Баш та кво – трај но – ре -
ше ње пру жа им уград ња ин тра о ку лар них
со чи ва, ко ја је мо гу ћа и у Спе ци јал ној бол -
ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”. То зна чи
да ста рач ка ка тарак та ни је је ди на бо лест
која се ре ша ва по мо ћу ових со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф тал мо ло га, по ка -
за ло се да се мла ди љу ди за уград њу ин тра -
о ку лар них со чи ва од лу чу ју он да ка да због
вр сте ди оп три је ко ју има ју не мо гу ви ше да
за до во ље сво је жи вот не ак тив но сти но се ћи
на о ча ре или кон такт на со чи ва. Не ки то чи не
из естет ских раз ло га, а од не ких то зах те ва
про фе си ја или пак здрав стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на со -
чи ва пре по ру чу ју се
и љу ди ма сред њих
го ди на ко ји ма је вид
на да љи ну и/или
бли зи ну осла  био.
Уко ли ко спа да те у
ову гру пу и не прак -
тич но вам је да ба ра -
та те с ви ше па ри на -
о ча ра или не мо же те
да се на вик не те на
мул ти фо кал не на о ча -
ре, мо жда је вре ме
да раз ми сли те о уград њи со чи ва. Ова ин тер -
вен ци ја се пре по ру чу је и осо ба ма ко је има ју
ви со ке вред но сти плус или ми нус ди оп три је
чи јом ко рек ци јом, по мо ћу на о ча ра или кон -
такт них со чи ва, ни су за до вољ не.

Ипак, о то ме да ли је уград ња со чи ва пра -
во ре ше ње за вас, од лу ку до но си оф тал мо -
лог, на кон што са гле да све чи ње ни це и де -
таљ но пре гле да ме ди цин ску до ку мен та ци ју.
Он ће та да од лу чи ти и ко ју вр сту со чи ва би
тре ба ло угра ди ти, а мо гу ћа је јед на од ове
три оп ци је: ас фе рич на мо но фо кал на со чи ва,
ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим фил -
те ром или пак мул ти фо кал на со чи ва. Це на
опе ра ци је ће за ви си ти упра во од вр сте со -
чи ва ко ја вам је нео п ход на.

Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо кал -
ним со чи ви ма ис пра вља се ре фрак тив на гре -
шка, ко ја се од но си на кла сич ну ми нус или
плус ди оп три ју. Тре ба на по ме ну ти да се њи -
ма не ис пра вља астиг ма ти зам (по гре шна за -
кри вље ност ро жња че), ни ти пре зби о пи ја (по -
тре ба за но ше њем на о ча ра за рад на бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју при мат у кли ни -
ка ма ши ром за пад не Евро пе, бу ду ћи да
има ју но ви ји ди зајн и да су на чи ном њи хо -
ве из град ње по бољ ша ни од ре ђе ни не до ста -
ци сфе рич них со чи ва. Она су се сто га по ка -
за ла бо љим у ко ри го ва њу сфер них абе ра ци -
ја и кон траст не сен зи тив но сти – ка рак те ри -
сти ка вид не оштри не ко је ути чу на ква ли тет
ви да.

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју исте ка рак те ри сти ке као кла -

сич на ас фе рич на со -
чи ва, с тим што је по -
вр ши на со чи ва ди зај -
ни ра на та ко да спре -
ча ва пре ла ма ње од -
ре ђе ног спек тра сун -
че ве све тло сти, ко је
код по је ди них па ци -
је на та мо же не по -
вољ но де ло ва ти на
ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат
као жу та мр ља.

Уград њом мул ти -
фо кал них со чи ва успешно се по сти же ко рек -
ци ја ви да ка ко на бли зи ну, та ко и на да љи -
ну. Ова спе ци јал но ди зај ни ра на со чи ва у
сво јој струк ту ри са др же не ко ли ко кон цен -
трич них пр сте но ва, ко ји има ју раз ли чи ту
моћ пре ла ма ња све тло сти, омо гу ћа ва ју ћи
па ци јен ту фо ку си ра ње на ши ри спек тар уда -
ље но сти. По год на су за љу де ко ји су рад но
ак тив ни, ко ји има ју ди оп три ју за да љи ну и
има ју по тре бу да но се на о ча ре за рад на
бли зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба имати на уму, мул -
ти фо кал на со чи ва се не пре по ру чу ју про фе -
си о нал ним во за чи ма, од но сно љу ди ма ко ји
због при ро де по сла че сто во зе у ноћ ним
усло ви ма.

Уград ња ин тра о ку лар них со чи ва 
ре ша ва мно ге про бле ме

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це „Све ти Ва -
си ли је Остро шки” зна чи и то да ће из ме ђу
хи ља ду и две хи ља де па ци је на та го ди шње
ко ји се на ла зе на ли ста ма че ка ња за опе -
ра ци ју ка та рак те би ти пре у сме ре но у ову
уста но ву, где ће их, о тро шку РФ ЗО-а, опе -
ри са ти наш тим струч ња ка на апа ра ти ма
нај са вре ме ни је гене ра ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће мо ћи да оба ве и
па ци јен ти ко ји ни су на ли сти че ка ња, али о
соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње ни це да по је ди -
ни гра ђа ни жи ве у те шким еко ном ским
усло ви ма и да не ма ју оба ве зно здрав стве но
оси гу ра ње, пред ви де ли смо и од ре ђе ни

број гра тис опе ра ци ја ка та рак те ка ко би смо
им по мо гли да ре ше тај, до са да не пре мо -
стив здрав стве ни про блем – ис та као је Зо -
ран Пе шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној бол -
ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки” оба вља ће
проф. др сци. мед. Миро слав Ста мен ковић,
специјалиста офтал  молог и очни хирург и
директор Клинике за очне бо ле сти „Проф.
др Иван Стан ко вић” при КБЦ Звездара.

Сви ма те ри ја ли и ма ши не ко ји ће се ко -
ри сти ти при ли ком опе ра тив них за хва та у
„Све том Ва си ли ју Остро шком” пред ста вља -
ју оно нај бо ље што тре нут но по сто ји на тр -
жи шту.

Опе ра ци ја ка та рак те и о тро шку РФ ЗО-а

Ра ди УТОР КОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја),

• пре глед + ОЦТ,

• ОЦТ – оп тич ка ко хе рент на то мо гра фи ја,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ по под не и СУ БО ТОМ

пре под не и оба вља сле де ће прегле де:

• ди оп триј ски пре глед (од ре ђи ва ње вид -

не оштри не са ко рек ци јом, пре глед на ре -

фрак то ме тру и про пи си ва ње од го ва ра ју ће

ди оп три је);

• оф тал мо ло шки пре глед де це и од ра слих

(од ре ђи ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом,

пре глед на ре фрак то ме тру, ме ре ње оч ног

при ти ска, пре глед пред њег сег мен та ока и

зад њег сег мен та ока са ши ре њем зе ни ца);

• стра бо ло шки пре глед код де це (од ре ђи -

ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом, пре глед

пред њег сег мен та ока, пре глед на ре фрак то -

ме тру без и у ци кло пле ги ји, стра бо ло шки

пре глед и пре глед зад њег сег мен та ока на

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

• си сте мат ски пре глед де це до 13 го ди на

(од ре ђи ва ње вид не оштри не без ко рек ци је,

стра бо ло шки пре глед, ко лор ни вид – пре по -

зна ва ње бо ја);

• те сто ви за су во око (од ре ђи ва ње ко ли -

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

Ра ди СРЕ ДОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон тр ол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја.

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

Ра ди ПЕТКОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом 
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL 
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН +
ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST+ALT+GGT+ALP

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ: PSA + fPSA 
+ индекс fPSA/PSA Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH 
+ fT4 +  fT3 Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 3. ДО 16. СЕПТЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци     14.000
Пљевља               12.600
Костолац                8.000
Ресавица коцка   20.900
Ресавица орах     18.000
Огревно дрво
на палети             14.200

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР за роштиљ,

сува ПОТПАЛА и букова цепаница у врећи.

ПОТПАЛА ДРВО ЋУМУР.

Баваништански пут, 061/383-80-00
(2/304751)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 5.500,00
• Храст 5.500,00
• Цер 5.500,00
• Багрем 5.200,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

БРИКЕТ ДРВНИ
ЕКСТРА ПОВОЉНО!

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

064/158-44-10, 063/101-11-47

(5
/3
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9
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)

АЛФА 147, бензинац, ре-

гистрован, у добром ста-

њу, 2004. 063/803-47-86

(СМС)

ПРОДАЈЕМ за астру ф ди-

зел хладњак, вентилатор,

бош пумпа, алнасер, ал-

тернатор, фарови.

063/887-08-33. (307801)

ПРОДАЈЕМ ладу специјал,

1979. годиште, у возном

стању, први власник, гара-

жирана и круњач лифам

са четири рупе. Тел.

064/171-22-47. (307870)

ПРОДАЈЕМ заставу корал

ин. 1.1, регистрован у ју-

ну, производња 2007. го-

дине, цена 600 евра.

060/358-22-28, Панчево. 

ХИТНО продајем хјундаи

аксент, бен-ТНГ, 2005.

063/405-541. (307953)

ПУНТО 3, 1.2, 2010, пето-

ра врата, фабрички ате-

стиран плин. 064/130-36-

02. (307982)

ПУНТО 2, 1.2, 2000, пето-

ра врата, фул опрема, ате-

стиран плин. 064/130-36-

02. (307982)

ПРОДАЈЕМ зидане гараже
величине од 12 – 24 квм у
Улици Патријарха Чарно-
јевића 8. Тел. 063/315-
872. (307881)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-
куп слупаних и неисправ-
них. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (307937)

КОМОДА, витрина, сто и

столице, кревети, теписи,

лустери, ормани, ципелар-

ник. 064/206-30-24. 

ФИЈАТ мултипла, 1.9,

2005, фул опрема, реги-

строван, може замена.

064/130-36-02. (307982)

КУПУЈЕМ аутомобиле, ста-

ње небитно, исплата од-

мах. 062/193-36-05.

(307586)

ПРОДАЈЕМ половне пољо-

привредне машине и ала-

те. Тел. 063/143-80-05.

(307813)

У ЗГРАДИ, Котеж 1, 18

квм, 9.000 евра, струја,

вода, могућност грејања,

канализације., 060/321-

70-20. (307808)

ЈАГАЊЦИ око 40 кг, могу-
ће клање. 063/892-12-08
(СМС)

АКЦИЈА. Огревно дрво,
буква, багрем, храст по
цени од 4.000 динара,
превоз бесплатан. Попуст
за пензионере. Тел.
061/107-08-79. (306417)

АКЦИЈА. Огревно дрво ба-

грем, храст, буква, цер,

цена од 4.000 по ме-

тру/кубном, превоз бес-

платан. 065/437-94-23.

(306417)

ПРОДАЈЕМ стару ограду и

капију од ливеног гвоЖђа,

као и стари ковачки мех.

Тел. 066/362-597.

(307840)

БОЈЛЕР од 80 л и 50 л, ку-

хињски аспиратор, заста-

кљен метални светларник

150 х 265. 064/508-60-40.

(307807)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, монтажа, гаран-
ција. Вршимо поправке.
063/714-38-98. (307960)

ИСЕЧЕН сув бродски под
за ложење, пећ алфа плам.
064/290-46-44. (307812)

АКЦИЈА тврдог дрвета, га-
ранција на квалитет и ме-
ру, превоз гратис, мерење
кући, 4.500 динара.
064/326-14-21. (307814)

ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст. 4.500 дина-
ра, мерење код куће.
064/356-03-93. (307815)

ВИСЕЋА кухиња марке
„бош”. Тел. 066/362-597.
(307840)

МЕШАНО дрво, прве кла-
се, са превозом, сечом. Га-
ранција на квалитет, 4.500.
064/959-49-61. (307816)

ПРОДАЈЕМ сто за стони
тенис, стари модел, гасни
кружни горионик и дизел
горионик ti sen. 063/232-
086. (307868)

ПРОДАЈЕМ две веш-ма-
шине марке mil le, једна
горење. 063/158-27-50.
(307897)

КАМИН алфа рустик, 12
квм, мало коришћен, про-
дајем. 062/347-667. (307912)

ПРОДАЈЕМ термоакуму-
лациону пећ 5.5 кв, 35.000
динара, камин тучани ал-
фа, 30.000 динара; капут
громби одличан, бунде –
мушка и женска, радија-
тор уљани, мини пећ на
чврста горива, шпорет
смедеревац. 061/462-71-
94. ()307900)

РАВНА индустријска ма-
шина „sun star”, ендлери-
ца „si ru ba”, монафазна са
четири конца. Цена по до-
говору. 060/751-87-20,
065/875-18-72. (307850)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер двомоторац, електрич-
ни шпорет, замрзивач фи-
окар 240 л, микроталасна.
063/861-82-66. (307941)

ТА ПЕЋ на продају. Тел.
013/347-209, 064/319-30-
99. (307926)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ цер.
063/196-54-56. (307943)

КАУЧ, трпезаријски сто са
столицама, кревет, орман
са ципеларником, телеви-
зор, столице. 063/861-82-
66. (307941)

ЕЛЕКТРИЧНА пећ за ета-
жно грејање, 24 кв (3 х 8
кв), мало коришћена, 150
евра. Тел. 063/865-27-79.
(307932)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монта-
жа, вршимо замену за не-
исправне, радимо ремонт.
063/705-18-18. (307952)

ПРОДАЈЕМ новог наме-
штаја, столови од 4.500,
кревети од 15.300.
060/600-14-52. (307961)

ПРОДАЈЕМ козе и јарца.
061/277-87-99. (307956)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, свих кв, достава,
монтажа, гаранција.
064/308-09-07. (307969)

ПРОДАЈЕМ казан од 120
литара за печење ракије.
064/611-37-09. (307991)

КУПУЈЕМО старо гвожђе,
лимузине за отпад, веш-
машине, бојлере, замрзи-
ваче, долазим. 061/104-
95-38. (307927)

ОТКУП возила, пољопри-

вредне механизације, гво-

жђа, електронског отпада,

шлеп служба, селидбе.

063/782-82-69, 061/211-

59-15. (307362)

ОТКУП возила, исправна,

неисправна, хаварисана,

трактора, катализатора,

продаја делова, шлеп слу-

жба. 069/203-00-44,

066/409-991. 

(307632)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

телевизоре, фрижидере,

замрузиваче, веш-машине.

Долазим на адресу.

064/158-44-10, 063/101-

11-47. (307924)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,

месинг, прохром, алумини-

јум, веш-машине, замрзи-

ваче, телевизоре, долазим.

061/321-77-93. (307927)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, акумулаторе,

веш-машине, шпорете, за-

мрзиваче, телевизоре, све

остало. 061/206-26-24.

(307927)

КУПУЈЕМ: перје, старин-

ски намештаја, слике,сато-

ве, стари новац, ближуте-

рију, играчке, стрипове,

старо покућство. 063/705-

18-18. (307952)

ПРОДАЈА плацева, град-

ско грађевинско земљи-

ште. 064/212-52-52.

(307821)

ПРОДАЈЕМ кућу - три ста-

на - 8 ари плац, Горњи

град. 063/829-89-48.

(307618)

УЗИМАМ земљу у закуп.

061/277-87-99. (307956)

ПРОДАЈЕМ парцелу под

лешњаком, од 86 ари,, у

Омољици. Тел. 063/777-

28-566. (307887)

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

Војводе Радомира Путника 1 • телефони: 013/346-701, 064/64-39-725
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РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701



ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

www.kutko.rs
email: kutko93@mts.rs

www.kutko.rs
email: kutko93@mts.rs

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1
ULIČNA ZGRADA
prizemlje – lokal
I sprat
Stan 1 72,78 m² rezervisan

Stan 2 112,40 m²
Stan 6 66,55 m² 
II sprat
Stan 8 72,78 m² 
Stan 9 112,40 m² rezervisan

III sprat
Stan 16 112,40 m²
Stan 20 66,55 
Stan 21 59, 38 m²
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²
Stan 24 54,00 m² rezervisan

Stan 25 62,90 m²

Stan 27 65,83 m²
Stan 28 58,44 m²
DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 2 60,75 m²
Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 
Stan 5 60,70 m² 

I sprat
Stan 6 46,62 m²

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m² rezervisan

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

Kontakt: Marijana 063/693-944, Daliborka 063/693-291, Ljupko 063/313-844

BRAĆE JOVANOVIĆ 22 a
I sprat stan 2 – 55,50 m²

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni 

sprat stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m² rezervisan

SLAVKA BOKŠANA 5

(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

TANASKA RAJIĆA 46
Stan 1 – 52,77 m²

Stan 2 – 75,92 m²

Stan 3 – 66,62 m² 

Stan 6 – 75,92 m²

Stan 8 – 47,26 m² 

rezervisan

Stan 10 – 75,92 m²

Stan 11 – 66,62 m²

Stan 12 – 47,26 m²

Stan 13 – 52,03 m² 

Stan 14 – 74,26 m²

Stan 15 – 65,46 m²

Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA
stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

stan 6 – dupleks (II sprat 53,65 m²

+ galerija 30,25 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.
062/160-34-29

(6/305327)

ОВЛАШЋЕНИ ПАРТНЕР ЗА ЈУЖНИ БАНАТ

НАЈБОЉА ТЕЛЕВИЗИЈА
• Бесплатно прикључење и одржавање • EON апликација

за гледање ТВ-а на телефону • Пинков пакет, N1, Nova S,

Спорт клубови и многи други домаћи и страни канали

Прикључење у року 24 сата!!! 

064/812-66-91

Компанији „Утва-Милан Премасунац” из Качарева

потребни: заваривачи, металоглодачи, 
металостругари и борверкисти.

Контакт: 013/601-650 или office@utva-mp.com

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

060/625-97-17
(6/307989)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

064/422-02-03
(5/305327)

НА ПРОДАЈУ кућа у Омо-

љици, 4 ара плаца, кућа

260 квм, опремљена.

061/152-01-56, 00381+ 49

17680501454 (307983)

ЦЕНТАР, приземље, 5 +,

дворишна кућа, двориште,

фул, ЕГ, ново, ново,

55.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (308000)

НОВА МИСА, приземље +

поткровље, 250 квм, 5 ари,

72.000. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (307997)

МЕЊАМ стан уз доплату

за кућу у Панчеву, Стрели-

ште. Стакларине куће

предност. 51 квм, сређен,

7. јули, стан 7. 013/236-

77-25. (307743)

ПРОДАЈЕТЕ стан, позови-

те нас. АМК некретнине,

Његошева 12. 061/262-08-

44. (307904)

ТЕСЛА, новији, четворосо-

бан, лукс, 100.000; центар,

већи двособан, лукс, нов,

87.500. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (307932)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 68

квм, VI II, лифт, ЦГ, 37.500

евра. „Перфект”, 064/348-

05-68. (307755)

ПРОДАЈЕМ стан 80 квм,

двособан, I спрат, Ружина

20, Панчево. 065/849-71-

94. (307750)

ДВОСОБАН, Миса, ниско

приземље, 53 квм, повољ-

но, усељив. (470), „Дива

некретнине”, 064/246-05-

71. (307879)

СРЦЕ града. 78 квм, IV/V,

ЦГ, 78.900 евра, усељив

одмах. АМК некретнине.

061/262-08-44. (307904)

СТРОГИ центар, трособан,

ЦГ, гледал на Тамиш,

70.000; трособан, ТА, II,

65.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (307932)

ТЕСЛА, одличан двособан,

II, 55.000; већи двособан,

I, 62.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (307932)

БЛИЗУ центра, зграда у

изградњи , 1.150 евра/квм

+ ПДВ, рок завршетка крај

године. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (307932)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

57, II, ЦГ, 41.000. „Јанко-

вић”, 064/167-55-72. 348-

025. (307946)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,

центар. 060/408-57-09,

Ангелина. (307999)

ПРОДАЈЕМ два нова стана

са паркинг местима и

оставама. 060/418-42-37.

(307962)

ШИРИ центар, двособан,

52 квм, III, ТА, сређен,

50.000. (398), „Кров ”,

060/683-10-64. (307975)

МИСА, поткровље, укњи-

жен, фул, 98 квм, 60.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (308000)

МИСА, ПР, стан, тераса,

145 квм, одлична градња,

65.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (308000)

МИСА, спрат + поткро-

вље, два трособна стана,

фул, 100 + 60, код школе.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (308000)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, I,

TA, две терасе, 41.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (308000)

ТЕСЛА, војна, III, ЦГ, дво-

ипособан, две терасе, 69

квм. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (308000)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

V, ЦГ, две терасе, 37 квм,

фул, 36.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(308000)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

(097), „Перфект”,

064/348-05-68. (303973)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” за по-

знате купце потребни ста-

нови, куће, плацеви.

061/662-91-48. (307932)

КУПУЈЕМ двособан стан у

Карађорђевопј, 2,4, до

улице. Тел. 063/232-757.

(307971)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама, брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (307997)

АГЕНЦИЈИ „Милка” по-

требни станови, куће, све

локације, брза реализаци-

ја. 063/744-28-66.

(308000)

ИЗДАЈЕМО стан на Стре-

лишту, 30 квм. 060/070-

48-29. (СМС)

ПОТРЕБАН стан за изда-

вање на дуже, новоградња

или реновиран. 062/67-64-

67 (СМС)

ИЗДАЈЕМ кућу од 100

квм, као пословни простор

у строгом центру Панчева,

Ул.  Вој. Живојина Миши-

ћа 6. 064/575-57-04,

023/857-315. (307525)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан на Тесли, први

спрат, лифт. Тел. 062/196-

57-32. (307793)

ИЗДАЈЕМ, Содара, двосо-
бан, полунамештен.
062/852-81-00. (307787)

ПАНЧЕВО, издајем једно-

ипособан стан, нова Миса,

Спортски центар, све по-

себно, полунамештен.

064/363-60-08.

(307650/р.4932)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, по-

лунамештену, двориште,

посебан сат. Карађорђева.

064/994-13-16. (307843)

ИЗДАЈЕМ једнособан по-

лунамештен стан на Тесли,

од 1. октобра, обавезан

депозит. 064/842-92-11.

(307817)

ИЗДАЈЕМ стан самцу, на-

мештен, нова Миса, посе-

бан улаз. 064/207-19-88.

(307869)

ИЗДАЈЕМ стан, 65 квм,
полунамештен, I спрат,
ЦГ. Тел. 064/312-85-35.
(307875)

ДВОСОБАН стан, Котеж,
II спрат, издајем. 066/558-
23-11. (307906)

ИЗДАЈЕМ кућу код Хотела
„Тамиш” за пословне на-
мене, 150 квм. 062/347-
667. (307912)

ИЗДАЈЕМ стан, повољно,
намештен. 062/156-99-30.
(307915)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру, ЦГ, V, без лифта.
Тел. 064/134-06-08. (307848)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-
штен стан,ц ентар, ЦГ,
лифт, клима, 280 евра.
063/708-55-66. (307936)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
насеље Миса. 063/207-
819. (307856)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру
града. Комплет опремље-
ну, погодну за раднике,
капацитета до 13 особа.
062/435-323. (307866)

КОД „АВИВА” издајем,

намештену, гарсоњеру,

240 евра са комуналијама.

065/353-07-57. (307858)

ИЗДАЈЕМ мали двособан

стан. Тел. 064/137-48-67.

(307860)

ИЗДАЈЕМ смештај, собе за

самце, раднике, раднички

смештај. 063/502-211. (307939)

ЈЕДНОСОБАН комплетно

намештен, центар Стрели-

шта, ЦГ, кабловска, одмах

усељив. 064/877-53-09.

(307921)

КУЋА за издавање, наме-

штена, погодна за боравак

до десет особа, мајстори,

спортисти и сл. 062/222-

827. (307945)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан са грејањем. Миса,

063/784-22-70. (307950)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

нова Миса. Тел. 061/169-

51-99- (307980)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
Котеж 1, опремљен.
065/665-75-10. (307965)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен, Котеж 1, 45 квм,
150  квм + два депозита.
Л063/800-12-72. (307946)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

на Содари. 063/628-626.

(307944)

ИЗДАЈЕ се локал 50 квм у

центру града, преко пута

главне аутобуске станице,

С. Саве. 063/817-94-46. (307298) 

ИЗДАЈЕМ локал, радиони-

цу, магацин, Новосељан-

ски пут. 064/482-65-53.

(307692)

ИЗДАЈЕМ разрађен локал

код Аутобуске станице, 57

квм, магацин, 25 квм.

(470), „Дива некретнине”,

064/246-05-71. (307879)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм,

код аутобуске станице.

063/278-421. (307592)

ЈЕДНОСОБАН дворишни

стан за издавање.

061/175-00-15, 064/145-

47-18. (307954)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собанс тан у центру, кли-

ма, интернет, кабловска.

Тел. 064/178-42-42. (307981)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,

самце. 064/305-73-01.

(307955)

ИЗДАЈЕМ празну гарсоње-

ру у згради на Котежу 1,

ЦГ, тераса. 064/610-52-38.

(307968)

ИЗДАЈЕМ стан 70 квм, ТА,

тотал, полунамештен, Не-

мањина 8. 063/436-828.

(307976)

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ Ја-

бука, на пијаци, величине

од 20 до 140 квм. Тел.

063/315-872. (307881)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-

кал, трафику на Котежу

код гараже. Моше Пијаде

б.б. 061/258-05-60. (307890)

ИЗДАЈЕМ или продајем на

Зеленој пијаци, локал 25

квм. 062/506-61-76. (307907)

ПЛАЦ, 28.5 ари, власник,

1/1, градско грађевинско

земљиште. Тел. 061/102-

27-46. (307919)

КАРАЂОРЂЕВА, Слатка

кућа са вртом 3 ара,

52.990 евра. . Усељива,

АМК некретнине.

061/262-08-44. (307904)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две

куће за стан, власник.

064/986-21-74. (307861.

(307861)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 85 квм,

7 ари, 40.000 евра. „Не-

кретнине Јовановић”,

064/340-37-14. (307883)

ВОЈЛОВИЦА, плац 5 ари,

Јанка Чмелика, 25.000, 20

метара фронт. „Некретни-

не Јовановић”, 064/340-

37-14. (307883)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагно-
стика. Прегледи свих специјално сти из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање тера-
пија у поликлиници Panmedica, а по 
потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

TOP Ponuda

Kneza Mihaila
Obrenovića br. 69
Žarka Zrenjanina br. 14
Kej Radoja Dakića br. 15

�             

�             
�             

10.9. do 16.9.2021.

49 rsd,
Negazirana voda 

Voda Voda 1.5 l

99

54.99

129 rsd,
Limun 

1 kg

99

199.99 -35%

79 rsd,
Kulen Montella 

rinfuz 100g

99

119.99 -33%

59 rsd,
Hleb tamni sečeni 

Montella 450g

99

69.99

74 rsd,
Dimljena pečenica 

delikates 
Nepolanta rinfuz 

100 g    

99

124.99 -40%

99 rsd,
Sveže mleko 

1,5%mm Dukat 
Volim 1,45 l

99

104.99

59 rsd,
Štrudla 

Blago bisernog ostrva, 
više vrsta 

135 g/145 g

99

89.99 -33%

robna
marka

Potreban radnik na pakovanju robe – 7 izvršilaca 

(5 žena i 2 muškarca) za rad u proizvodnji, 

1 bravar – minimum 5 godina radnog iskustva 
i 1 električar.

Za informacije možete pozvati na tel: 062/365-414, sva-

kog radnog dana od 7 do 15 sati.

CV dostaviti na email:

mesoprometpancevo@gmail.com ili doneti lično 

u fabriku, Ul. Makedonska 179, (stara misa), Pančevo.

Razgovor za posao i uslove rada obavlja se 

svakog radnog dana od 11 do 13 sati.

ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи мушкарце и жене за рад

у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

Štampariji Cards Print doo 

potreban 

OPERATOR U POGONU SEČENJA

Mesto rada: Kudeljarski nasip prva 124g, Pančevo

Poslati CV na mail adresu: jobs@cardsprint.rs

ИЗДАЈЕМ фризерско-ко-

зметички салон, комплет

сређен, Тесла, 150 евра.

064/514-05-06. (307974)

ИЗДАЈЕМ локал, угао Ње-

гошеве и Карађорђеве 60

квм, погодан за све делат-

ности. 064/514-05-06. (3079749

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-

ној пијаци, 36 квм.

063/436-828. (307976)

ПРОДАЈЕМ локал од 20

квм, у Панчеву, Жарка

Зрењанина 13. Тел.

064/184-87-50. (307964)

КУЋА за издавање, погод-

на за пословни простор,

канцеларије, ординацију и

сл. Паркинг, ЦГ, 100 квм.

062/244-222. (307945)

ЛОКАЛ у главној улици на

Зеленој пијаци, ламела 3,

локал 5, издаје се или про-

даје. 063/263-341. (ф)

ЛОКАЛ, центар, приземље,

25 квм, било мењачница,

26.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (308000)

КОМПАНИЈИ ATA LIAN
GLO BAL SER VI CES -RS
хитно потребни хигијени-
чари/ке за одржавање хи-
гијене у производним по-
гонима клијента. Редовна
и стимулативна зарада,
пријава. Контакт особа
Пеђа, 062/294-755 (ф)

ПОТРЕБНА жена за чишће-
ње зграда. Информације на
060/604-07-64 (СМС)

ФИРМИ DA NI TO потре-
бан возац Б категорије.
Контакт: Ратко, 060/631-
10-20 (СМС)

ПОТРЕБНЕ жене за рад на
индустријским шивацим
машинама. 062/471-951
(СМС)

ПОТРЕБАН радник са ис-
куством за рад на вез ма-
шини. 062/471-951 (СМС)

ПОТРЕБНА зена за чишће-
ње зграда. Информације
на 060/604-07-64 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије. 063/666-755
(СМС)

СТОЛАР са искуством у
раду са плочастим мате-
ријалима, потребан сзр
намештај „Комови”. При-
јаве слати на: in fo@ ko mo -
vi.rs  или звати 064/128-88-
80. (307582)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs  064/217-48-56.
(307021)

ПОТРЕБНА спремачица за
теретану Октагон, Змај Јо-
ве Јовановића. Пријаве на
тел. 063/777-25-57. (307757)

ПОТРЕБАН пекар.
064/141-57-09, звати од
15 до 20 сати. (3’07836)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецива и по-

требна радница за кување

и разнос кафе. 065/533-

44-13. (307693)

ПОТРЕБНА радница за

рад у Маркету „Идеал”.

063/106-02-84, 013/333-

162. 

ПОТРЕБНА девојка за рад

у кафићу. 066/345-063.

(307818)

ПОТРЕБНА радница за
припрему хране у месари
„Идеал”. 063/855-55-56,
063/133-14-63. 

ПАПИРНА конфекција
„Дона” тражи раднике у
области маркетинга и про-
моције. 061/227-29-45.
(307797)

ПОТРЕБНА особа за мар-
кетинг у мобилним видео
играма и на социјалним
мрежама. Рад од куће.
060/030-09-59. (307794)

ШВАЈЦАРСКОЈ компанији
потребни радници са зна-
њем немачког језика. Кон-
такт, 062/303-999. (307802)

ПОТРЕБНА девојка са ис-
куством за рад у кафићу.
069/364-10-04. (307819)

РЕСТОРАНУ потребна ку-
варица/кувар за стални
радни однос, добри усло-
ви. 062/478-394. (307937)

РЕСТОРАНУ у центру по-
требни кувар, помоћни
радник у кухињи. 065/205-
10-52. (307923)

ТРАФИКА у центру тражи
радника. 064/213-10-49.
(307923)

РЕСТОРАНУ „Какаду” по-
требан кувар и помоћни
радник са искуством.
062/806-02-589. (307886)

АУТО ЦЕНТРУ YU NI KI по-
требан радник. 062/309-
370. (307894)

ГОЛУБ такси тражи воза-
че. Неопходни услови: за-
вршена средња саобраћај-
на школа, пет година иску-
ства на пословима возача
или поседовање Ц катего-
рије са било којом сред-
њом школом. Контакт:
064/863-13-76. (307901)

ГОЛУБ ТАКСИ тражи: дис-
печера таксија. Предност
радно искуству у таксију и
познавање града Панчева.
Контакт, 064/863-13-76.
(307901)

„КОНОБА 32” потребан
достављач хране на кућну
адресу, са искукством. По-
завти на број 062/880-59-
99, после 16 сати. (307902)

„КОНОБА 32” потребан
помоћни кувар/куварица
са искуством. Позвати на
број: 062/880-59-99, после
16 сати. (307902)

ПОТРЕБАН ПЕКАР.
062/404-144. (307910)

ПОТРЕБАН посластичар.
062/404-144. (307910)

ПОТРЕБНА помоћна рад-
ница у пекари. 062/404-
144. (307910)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у пекари. 064/141-57-
09, звати од 15 до 20 сати.
(307914)

ПОТРЕБАН конобар-коно-
барица за рад у кафићу.
060/727-25-95. (307845)

ТРАЖИМ жену за повре-
мено спремање кукће.
Слати СМС: 064/437-10-
55. (307865)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у ресторану и пицери-
ји. 013/377-230, 064/643-
41-24.  (307909)

ПОТРЕБНА кројачица са
искуством на ендлерици и
индустријским машинама,
шивење коже, стављање
нитни и дрикера.
063/174-72-17. (307909)

SA LO NU „Be a uty Li ne Bi -
lja” потребна фризерка,
потребна маникирка са ис-
куством или без искуства.
061/187-86-86. (307949)

ПОТРЕБНА радница за рад
у цвећари, са искуством.
063/449-798. (307945)

ПОТРЕБНИ берачи за ши-
пурак, плћам 50 динар по
килограму. 060/161-64-78.
(307986)

ПОТРЕБНИ радници за
посао у Србији и ино-
странству. Вариоци, бра-
вари и термоизолатери.
Пријава, смештај и храна
обезбеђени. Контакт теле-
фон: 065/333-33-00. (ф)

РАДНИК и радница и про-
изводњи у Старчеву. По-
жељно старчевци.
063/263-341. (ф)

ПОТРЕБАН лични прати-
лац за први разред средње
школе. Моле се заинтере-
соване млађе особе да се
јаве на бр. телефон,
064/198-50-13, звати по-
сле 18 сати. (307996)

„SI LEX” д. о. о. Панчево
тражи раднике у произ-
водњи. Боре Шипоша 9-б.
063/103-22-07. (307998)

КРЧЕЊЕ ПЛАЦЕВА, коше-
ње траве, обарање дрвећа,
орање башти. Милан,
069/400-99-18 (СМС)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,
антибактеријско прање,
продаја половних. „Фриго
Матић”, 060/521-93-40.
(307922)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-
лације, табле, бојлере, ТА
пећи, белу технику.
060/521-93-40. (307922)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, бацамо шут, радимо
све послове. 061/321-77-
93. (307927)

ВРШИМ услугу чишћења,

тавана, подрума двори-

ште, шупа и гаража, брзо

и повољно избацујем ста-

ри намештај. 064/317-02-

62. (307943)

ПРЕВОЗ камионом, шљу-
нак, песак, ризла, сејанац,
итд. Утовар, одвоз шута.
060/474-74-57. (307959)

БЕТОНСКИ радови, буше-
ње 60 - 160 мм сечења,
разбијање и штемовање.
063/278-147. (307963)

ДУБИНСКО чишћење на-
мештаја ио тепиха. Дола-
зак на кућну адресу.
065/270-80-66. (307788)

ШЉУНАК песак сејанац од-
воз шута малим кипером,
до два кубика 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купа-
тила, поправке, замене,
одмах. 064/495-77-59,
013/331-657. (307929)

КОМБИ превоз робе, се-
лидбе. 064/243-82-85.
(305093)

ФАРБАРСКО – МОЛЕР-
СКИ радови, кречење, сто-
ларија, фарбање радијато-
ра. 064/280-26-15. (307553)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно, пензионе-
рима попуст. 061/62654-
06. (307864)

ВРШИМ услуге: молерско-
фарбарске радове, гипс и
фасаде. Тел. 064/171-32-
57. (307862)
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С великом тугом и болом обавештавамо сву родбину и пријатеље

да је 4. септембра 2021. године преминуо наш драги

МИРОСЛАВ ЦВЕЈИЋ
у 70. години

Сахрана милог нам покојника обављена је 5. септембра 2021.  го-

дине, у 13 сати, на омољачком гробљу.

Ожалошћени: супруга НЕВЕНА, синови ЈУГА и БРАЦА, 

ћерка БАНА, снаја САНДРА, зет ЉУБА, унуци ВУЛЕ, НИКОЛА,

МАРИЈА, ЛУКА, ТАДИЈА и НАДИЦА
(33/307859)

После кратке и тешке болести преминула је наша вољена

мајка и баба

ЉИЉАНА СИКИМИЋ
1947–2021.

Вечно ћемо памтити твоју љубав и чувати успомену на тебе.

Твоји: СНЕЖАНА и ЗОРАН са породицама

(14/307830)

Последњи поздрав

колегиници

НЕНИ

Инструментарке

(62/307925)

НЕВЕНКА ЦИНДРИЋ ЖИВКОВ

Постоји диплома за коју се не може школовати,

нити освојити на такмичењу. Инструментарка

коју сваки хирург жели у свом тиму, пријатељ

којег није лако заслужити и темељ који се не да

пољуљати, била си ти наша Нено.

др БАНДИЋ са породицом

(76/307958)

НЕВЕНКА

ЦИНДРИЋ

ЖИВКОВ
инструментарка

у пензији

Дугогодишње прија-

тељство и дружење је

прекинуто, али сећа-

ња остају.

МИРА са МИРКОМ

и МИЛИЦОМ

(5/307820)

Последњи поздрав

НЕВЕНКИ ЦИНДРИЋ ЖИВКОВ
1950–2021.

Вољеној супрузи, мајки, баки од њених најмилијих.

Породица ЖИВКОВ

(59/307917)

Последњи поздрав

НЕВЕНКИ

од породице БОКУН

ЂУРЕ и МИЛКЕ

(87/307993)

У складу са чланом 63 Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,
98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18, 31/19 ,37/19-
др.закон, 09/2020, 52/2021)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парц. бр. 3537 КО Панчево, за планирану из-
градњу вишепотодичног стамбеног објекта спратно-
сти П+2+Пс, у Панчеву, Улица Бранка Радичевића
бр. 34, израђен од стране Биљана Јеремић ПР Ар-
хитектонска делатност „ART PROJECT”, Улица Пат-
риса Лумумбе бр.26, Београд за инвеститорa „Изо-
лација Пан Инвест” ДОО, Ул. Баваништански пут бр.
22б, под бројем УП-36/21.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-
муналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити
на телефон 013/308-787, канцеларија 609, у време-
ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-
тације од 7 дана, почев од 17. 09. 2021.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-
ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном обли-
ку, 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.

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

УСЛУГЕ

ЦЕНТРАЛА 301-150,  БЛАГАЈНА 300-830

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,

raspisuje konkurs za sledeće pozicije:

– Radnik za rad u tehničkoj pripremi, sa ili bez isku-
stva potrebno poznavanje Microsoft Office i pozna-
vanje rada u Auto Cad-u

– Radnik za pakovanje gotovih proizvoda čelične
konstrukcije, sa ili bez iskustva

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и лаки-
рање. 061/314-90-18,
065/314-90-18, 013/601-
892. (307934)

ВРШИМ превоз ствари,
робе, намештаја, у свим
правцима, износим стари
намештај. 064/317-02-62.
(307943)

ОБАРАЊЕ стабала, коше-
ње, рушење кућа, шупа,
бетонирања, доношење
ствари. 060/035-47-40.
(307951)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до 2 кубика. Лаза.
065/334-23-38. (307780)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, шупа,
обарање стабала, бетони-
рања. 064/122-69-78. (307951)

ОДНОШЕЊЕ непотребних
ствари и чишћење подру-
ма, тавана, шупа, наш пре-
воз. 063/772-64-56. (307966)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, индикатора, раз-
водних табли, инсталаци-
ја. Мића. 064/310-44-88.
(307778)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (307553)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (307413)

ПРЕВОЗ кипером до 2 m³,
песак, шљунак, сејанац,
шут. Цена по тури 1.500
динара. 064/141-47-39.
(307600)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, тракасте завесе –
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (307248)

ВРШИМО услугу селидби,
превоза, утовара робе и
ствари, чишћење порума и
тавана, шупа и слично. Бо-
јан, 061/239-61-68. (307833)

БРАВАРСКЕ услуге, најпо-
вољније у граду, израда
капија, ограда, гелендера,
тераса, итд. Брзо, повољ-
но, квалитетно. 065/227-
57-55, Никола. (307791)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалет-
ни. 065/842-84-29. (307806)

ДАЈЕМ часове енглеског
језика за 5. и 6. разреде.
Тел. 063/848-67-64. (307804)

ШЉУНАК од 1 до 8 м³, пе-

сак, сејанац, ризла за на-

сипање пута. 013/332-066,

063/472-669. (307985)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-
846. (307826)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услукге + хаусмајстор.
064/157-20-03. (307877)

ПРОФЕСОР математике
даје часове за ученике
основне ис редње школе.
Тел. 063/141-41-44. (307913)

АЛУ и ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери, ко-
марници, уграђујем, по-
прављам, гуртне. 064/181-
25-00. (307918)

РАДИМ све врсте физич-
ких послова, шут, пелет,
угаљ, итд. 060/143-62-10.
(307992)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
пријемни, могућност on li -
ne рада, професор.
061/603-94-94. (307851)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,
фуговање, поправке пар-
кета и подова. Без праши-
не, квалитетно, повољно.
061/233-49-97. (307872)

ИЗВОЂЕЊЕ грађевинских
радова од темеља до кро-
ва. Тел. 063/724-36-24.
(307984)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бетона

и ископ мини багерима.

064/648-24-50. (306665)

KIZ ZA – продаја квалитет-

них бехатон коцки са при-

премом и радом. 064/648-

24-47. (306665)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере попра-

вљамо квалитетно са га-

ранцијом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. (307947)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована

Рајића 1, код поште на Те-

сли. (307937)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

063/278-117, 064/176-91-

85. (306723)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом, прање прозора, чи-

шћење олука, замена цре-

па, изнајмљивање маказа-

стих платформи. 063/218-

894.(306665)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима носи-

вости и до 10 тона.

063/218-894. (306665)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућ-
ност радника, попуст ван-
градске. 064/482-65-53.
(307692)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, иско-
пи, сечење и разбијање бе-
тона, насипање и набија-
ње терена. 063/218-894.
(306665)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад ви-
љушкарима и машинско
чишћење терена са одво-
зом. 060/425-54-43. (306665)

НАЈАМ виљушкара за уто-
вар и истовар робе, теле-
хендлера до 18 м висине.
064/648-24-50. (306665)    

ПРЕВОЗИМ повољно: пе-
сак, шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-94,
063/754-02-72. (307972)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (307994)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца. Најповољнија ри-
зла у граду од 2.000 /м³.
064/648-24-50. (306665)

ПОТРЕБНА масерка за
опуштајућу релакс маса-
жу. Позив или СМС -
061/298-96-69 (307414)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбвеђен,
жели да упозна жену или
девојкук до 40 година, ра-
ди дружења, излазака.
Звати око 21 сат. 013/352-
203. (307884)

СИРОМАШНА трочлана
породица са бебом од три
године, тражи кућу на чу-
вање и одржавање, на ду-
же. 067/711-49-83. (307889)
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Поштованој

МИРЈАНИ СТАНИШИЋ ГЕРБЕ
1938–2021.

Са тугом јављамо да нас је 3. септембра напустила наша вољена мама, бака

и ташта.

Ожалошћени: њена МАЊА, АНДРЕЈА, ДАНИЛО и зет ВЛАДИМИР САНТРАЧ
(8/307824)

Поштованој

МИРЈАНИ СТАНИШИЋ ГЕРБЕ

Последњи поздрав вољеној сестри Мири.

Њен брат ТОМА са породицом

(9/307824)

Поштованој

МИРЈАНИ СТАНИШИЋ ГЕРБЕ

Последњи поздрав вољеној и најбољој прији

и другарици.

Ожалошћена ВИДА САНТРАЧ

(10/307824)

Последњи поздрав драгој и поштованој

МИРЈАНИ СТАНИШИЋ ГЕРБЕ

Саучешће породици. Покој њеној души и вечан

јој помен.

Колеге и сарадници из Фабрике сијалица

„Тесла” Панчево
(31/307855)

Последњи поздрав драгом

СЛАВКУ ШАПОЊИЋУ

Његове комшије из Песка

(34/307683)

Последњи поздрав куми

МИРЈАНИ СТАНИШИЋ ГЕРБЕ

Успомене на пријатељство остају.

МИРА ВЕСКОВИЋ са децом

(50/307895)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ СТАНИШИЋ ГЕРБЕ

Остају само сећања на наше дружење, прија  -

тељ ство и кумство.

ТАДИЋ СТОЈАН, МИРЈАНА. 

СРЂАН и МАРИНА са децом

(51/307895)

НИКОЛА ДАНКУЦ
1933–2021.

Последњи поздрав драгом супругу, оцу, деди и

прадеди. Остаћеш заувек у нашим срцима. Забо-

рав не постоји.

Ожалошћени: супруга ЗОРКА, ћерка ЉУБИЦА,

син РАДИВОЈ, унука АНА, унук МАРКО

и праунук ОГЊЕН
(56/307905)

3. септембра 2021. преминуо је наш вољени

супруг, отац, деда и брат

СЛАВКО Милића

ШАПОЊИЋ
1947–2021.

Оставио нас је у превеликој тузи и жалости и

вечно ће живети у нама.

Супруга СНЕЖАНА, ћерка ЈАСМИНА, 

син ДУШАН, унук НИКОЛА и унука МИЛА

са мамом МАЈОМ као и остала родбина

и пријатељи
(64/307930)

3. септембра 2021. године, изгубили смо нашег

драгог стрица и девера

СЛАВКА ШАПОЊИЋА

С болом и тугом чувају те у својим срцима: сино-

вац СРЂАН, синовица ТАМАРА са породицом,

снаха СНЕЖАНА и прија АДЕЛА

(67/307931)

3. септембра 2021. године престало је да куца

срце мога брата

СЛАВКА ШАПОЊИЋА
1947–2021.

Сунце моје мило.... најлепши мој...

Где год да кренем бићеш ту, у мом срцу.

Тугује за тобом сестра МАРИЈА са породицом

(65/307930)

СЛАВКО ШАПОЊИЋ

Последњи поздрав мом ујки, хвала ти за прелеп

Златар, за јамб, за Увац, за мед, за љубав, за то

што си увек био ту а сигурна сам да си и даље.

Воли те твој ЈОЛЕ ЈОВАНА

(66/307930)

СЛАВКО ШАПОЊИЋ
1947–2021.

3. септембра престало је да куца племенито срце

мог брата.

Вечно тугује сестра МИЉКА, зет НИКОЛА, 

сестричине МАРИЈАНА и СОФИЈА

са породицама
(75/307957)

СЛАВКО ШАПОЊИЋ

Последњи поздрав мом драгом ујки, великом

борцу до самог краја.

Његова сестричина АНЂЕЛА са породицом

(86/3’07990)

СЛАВКУ М.

ШАПОЊИЋУ

Тата, 

јесте и биће...

Твоја ЈАСМИНА
(88/307995)

Последњи поздрав

вољеној мајци, баки

и ташти

СЛАВОЈКИ

ТОМИЋ

Заувек у срцу.

Њени: САШКА,

УРОШ, ИВА и ИГОР(
44/307885)

Последњи поздрав прији

СЕКИ

Породица ЈАКОБ

(43/307885)

Последњи поздрав дра-

гој мајки, баки и ташти

СЛАВОЈКИ

ТОМИЋ
1950–2021.

Боли...

Твоји: НАТАША, 

САРА и ЈОЖИ
(52/307896)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Последњи поздрав драгом тати и деди

АНЂЕЛКО ШЉИВАР

1941–2021.

Хвала ти на свему.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји: син МИЛАН, ћерка НАТАША, снаја АЛЕКСАНДРА, 

зет ПРЕДРАГ и унуци ФИЛИП, ПЕТАР и ЂУРЂА

(45/307888)

Много смо тужни што је отишао

АНЂЕЛКО ШЉИВАР

Наш кум, диван човек и пријатељ.

(42/307882)
                                                     Кумови ЈОВАНОВИЋИ

С великом тугом опраштам се од мог драгог зета

АНЂЕЛКА ШЉИВАРА

Неизмерно ти хвала за сву доброту и подршку коју си ми

пружио током живота.

Твоја свастика МИРКА

(46/307888)

АНЂЕЛКО ШЉИВАР

Последњи поздрав драгом пријатељу Анђелку

и искрено саучешће породици. 

Ваши: СТОЈНА и САША КОЛАРИЋ

са породицом
(73/307942)

Опраштамо се од вољеног тече

АНЂЕЛКО ШЉИВАР

Остали смо без велемајстора, доброте, поштења

и великодушности, без мајстора за све.

И без шаховског шампиона.

БОРА, СВЕТЛАНА и АНЂА са породицама

(78/307970)

Опраштамо се са тугом од нашег драгог бате

АНЂЕЛКО ШЉИВАР

С љубављу и поштовањем чуваћемо те у нашим

срцима.

Тетка КОВИЉКА, сестра МИРЈАНА

и сестричине САЊА и ТАЊА

(81/307978)

1. септембра напустио нас је наш

АНЂЕЛКО ШЉИВАР
Увек ћемо памтити твоју доброту. Почивај у миру.

СТАНА и ПЕТАР ПАТИЋ
(68/307933)

30. августа 2021, у 80. години преминуо је мој брат

СТОЈАН БАТА РАПАЈИЋ РАПА

Кремација и сахрана обављена је 3. септембра 2021, у кругу

породице.

С љубављу сестра СНЕЖАНА ИВАНИШЕВИЋ

са породицом, родбином и пријатељима

(13/307829)

ПРЕМИЛКА ТАНАСИЈЕВИЋ
1954–2021.

Последњи поздрав мајци, сестри, стрини и ујни од ћерке СЛАВИЦЕ

и ОЛИВЕРЕ, породицe ТАНАСИЈЕВИЋ и НОВАКОВИЋ

(83/307987)

ПРЕМИЛКА

ТАНАСИЈЕВИЋ
1954–2021.

Последњи поздрав

тетки од ИВАНЕ

са породицом

(84/307988)

ПРЕМИЛКА

ТАНАСИЈЕВИЋ
1954–2021.

Последњи поздрав

сестри

од брата БРАНЕ

са породицом
(85/307988)

Последњи поздрав

снаји, јетрви и стрини

РУЖИ

МОРАР

ДРАГОСЛАВ

и СЛАВИЦА МОРАР

са децом

(11/307825)

ДРАГАН ЈАЊИЋ

Мој једини и вољени брате, хвала ти за тренутке

среће, љубави и пажње које си нам пружио.

Заувек ћемо те се сећати и волети.

Сестра ЉУБИЦА, сестричина ЈЕЛЕНА, 

унуке КАТАРИНА и МИЛЕНА

и зетови ИЛИЈА и ЛАРС

(57/307908)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Последњи поздрав драгим пријатељима

РИСТИЋ

ИВАН и ЉИЉАНА

РУДИ, МИЛАДИН, ДУШКО, ЖИВА, БРЗОВАН, САВА, КОВИЉКА,

РАНКА, ЈУЛИКА, СЛОБОДАНКА, ЗОРИЦА, др РУЖА, МИЛОРАД,

ЈАГОДА, РАТКО, СРЕЋКОВИЋ, НЕГИЦА, ТАЊА, АЦА, ГОЛУБ, ЕРНЕ

и ЂЕРА

(18/307837)

ИВАН

РИСТИЋ

Последњи поздрав

једном од оснивача

Удружења

антифашиста

Панчева

(19/307837)

ПОМЕН

ЧЕДОМИР РАДОЈИЧИЋ
2006–2021.

Ти и мама, сада заједно у вечности.

Волимо вас.

Породица

(41/307880)

12. септембра, навршавају се четири

најтужније године откад није са нама

наша вољена супруга и мајка

НАДА ТАДИЋ

Воле те твоји: ћерка АНДРИЈАНА

и супруг МИКАЈЛО

(58/307911)

СЕЋАЊЕ

ДИНКА БАСТАЈА
рођ. Етински

Деветнаест година те се сећамо и чувамо у сво-

јим срцима.

Синови БОРИС и БРАТИСЛАВ, снаја

АЛЕКСАНДРА и унуци НИКОЛА и БОЈАНА

(63/3079028)

Четрдесетодневни помен колеги

ЛУЧИЈАН ДАНИЛОВ
1966–2021.

Од колектива Дома културе

„25. мај” Долово

(70/ф)

Године пролазе, али туга никада

ЈОВАНОВ

ВИДОЈКО МАРИЦА
17. IX 2019. 4. IX 2020.

Остаћете заувек у нашим срцима.

Ваша АНИТА са породицом

(69/307935)

Последњи поздрав драгом брату и ујаку

РАДОМИРУ ВУКОСАВЉЕВУ
Радету из Дебељаче

од сестре МИЛЕ и сестричине ДРАГАНЕ

(71/307938)

ДРАГИЦА РАНКОВИЋ
1937–2021.

У недељу, 12. септембра навршава се првих четр-

десет дана без тебе.

Недостаје твој благ поглед и осмех пун љубави

за сваког од нас.

Чувамо те заувек у нашим срцима.

Твоја породица
(72/307940)

Последњи поздрав

ДРАГИЦИ

РАНКОВИЋ

од породице

МАТАРУГА

(47/307891)

11. септембра навршава се десет година откада

није самном мој једини син

ДЕЈАН КУМРИЋ
1966–2021.

Вољени сине, тешко је стегнути срце да не боли,

душу да не пати и сузе да не теку. Живим са бо-

лом и чувам успомену на тебе.

Неутешна мајка ЗОРИЦА и син ЛУКА
(4/307811)

ВУКОСАВА ВУКША
1936–2021.

Прошла су два месеца како више није са нама

моја супруга.

Нека те анђели чувају на оном свету.

Твој супруг БОГОЉУБ

(77/307967)

Навршава се петнаест тужних година откада ни-

је са нама наша драга мајка

ЉУБИЦА ПЛАНИЋ ЦИЦА
рођ. Цветић

1960–2006.

Воле те твоје ћерке ЈАСМИНА

и СМИЉАНА и НИКОЛА

(74/307948)

Последњи поздрав нашем вољеном

ЖЕЉКУ ИЛИЋУ

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ВИОЛЕТА, 

синови ПРЕДРАГ и ГОРАН

са породицом

(79/307973)

Последњи поздрав драгој комшиници

ЉИЉАНИ ПАВЛОВ

Саучешће породици. Покој њеној души.

Комшије у Милоша Обреновића 51
(30/307854)

Последњи поздрав

РАТКУ

АТАНАСКОВИЋУ
1941–2021.

од сина МИЛОША,

ћерке ВЕРИЦЕ

и унука ВУКА
(38/307873)

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

ПО ПУСТ свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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11. септембра, у 11

сати, на Православ-

ном гробљу, обеле-

жићемо две године

од смрти нашег

МИЛОРАДА

РОДИЋА

РОЂЕ

Бол за њим преболе-

ти не можемо.

Породица РОДИЋ

(20/307838)

СЛАВИЦА ШЕШУН

БРАНИСЛАВ ИЛИЈЕВИЋ

БАЉАК БОШКО

Заувек остају део нас и недостају нам.

IV/5 стоте генерације Гимназије

(21/307839)

Сећање на нашу драгу

РУЖИЦУ ВУЈАНОВИЋ

Време пролази, успомене и љубав у срцу остају заувек.

Твоји најмилији
(23/307842)

11. септембра 2021. навршава се годину дана от-

како није са нама наш

СЛАВКО АЛЕКСИЋ БУЦА

Његови најмилији
(24/307844)

ПОМЕН

СТОЈАНОВ

ЈОВАН БОЖИДАР

Велики понор, празнина и туга су сваким даном све већи због гу-

битка нашег најмилијег Божидара и највољенијег Јована. Прошле

недеље је било шест месеци мом Бати а ове суботе дајемо шест ме-

сеци мом најдражем таји, у 11 сати. Заувек ћемо вас волети.

Ваше: ИВАНА, АЊА, НАДА и ДАНИЈЕЛА

(27/307849)

11. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо

шестомесечни помен нашем вољеном супругу, оцу и

деди

СЛАВКУ ВЕЛИЧКОВ ДУЛЕТУ

Постоји љубав коју смрт не прекида, туга коју време не

лечи. Твоја пламенита душа остаје звезда водиља у на-

шим срцима.

С љубављу: супруга ЉУБИЦА, син ДЕЈАН, ћерка

ДЕЈАНА, унуци НИКОЛИНА и МАРКО и зет ПЕЂА
(26/307847)

У суботу, 11. септембра, у 11 сати, на Евангели-

стичком гробљу, даваћемо петогодишњи помен

нашем Салету

АЛЕКСАНДАР БАБИЋ

Не пролази ништа осим времена. Недостајеш

нам јако.

НОЛЕ, МИЛИЦА, породице ПАПИЋ и БЕЛИЋ

(28/307852)

СЕЋАЊЕ

ПАВЛОВИЋ

ОЛГА СВЕТИСЛАВ ЛАЗАР

Породица ПАВЛОВИЋ

(32/307857)

Прошло је тужних шест месеци

РАТОМИРКА ЈЕЛИЋ
Најдража наша, много нам недостајеш.

Твоја деца, унуци и зетови
(49/307893)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЂУРО БОРОТА
дугогодишњи матичар у пензији

Десет година није са нама. Ово је тужно сећа-

ње и тиха молитва за нашег Ђуру, јединственог

и једноставног какав је био у овоземаљском

свету.

У наш мали живот, уносио је доброту, племе-

нитост, поштовање, разумевање. Хвала му.

Породица СТАНИШИЋ

(53/307898)

12. септембра 2021, у 12 сати, одржаћемо четр-

десетодневни помен на православном гробљу у

Владимировцу

ВУКОСАВА

СТОЈСАВЉЕВИЋ
рођ. Рапајић

Милостиви Господе, прими је у своје наручје.

Огради је светим Твојим анђелима, да зашти-

том њиховом и љубављу Твојом достигне бла-

жен вечни живот.

ОЛИВЕРА и НЕВЕНА са породицом

(54/307899)

У суботу, 11. септембра, на Новом гробљу, у 11 сати, даваћемо шестоме-

сечни помен

Драги наш

РАДЕ РАДЕНКОВИЋ
1960–2021.

Недостајеш нам твоја љубав и подршка, твој осмех и сјај у очима, твој

јединствен шарм...

С љубављу, тугом и поштовањем поносно чувамо најлепше успомене на

тебе.

Твоја породица

(55/ф)

МИРЈАНА ДАМЈАНОВ
9. IX 2003 – 9. IX 2021.

Драга Мирка,

бледе сећања а туга за тобом и даље остаје.

Твоји: СТЕВАН, САНДРА, ДАНИЈЕЛА, 

БОЈАН, АЛЕКСА и АЊА

(39/307874)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈА

БОЈКОВИЋ
2015–2021.

Чувамо те од забора-

ва.

Твоји најмилији

(60/307916)

У суботу, 11. септембра 2021, у 11 сати, на право-

славном гробљу у Банатском Брестовцу, даваће-

мо четрдесетодневни помен нашем вољеном

РАДИСАВУ ТЕОФИЛОВИЋУ
1948–2021.

Супруга МИЛИЦА, ћерка ТАЊА

и син МИЛОРАД са породицом

(61/307920)

3

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НЕМАЊА

ТУДИЋ
9. IX 1999 – 9. IX 2021.

Од заборава те чувају:

ћерка КАЈА, зет СТАНКО

и једини унук ДУШАН

ПАНАЈОТОВИЋ
(36/307867)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР ГАВРИЛОВИЋ
2020–2021.

Прошла је тужна година, остала је велика празнина.

(37/307871)
                                                         Твоји најмилији
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Драги наши

НИКОЛИЋ

ЛАЗА ГОРДАНА
2. IX 2001 – 2. IX 2021. 15. IX 2020 – 15. IX 2021.

Волимо вас и увек мислимо на Вас.

ДУШИЦА и ОМЕР с породицом

(1/307792)

У петак, 10. септембра, у 11 сати, обележавамо четрде-
сетодневни помен нашем

МИЛОЈЧЕТУ АТАНАСОВИЋУ
из Јабуке

Његови најмилији
(3/307810)

Прошло је тужних двадесет девет година од растанка

са нашом мајком и баком и нашим ујаком и дедом

ЉУБИЦА ЂУРИЦА

ВУКОБРАТ ИЛИЋ
рођ. Илић

1939–1992. 1943–1993.

Никада их нећу заборавити.

Син и сестрић НИКОЛА са децом

(6/307822)

СЕЋАЊЕ

НЕНАД

КУЖИЋ
2008–2021.

Време и године пролазе
а туга остаје.

Твоја мама и брат
са породицом

(7/307823)

11. септембра 2021, у 12 сати, одржаће се ше-

стомесечни помен нашем драгом

ДУШАНУ ЖИВКОВИЋУ
1963–2021.

Трагови твог живота, мисли и заједничких тре-

нутака ће увек бити ту. Дани пролазе, бол оста-

је, сећања на тебе не бледе.

Заувек ћеш остати наш херој, узор и снага.

За тобом вечно тугују и у срцу Те носе: 

супруга МИЉАНА, син ДЕЈАН

и ћерка МАРИЈА са породицама

(12/307827)

СЕЋАЊЕ

9. септембра навршило се педесет година откако

нас је напустио

ЈЕЛЕНКО ПАВЛОВ
1971–2021.

и преселио се у вечност.

Остао је да живи у нашим сећањима.

Његови: НАДА и ЉИЉАНА са породицама

(16/307832)

ВЕРА

РИСТИЋ
2009–2021.

Живи у нашим ми-

слима.

Син ДРАГАН

и ћерка МАРИНА

са породицом
(15/307831)

У суботу, 11. септембра навршава се четрдесет

дана откада се упокојио

ВИКТОР МАРИЋ
1945–2021.

Помен ће се одржати у 11.30, на Новом гробљу.

С вечном љубављу ћерка ВИКТОРИЈА

(17/307834)

СЛАВИЦА ТАСИЋ
1963–2013.

Осам година је прошло како си нас напустила,

али заувек ћеш бити са нама.

Твоји синови: ЖАРКО, МИЛОРАД и МИЛОШ

и супруг РАТКО

(22/307841)

СЕЋАЊЕ

ЖИВОЈИН МАРИНКОВИЋ

ЖИКА
1937–2006–2021.

Бол и туга за тобом никад неће проћи. Чуваћемо те у

нашим срцима.

Супруга ВЕРА, ћерке НАТАША и ДУШИЦА

са породицама и сестра ЈЕЛЕНА
(29/307853)

ЖУТИЋ ТОПАЛОВИЋ

ек. БРАНКО СОФИЈА прим. др РАДЕНКО
финансијски инспектор СДК педијатар нефролог

2001–2021. 1997–2021. 2008–2021.

ДЕЈАН и МАЈА

(25/307846)

10. септембра навр-

шава се двадесет го-

дина од смрти моје

заове

МИЛИЦЕ

СТАРЧЕВИЋ
рођ. Поповић

2001–2021.

Снаја ЗОРА, 

братанац ЗОРАН и

братаница МИЛИЦА

са породицом

(2/307795)

Прошле су две године откада се упокојила наша драга мајка,

бака а сада и прабака

ДРАГИЦА МИЛАНОВИЋ
1942–2019.

С вечном љубављу и захвалношћу сећаће те се син ИВАН

са породицом и ћерка МИЛИЦА са породицом

(35/307865)

ВИКТОР МАРИЋ

Недостајеш!

11. септембра је четрдесет дана откако

си се преселио у вечност и напустио

нас. Остаћеш заувек да живиш у мом

сећању.

Твој пријатељ БОБАН

(48/307892)

Нашем драгом

ЂУРИЦИ

МОДОШАНОВ
1933–2007.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији
(40/307876)

МИЛОЈЧЕ

АТАНАСОВИЋ

Недостајеш нам.

Деда МИЋА, БОЖА,

НЕЂА, НАСЕ

и МИРКО

(80/307977)

ЈЕДНОГОДИШЊИ ПОМЕН

МИЛАН МИЛЕУСНИЋ
Обележавамо 11. септембра 2021, у 11 сати, на гробљу
на Котежу.

Породица
(82/307979)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Ненад Вујковић, 

медицински техничар

ФИЛМ: Један од мојих оми-
љених јесте филм „Да Винчи-
јев код”, који држи пажњу од
почетка до краја. Спајање
детективских, трилерских еле-
мената... Ради се о објашња-
вању разних теорија о легенди
о Светом гралу, пехару Тајне
вечере, и улози Марије Маг-
далене у историји хришћан-
ства... Филм је наишао на јаке
критике Католичке цркве због
оптужби да она стоји иза две
хиљаде година заташкавања
тога шта заиста јесте Свети
грал и концепта да су Исус
Христ и Марија Магдалена
били у браку и да су имали
ћерку, као и филмски став пре-
ма организацијама Сионски
приорат и Опус деи. Многи
њени чланови су бојкотовали
филм. У књизи Ден Браун наво-
ди да су Сионски приорат и
„сви описи уметничких дела,
архитектуре, докумената и тај-
них ритуала у роману преци-
зни”. Такође, да Римокатолич-

ка црква скрива истиниту при-
чу о самом Исусу Христу. Доста
креативан и узбудљив филм.

СЕРИЈА: „Игра престола” је
серија која оставља без даха.
Заснована је на роману Џорџа
Р. Р. Мартина. Код нас је прва
епизода приказана 17. априла
2011. О њој бих могао да гово-
рим данима, али, укратко, рад-
ња серије прати догађаје чла-
нова неколико племићких
породица у борби за Гвоздени
престо и власт над седам кра-
љевстава, као и долазак зиме
и мистичних бића са севера...
А сама тема серије јесте о соци-
јалној хијерархији, религији,
лојалности, криминалу...

МУЗИКА: Уопштено што се
музике тиче, слушам све, зави-
сно од свог тренутног распо-
ложења, од рока до тешких
балада.

Да Винчијев код

изборМОЈ МОЈ

Страну

припремила 

Мирјана
Марић

Општина Ковачица сваке годи-
не расписује конкурс за доделу
награда за допринос у култури.
С обзиром на прошлогодишње
околности настале због панде-
мије, претходне године награде
нису додељене, па је ове године
расписан конкурс за 2019. и 2020.

Награде су категорисане за
изузетан допринос у култури, за
велики допринос у култури и

награде за допринос у култури
и културној промоцији општи-
не Ковачица, а донета је одлука
и о лауреатима.

Међу награђенима за допри-
нос на пољу књижевног ствара-
лаштва Савет за културу општи-
не Ковачица у категорији поје-
динац наградио је др Драгољуба
Цуцића и др Драгољуба Марти-
новића.

Такође, у категорији колектив,
за најбоље реализовани пројекат
у деветом Научно-едукативном
кампу за младе таленте, с темом
„Компјутерске симулације у
физици коришћењем алата ЕЈС”,
награђен је Регионални центар
за таленте „Михајло Пупин” Пан-
чево. Циљ рада кампа био је да
се направи синтеза компјутер-
ске науке и физике и да се уче-

ници подуче да сами праве симу-
лације појава у физици.

Плакета за животно дело, за
вишегодишње уметничко ства-
ралаштво и допринос културној
промоцији Републике Србије и
општине Ковачица у земљи и
иностранству додељена је Деси
Петров Морар из Панчева за
изузетан допринос у области
ликовне уметности.

ИЗЛОЖБА РАДОВА СОЊЕ ЈАНКОВ

Преклапање простора

Од 7. до 24. септембра у Гале-
рији савремене уметности биће
отворена изложба под нази-
вом „Преклапање простора”
Соње Јанков.

Изложба обухвата два сег-
мента: видео-пројекцију пре-
ко целог једног зида галерије
и site-spe ci fic инсталацију која
се прожима кроз простор дру-
гог дела галерије.

Видео је документација ства-
рања рада „Покретни мотел”
(2015) – инсталације од изо-
лир-трака која у Новом Саду
репродукује цртеж Ивана Вити-
ћа за бунгалов у оквиру моте-
ла у Трогиру (1965). Инстала-
ција је замишљена да се кори-
сти као засебан изложбени сег-
мент у оквиру већих хала или
јавног простора. На тај начин
она омогућава да се мотел кре-
ће и да га посети више људи,
уместо да стоји на једном
месту. Рад је реализован у окви-
ру интернационалног колабо-
ративног пројекта Бијенала
младих уметника Медитера-
на и Европе (БЈЦЕМ) и удру-
жења „Слободне везе” (Загреб).
Витићев мотел је недуго потом
добио статус заштићеног спо-
меника културе. Видео је до
сада био приказан у Милану,
Београду и Ужицу.

Site-spe ci fic инсталација спа-
ја зидове, под и прозоре гале-
рије. Користе се исти матери-
јали као и за потребе „Покрет-
ног мотела” – изолир-траке
основних „Баухаус” боја: пла-
ве, жуте и црвене, као и PVC
фолије у истим бојама А4 фор-
мата, које се најчешће употре-
бљавају за коричење фотоко-
пираног материјала. Транспа-
рентност ових фолија повезу-
је инсталацију с транспарент-

ношћу видео-пројекције, али
и са спољним простором. Обе
композиције су линеарне.
Инсталација је својеврсни
цртеж који интерпретира про-
стор галерије и слична је изве-
дена у Галерији Савеза удру-
жења ликовних уметника Вој-
водине (2018, Нови Сад).

Инсталација је непоновљи-
ва, јер настаје за потребе гале-
рије, док је видео врло кратак
и обрће се у „Лупу”. На тај
начин се спајају архитектура,
привремена уметност и диги-
тални медији који их репро-
дукују.

Соња Јанков (1985, Нови
Сад) независни је кустос, тре-
нутно докторанд теорије умет-
ности и медија на Универзи-
тету уметности у Београду.
Волонтирала је и радила у
Музеју савремене уметности
Војводине (2012–2015) и спољ-
ни је сарадник бројних инсти-
туција и независне сцене у
региону. Као резидент је бора-
вила у Пољској, Румунији,
Аустрији и Хрватској, а про-
вела је и годину дана усавр-
шавајући се у Центру за кри-
тичку теорију у Прагу
(2008/2009). Реализовала је и
девет самосталних уметнич-
ких изложби у Букурешту,
Загребу, Новом Саду, Ужицу и
Београду. Као кустос је реали-
зовала изложбе у Културном
центру Београда, Галерији
савремене уметности Панче-
во, галерији „Ремонт” у Бео-
граду, ММСУ Ријека, галери-
ји „Казамат” у Осијеку, „Пого-
ну Јединство” у Загребу. Аутор
је неколико научних радова.

Редовни је члан УЛУПУДС-а
од 2015. године. Живи у Новом
Саду.

У Галерији наивне уметности у
Ковачици, 30. августа, Општи-
на Ковачица доделила је панче-
вачкој уметници Деси Петров
Морар награду за животно дело.

– Врло сам поносна, јер ме је
општинска комисија за награду
предложила због дугогодишње
сарадње. На почетку моје умет-
ничке каријере имала сам важну
подршку Мартина Јонаша из
Ковачице, нашег највећег сли-
кара наивне уметности, а касни-
је сам највише сарађивала с њим
– рекла је награђена уметница.

Деса Петров Морар је рођена
1946. године у Сефкерину, али
већ годинама живи и ради у
Панчеву.

– Почела сам са седамнаест годи-
на; ја за свој почетак рачунам
1964, када је Ото Бихаљи Мерин
видео моје слике. Он је тада
инсистирао да их потпишем, а
ја нисам, јер сам мислила да
нисам сликарка, већ да само
сликам. Тих мојих двадесетак
слика је одмах откупио музеј у
Јагодини. Kасније сам почела и
да вајам и да пишем песме –
испричала је једном приликом
за „Панчевац”.

Иза себе има преко шездесет
самосталних и триста заједнич-
ких изложби у Панчеву, Београ-
ду, Цириху, Женеви, Буенос Ајре-
су, Токију, Љубљани, Ници,
Загребу, Букурешту, Бечу, Будим-
пешти, Њујорку, Лимасолу,
Вашингтону, Сиднеју, Паризу,
Софији, Прагу, Братислави, Шан-
гају... Њена дела се налазе у
галеријама и музејима широм
света, а публикована су и у два-
десет књига.

Мотиви на сликама Десе
Петров Морар су локални, махом
из Сефкерина. О томе је такође
говорила за наш лист:

– Највише сам сликала при-
зоре из бабиних прича. Она ми
је причала да је, на пример, на
Духове литија ишла у поље. Коси-
ло се и од првих откоса су се
правили венци, а невесте које су
се те године удале облачиле су
венчанице и силазиле у поље.
То сам, на пример, сликала, онда

Беле покладе... и још много оби-
чаја. Етнографски музеј је радио
два филма о тим обичајима.
Један је „Марија Магдалена”, а
други, чији сам
ја коаутор,
„Ускрс у Сефке-
рину”.

Деса Петров
Морар је издала
и три књиге пое-
зије: „Песме
завичаја”, „Нит
љубави” и „У
мислима сте
мојим”.

– Прва збирка
су песме завича-
ја, а другу сам
објавила када ми
је супруг преми-
нуо. Трећа је о
дружењима с
колегама у коло-
нијама. Међу
њима је била и
песма о Марти-
ну Јонашу, коју сам му поклони-
ла за седамдесети рођендан, онда
једна намењена деци из Дома за
децу без родитељског старања
„Споменак”... Нисам никада
мислила да ћу нешто објавити,
него је једном Богдан Мрвош,
док је гледао моје слике, на неки-
ма од њих видео неке моје сти-

хове, па је тражио да прочита
песме. Охрабрио ме је да их обја-
вим. Предговор за све књиге писао
ми је књижевни критичар Миле

Медић, а упозна-
ли смо се када је
куповао слику.
Веома ми је дра-
го што сам се
нашла у „Анто-
логији књижев-
ника Панчева”.
Од свих књига у
којима се писало
о мом раду ова
ми је најдража.

Добитница је
бројних награда,
повеља и захвал-
ница за хумани-
тарни рад. Мно-
ги уметници
имају потребу да
дају своје радове
у хуманитарне
сврхе, а и она је
један од њих.

– Мој дар је божји дар, слика
је уметникова само док ради
на њој. Ја волим да поклоним.
Деведесетих година сам целу
једну изложбу поклонила „Спо-
менку”. Директорка је успела
да прода све радове и деци
обезбедила храну – исприча-
ла је.

Поводом пола века уметнич-
ког опуса Десе Морар, у Музеју
наивне и маргиналне уметно-
сти у Јагодини 2014. године при-
ређена је ретроспективна изло-
жба „Завичајни мит”, пропра-
ћена монографским двојезич-
ним каталогом са седамдесет
репродукција. Ова изложба, ина-
че под покровитељством Мини-
старства за културу и информи-
сање Републике Србије, годину
дана касније пренета је у Народ-
ни музеј Панчево.

У разговору за наш лист тада
поставили смо јој и питање на
шта је највише поносна.

– На свог сина. Он је бољи од
своје мајке. Боље слика, а ни он
није студирао уметност, али је у
њој пронашао себе и од 1986.
године успешно ствара. Поносна
сам и на себе, јер се нисам надала
да ћу оволико опстати као умет-
ник. Почела сам из љубави да
сликам, урадила сам доста, али
мислим да сам можда могла и
више.

Заједничку изложбу Десе
Петров Морар и Војкана Морара
у Франкфурту и Прагу 2015. годи-
не помогао је Град Панчево.

Уметници је 2016. године
додељена Новембарска награда
Града Панчева, а сада је овенча-
на признањем Ковачице.

НАГРАДЕ ЗА ДОПРИНОС У КУЛТУРИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

Признања за Панчевце

РАДОВИ НЕНАДА ГАЈИЋА

Срећа је бити жив
Од 6. до 20. септембра у Гале-
рији Милорада Бате Михаило-
вића биће отворена изложба
Ненада Гајића под називом
„Lucky to be Ali ve”.

Аутор излаже серију радова
коју је започео пре три године.
То је серија хиперреалних мини-
јатурних скулптура у пропор-
цији углавном 1 : 3, урађених
до најситнијих детаља, где као
уметник истражује границе и
појмове живог и неживог, при-
родног и вештачког, реалности
и илузије, снова и јаве, живота
и смрти. Свака од ових скулп-
тура поседује у себи механизам
који помоћу батерија и елек-
тромотора симулира дисање.
Скулптуре су урађене од висо-
коквалитетног силикона, а од
материјала су коришћени: 
разне врсте платна за одећу,

пластика и метал за израду језгра
и механизма за симулацију диса-
ња, електромотор, разне врсте
длака, углавном алпакина,
лисичја и дечја.

– Већина радова представља
особе из мог приватног живота
– мене, супругу, сина, оца, бра-
ћу, као и неке животиње које су
симболи неких личних дожи-
вљаја и појава. Иако врло лични
и понекад експлицитно разго-
лићени, ови радови имају јасну
концептуалну намеру и поседу-
ју универзалност која одлази од
личног интимног и постаје
општепрепознато и блиско сви-
ма нама. Њихова идејна прочи-
шћеност је свесна, покушај да
се једним основним покретом
који је специфичан за сва жива
бића, а то је покрет дисања,
покрену питања о животу, смр-

ти, човеку, природи... Овим се
отвара и питање самог медија:
да ли је ово и даље скулптура
или постаје нешто друго? Где је
та граница? Величина у мом
раду је такође битна. Смањива-
њем, скалирањем пропорција на
три пута мање од природне вели-
чине продубљујем интимну ноту
радова, стављам их у димензије
тек рођеног детета и тиме будим
заштитнички и топао осећај код
гледаоца. Тим поступком пози-
вам гледаоце да застану, да

поклоне пажњу раду, јер једино
тако могу приметити те суптил-
не детаље, то споро дисање и то
временско трајање које ови радо-
ви поседују. На тај начин улазе
у свет снова, идеја, осећања и
интимног света сваког живог
бића – рекао је Ненад Гајић.

На изложби ће бити предста-
вљено осам радова: „Дуги сан”,
„Заувек сам”, „Један тренутак”,
„Тишина”, „Ноћна мора”, „Повра-
так”, „Девојка из снова” и „Веч-
ност”.

НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО

ДЕСА ПЕТРОВ МОРАР
ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА ПРЕД ПЛАТНОМ
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КОЊИ И ЉУДИ

ПАМЕТ, СНАГА И ЛЕПОТА
Тереза Ковачевић је девојчица која је
пажњу привукла када је, јашући свог
коња, ушла у радњу у којој се продаје
опрема за кућне љубимце у Београду.
Поред љубави према коњима, којима
је окружена на својој eргели, она негује
и љубав према музици, похађа музичку
школу, у којој свира виолину, а поред
тога део је „Брас пилића”, оркестра
лимених дувача, где свира тенор хор-
ну, у Музичком центру Панчева.

Посетили смо Терезу и њену породицу,
а она нам је демонстрирала своје јахач-
ке способности заједно са својим бра-
том, показала своју ергелу коња и 
разговарала с нама о својим многоброј-
ним талентима.

Дуга традиција ергеле 
породице Ковачевић

У домаћинству Ковачевић живот с коњи-
ма је плод дуге традиције и љубави
према овим племенитим животињама.
Њихов дом је познат под називом „Ерге-
ла Ковачевић”.

– За мој седми или осми рођендан
мој отац је купио првог спортског коња
и тако је све почело. Али и пре тога
коњи су били присутни, и мој отац је
имао коња када је био мали, као и мој
деда. Ми то волимо, мој отац је започео
традицију са спортским коњима, ми
смо наставили да се бавимо коњима,
деца их воле и даље настављају, тако да
се традиција наставља. Живот с коњи-
ма је тежак с једне стране, али је и леп.
Има јако пуно одрицања. Рекао бих да
је од свих хобија коњарство најзахтев-
није. Ако се комплетно посветите коњар-
ству, у великом сте проблему, али је
изузетно лепо, има својих предности, а
има и својих мана. Као предност видим
и то што су деца заузета око коња, оста-

ју ту, не иду улицама, немају времена
за проблематичне ствари, испуњено им
је време. Сматрам да је ово прави пут за
децу да здраво одрастају. Деца нам пуно
помажу око коња, колико им то дозво-
љавају обавезе око школе, помажу око
тимарења, мацкања коња, шетања, око
свега. Заједно с нама иду на такмиче-
ња, шетају после загревања, пре трке,
после трке, додају опрему, шта год да
треба, они су ту. Они су нам и лева и
десна рука – испричао нам је Терезин
тата Бојан Ковачевић.

Живот с коњима и брига о њима зах-
тева рано устајање и посвећеност.

– Када устанемо, прво обиђемо коње
да видимо да ли је све у реду, потом
иде појење, давање зоби, ђубрење и сре-
ђивање, тренирају се, купају. Све зави-
си какав је коњ у питању, да ли је рекре-
ативни, коњ за трке, да ли је ту због
обуке, јер сваки од њих има свој део
дана и своје тренутке када шта ради и,
у зависности од намене, с њим се ради
и тренира. Поред својих коња, ми има-
мо коње који су код нас на обуци, као и

коње који су код нас у пансиону –
испричао нам је Бојан.

Безусловна љубав

Након обиласка ергеле, где се налазе
коњи, Тереза и њен брат су оседлали
своје коње с којима се друже и раде
свакодневно.

– Да бисте јахали, требају вам јаха-
ће панталоне, које имају између коле-
на кожу или су целе од коже, а са
спољне стране имају тканину, кацига
је обавезна јер може да се деси пад с
коња, прслук. Коња такође треба опре-
мити, седлом, подседлицом, узенгиј-
ским каишевима, узенгијама, кола-
ном, уздом… Пре сваког јахања коњи
морају да се очешу, тим поступком
скидамо њихову длаку која је вишак
како се не бисмо нажуљали приликом
јахања и да не би били прљави. Узда и
жвале морају да се бирају по величи-
ни како би одговарале коњу ког јаше-
те – објашњава Тереза док мази и спре-
ма свог љубимца за кас.

Тереза се још увек не такмичи са
својим коњем, али како нам је рекла,
то планира у будућности.
– Она се зове Мара Багер, име јој је
Мара, а Багер јој је надимак јер може
да трчи по цео дан. Кику од гриве сам
јој исплела да јој грива не би упадала у
очи, а и да мени не би сметала док је
јашем – прича нам Тереза о својој Мари.

Поред јахања, Тереза свира два потпу-
но различита инструмента, виолину и
тенор хорну, и каже да се та два инстру-
мента добро слажу. Пре подне свира вио-
лину, а по подне тенор хорну и све пости-
же, што некад зна да буде напорно. Ипак,
то никако није препрека да она ради оно
што воли, негује своје таленте и помаже
деци која долазе у школу јахања да савла-
дају ову лепу вештину. Сузана Јанковић

Зашто се велики херој Ахил шета
около у хаљини за девојчице? Какве
везе лепотица Афродита и златна
јабука имају с Тројанским ратом?
Шта је Аријаднино клупко? Од А
као Ахил до З као Зевс: најпознатије
приче из грчке митологије – испри-
чане из угла самих богова и хероја!

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали кога
чекате да се врати. Књиге из „Вулка-
на” добиће аутори следећих порука:

„Чекам да се врати разредна с
породиљског. Ове године је замењу-
је хемичарка, којој нисам баш оми-
љен лик. Лоше вести на почетку
године не обећавају ништа добро.”
064/3011...

„Чекам да се врате сунце и море у
мој живот.” 063/1709...

„Лагуна” ће наградити ове одгово-
ре на питање како се осећате кад
неко ћути:

„Дивно! Обожавам тишину. Онда
могу на миру да читам.” 060/0032...

„Ако је особа која ћути моја жена,
не осећам се добро, јер знам да сам
нешто згрешио и да је та тишина
затишје пред буру.” 063/2232... Д. К.

Два читаоца који до 15. септембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „У којим годинама је у реду
мало паничити?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте ПАН (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 40,18 дина-
ра у А1 и Глобалтел мрежи и 40,32
динара у Теленор и МТС мрежи.

Постоје речи којима описујемо
разна животна доба – адолесцен-
ција, менопауза, криза средњих
година, али постоји период дубо-
ких промена с којима се многе
жене суочавају углавном од краја
двадесетих па до почетка четрде-
сетих година свог живота, који још
нема своје име…

„Године панике”
Нел Фризел

Ја, Зевс и 
дружина с Олимпа

Два читаоца који до 15. септембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Који митски ликови су оста-
ли у вашем сећању и зашто?”, награ-
дићемо по једном књигом. Одгово-
ре ћемо објавити у наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте ПАН (размак) Вулкан (раз-
мак) текст поруке и пошаљите нa 1201.
Бруто цена СМС-а износи 40,18 дина-
ра у А1 и Глобалтел мрежи и 40,32
динара у Теленор и МТС мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Умем тако нека да и ја да клим нем гла -
вом као да ми је нешто јасно, а у ства ри
нисам сигур на о чему или о коме неко
при ча. Тако у Пан че ву има мо често ули -
це о који ма пише мо у „Запи си ма”, кроз
које про ла зи мо, а запра во не зна мо о
коме се ради и зашто је баш та осо ба
заслу жи ла ули цу у нашем гра ду. Тако је
и са спо ме ни ци ма. Чим с Кор зоа скре -
не мо ка пар ку, с десне стра не може мо
да види мо спо ме ник посве ћен Све ти -
сла ву Каса пи но ви ћу, а тако ђе јед на од
ули ца у ужем цен тру носи њего во име.
Мислим да већи на оних који поха ђа ју
Елек тро тех нич ку шко лу и про ла зе туда
нису баш нај си гур ни ји о коме се ради.

Све ти слав Каса пи но вић је био један
од нај ве ћих зави чај них бора ца за наци -
о нал но-поли тич ки и кул тур но-про свет -
ни пре по род срп ског наро да дру ге поло -
ви не XIX века.

Родио се у Пан че ву. Пра ва је завр -
шио на Беч ком уни вер зи те ту, а спе ци -
ја ли зи рао у Гра цу. Носио је титу лу док -
то ра пра ва. Након сту ди ја се вра тио у
Пан че во и почео да се бави адво ка ту -
ром, што је и касни је кроз читав живот
успе шно радио.

Првен стве но, он је био свим сво јим
бићем у поли ти ци. Био је вели ки родо -
љуб, познат по пле ме ни то сти и поште -
њу, изга рао је од жеље да помог не свом
роду у очу ва њу срп ства од наје зде у
Аустриј ском цар ству.

Био је члан Ује ди ње не омла ди не срп -
ске. Зајед но са Све то за ром Миле ти ћем
водио је Срп ску народ ну сло бо до ум ну
стран ку, писао је члан ке за „Заста ву”,
„Пан че вац”, аги то вао и осно вао Срп -

ски народ ни одбор по
сели ма Доњег Бана та
(област Вој не гра ни це).

Захва љу ју ћи Каса пи -
но ви ћу, Пан че во је доби -
ло Срп ску вишу дево -
јач ку шко лу. Покре нуо
је и дру ге зна чај не про -
јек те – осни ва ње Срп -
ске ште ди о ни це и Зајед -
ни це срп ских пева ча.
Важни су њего ва уло га
и акти ван рад у Пан че -
вач ком срп ском цркве -
ном певач ком дру штву.
Посеб но је важна уло га
у бор би за очу ва ње ауто -
но ми је Срп ске пра во -
слав не цркве.

Каса пи но вић је био
врло бли зак са Анто ни -
јем Хаџи ћем и Лазом
Кости ћем. Један од њего -
вих број них мла ђих при -
ја те ља био је сли кар
Урош Пре дић. Међу
Пан чев ци ма, уз њега су
били про та Васа Жив -
ко вић, бра ћа Јова но вић,
Вели зар Бобо рон, Милан
Гађан ски и дру ги пред став ни ци град -
ске ели те. Када би поне кад лето вао у
бањи Рога тац, сре тао се с биску пом
Штро сма је ром и Јова ном Ристи ћем из
Срби је.

Био је годи на ма истак ну ти члан Пан -
че вач ке пра во слав не цркве не општи -
не. Још као врло млад, он је 1866. годи -
не био иза бран за поча сног чла на Одбо -

ра те цркве не општи не. Захва љу ју ћи
њего вом угле ду, мно ги пле ме ни ти Пан -
чев ци су заве шта ли сво ја има ња пра -
во слав ној цркви у Пан че ву. А 1870.
годи не биран је за варо шког пред став -
ни ка, где је пока зао вели ку актив ност.
Као пот пред сед ник Пан че вач ког срп -
ског цркве ног певач ког дру штва, орга -
ни зо вао је бесе де, кон цер те и позо ри -

шне пред ста ве. Осно вао је Дру штво за
рас про сти ра ње кори сних књи га (1867)
и Дру штво за пот по ма га ње сиро ма -
шних ђака у срп ским основ ним шко -
ла ма (1868). Захва љу ју ћи њего вом зала -
га њу, у Пан че ву је 1874. годи не осно -
ва на Срп ска виша дево јач ка шко ла,
чији је био дуго го ди шњи пред сед ник
патро на та. Тако ђе је допри нео осни ва -
њу цркве но-општин ске библи о те ке и
Срп ске ште ди о ни це у Пан че ву.

Успе шно се бавио и адво ка ту ром у
Пан че ву и био цењен по струч но сти и
лич ном поште њу. Због сво је обра зо ва -
но сти, пре фи ње но сти, еле ган ци је, те
пле ме ни тог и несе бич ног карак те ра,
Пан чев ци су га зва ли док тор свих врли -
на. Његов вино град на Јабуч ком путу
био је годи на ма сте ци ште пан че вач ке
дру штве не и кул тур не ели те, којој је он
био узо ран дома ћин. Добро је гово рио,
поред матер њег срп ског, и немач ки и
фран цу ски језик. Члан Мати це срп ске
био је од 1870. годи не.

Није се током живо та женио, мада је
био изу зет на поја ва – леп и кул ту ран
човек. Био је пла тон ски заљу бљен у Софи -
ју, кћер ку пан че вач ког про те Васе Жив -
ко ви ћа, која се, међу тим, уда ла за бео -
град ског инже ње ра и архи тек ту Мар ка
Жив ко ви ћа. Живео је у истој кући и бри -
нуо се о мај ци с нај ве ћом пажњом, до
њене смр ти 1910. годи не. Умро је у дубо -
кој ста ро сти, као заслу жни углед ни гра -
ђа нин, 1922. годи не, у род ном Пан че ву.

Почаст му је ука за на 2. јуна 1940,
када је на њего ву кућу поста вље на спо -
мен-пло ча, а у пар ку откри вен спо ме -
ник. Мир ја на Марић

ПОЗНА ТИ ПАН ЧЕВ ЦИ

Зави чај ни борац



24 ЗАПИСИ
Петак, 10. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Јелена Лалић (41) рођена је у
Панчеву. Завршила је Школу за
дизајн, смер графички дизајн, у
Београду, 1999. године. Дипло-
мирала је на Факултету ликов-
них уметности у Београду, сли-
карски одсек, у класи проф. Чедо-
мира Васића, 2005. године, и
магистрирала на Универзитету
уметности у Београду, Група за
дигиталну уметност (ментор
проф. Растко Ћирић), 2010. годи-
не. Студијски је боравила у Фирен-
ци 2005. Била је учесница преко
педесет групних изложби, фести-
вала и онлајн фестивала. Изла-
гала је самостално пет пута. Чла-
ница је ДИТ Србија, Удружења
ликовних уметника „Светионик”
Панчево и Удружења ликовних
уметника Србије. Њени радови
су део приватних и јавних колек-
ција у земљи, као и у иностран-
ству. У статусу је самосталног
уметника од 2012. године.

ПАНЧЕВАЦ: Када си и зашто
одабрала уметност као позив?

ЈЕЛЕНА ЛАЛИЋ: Сећам се да
смо као клинци сваку шетњу до
Градског парка завршавали у
Галерији савремене уметности;
ја сам морала да направим круг
око стуба у Галерији, Јагода нас
је опомињала да не дирамо екс-
понате и слике, а ми смо чекали
да она оде до свог стола, да ипак
мало додирнемо неку слику или
скулптуру, или барем постамент.
Врло рано сам пожелела да се
бавим сликарством, одувек сам
била сигурна да ће то бити важан
део мог живота, без обзира на
околности. Сада ми је јасно какву
сам привилегију имала што сам
то тако рано открила. Мислим
да, без обзира на све проблеме,
положај уметника у друштву,
тешкоће и много рада, никада
се не бих мењала, јер је ово спе-
цифично искуство.

• Ко је први пут приметио твој
сликарски таленат?

– Вероватно сам цртала мало
више него остала деца, па су то
приметиле моје васпитачице, и
тешиле моју маму, која је мој
сликарски таленат открила јед-
ног дана када се вратила с посла
и затекла осликану дневну собу,
зидове, тепихе, намештај и заве-
се. Цртала сам по свему што ми
је долазило под руку, по тати-
ним роковницима, рачунима...
Моје комшије у то време, почет-
ком осамдесетих, у мом најра-
нијем детињству, били су Дели-
ја и Миленко Првачки, панче-
вачки уметници који дуги низ
година раде и живе у Сингапу-
ру. Одлазила сам код њих у ате-
ље, Делија ми је давала своју
глину и ја сам радила фигури-
це, које би она касније испекла.
То је био мој први сусрет с пра-
вим уметницима у њиховом рад-
ном простору и потпуна фасци-
нација за мене. Касније су ми
велику подршку да упишем Шко-
лу за дизајн у Београду пружи-
ли моји наставници из ОШ „Васа
Живковић” Панчево, посебно
наставник ликовне културе Томи-
слав Стошић.

• Да ли се сећаш свог првог
рада, шта је то било?

– Сећам се да сам цртала људе,
играчке, животиње... Фрагмен-
ти тих првих цртежа остају нека-
ко урезани у памћењу за цео
живот. Прецртавала сам сатима
илустрације из сликовница, књи-
га, цртаних филмова. Волела
сам да шијем, правим куће за
лутке, различите предмете.
Касније сам добила на поклон
сликарски и цртачки материјал,
прави пастел папир и пастелне
креде, цртала сам тамишки кеј,
реку, чамце и шуму. Сећам се
да сам се чудила зашто се моја
мама тако одушевљава, када сам
само морала да испробам све
креде из кутије. Занимљиво је
да сам касније, припремајући се
за ФЛУ, радила исти призор,

покушавала да опет пронађем
ту дечју радозналост у себи.

• Како је текао твој академски
пут?

– После завршене средње шко-
ле, Школе за дизајн у Београду,
1999. године уписала сам Фило-
зофски факултет, одељење за
историју уметности. На наговор
пар блиских пријатеља, после

само неколико месеци  рада и
припрема, схватила сам да поно-
во желим да конкуришем на ФЛУ
и упишем сликарски одсек. То
је био други пут да полажем при-
јемни на истом факултету, тако
да сам, наоружана самопоузда-
њем, уписана 2000. године у кла-
су сјајне професорке и уметни-
це Марије Драгојловић. После
пете године и завршеног Факул-
тета ликовних уметности, у кла-
си професора Чедомира Васића,
уписала сам интердисциплинар-
не магистарске студије, групу за
дигиталну уметност, на Универ-
зитету уметности у Београду.
Магистрирала сам пар година
касније на истом универзитету,
а ментор мог магистарског рада
био је проф. Растко Ћирић.

• Колико те је академија обли-
ковала у професионалном смислу?

– Изузетно сам захвална сво-
јим професорима и пријатељи-
ма који су били уз мене кроз
успоне и падове, који су ме
бодрили да истрајем у свом
истраживању, ликовном и умет-
ничком изражавању. Академију
(Факултет ликовних уметности)
сада доживљавам као сусрет раз-
личитих светова, мишљења и
ставова према уметности који
се прожимају до краја студија,
својеврсну вежбу толеранције,
рада на себи и прихватање дру-
гачијег начина размишљања.
Поред квалитетног образовања
и коришћења ликовности на
један академски начин, програм
ФЛУ ми је омогућио и изузетно
добру едукацију за мој садашњи
педагошки рад. Поред формал-
ног образовања, похађала сам и
различите курсеве, била сам уче-
сница многих радионица, а све
то ми је повећало самопоуздање
у професионалном смислу.

• Шта је најдрагоценије што
си оданде понела?

– То свакако нису индекс,
диплома или оцене, то је једно
савремено уметничко образова-
ње, истанчан осећај за ликовну
естетику, као и љубав према
домаћој ликовној сцени без обзи-
ра на све потешкоће које је окру-
жују са свих страна. На факул-
тету смо сви били под неким
невидљивим стакленим звоном

у почетку, срећни што смо у дру-
штву сличних, ишли смо на изло-
жбе, концерте, у позориште, чита-
ли, размењивали ставове, дру-
жили се. Можда најдрагоценије
што сам понела с факултета јесте
свест о томе да је потребно оста-
ти отворен, да је изузетно важно
и неформално образовање, да је
потребно стално истраживати и
учити, обликовати свој талент
кроз цео живот, неговати своју
аутентичност и јединственост.

• Какав је осећај када умет-
ник напусти академију и треба
самостално да настави своју
каријеру?

– На факултету се уметник
формира, али је шира друштве-
на заједница одговорна за  подр-
шку младим уметницима и њихо-
вим иницијативама. Изузетно је
важно да се шири свести о томе
да је уметницима и култури вео-
ма потребна посебна подршка и
место у друштву. У супротном
остајемо препуштени сами себи,
иако свако од нас оставља дра-
гоцена дела, која су део наслеђа
и имају велики значај за будућ-
ност. Ствараоци су изнова на
неком почетку, новог цртежа,
слике, пројекта, креирамо оно
што је огледало нас самих и вре-
мена у коме живимо.

• Колико ти чланство у удру-
жењима, а сада и позиција пред-
седника у „Светионику” значи?

– Као члан неколико репре-
зентативних и  струковних удру-
жења, као што су УЛУС, УЛУВ,
УЛУП, и као председница локал-
ног Удружења ликовних умет-
ника „Светионик” Панчево, могу
само да истакнем значај сваког
од њих, за размену и дељење
искуства, бољу видљивост на
ликовној сцени, али и оствари-
вање права која сваки уметник
заслужује. Иако сам упозната са
стањем невладиних организаци-

ја у нашој земљи, сматрам да је
вредно борити се за уметност и
своје колеге, а осећај да си део
нечег много већег од тебе заи-
ста је непроцењив.

• Какав је осећај радити с
децом и колико те то испуњава?

– Рад с децом је препун иза-
зова, неких непредвиђених ситу-
ација, па ипак мени представља
изузетно задовољство да им сва-
ког часа презентујем један диван
начин за откривање и упозна-
вање света, кроз различите видо-
ве ликовне уметности. Заиста је
велика привилегија посматра-
ти их како раде, расту, како се
развијају, напредују и стварају.
Дечја искреност и спонтаност
ме сваким даном поново изне-
нађују и фасцинирају, покуша-
вам да их кроз креативну игру
научим да се ликовно изразе,
да поштују и воле различитости
сваког од њих понаособ, као
посебан благослов и богатство.
Ми не смемо заборавити ни дете
у себи, а ја сам захвална што ме
они на то дете сваког дана под-
сећају. Нажалост, због великог
отуђења, деца су изгубила инте-
ресовање да цртају, све више се
отуђују од папира, оловке, чет-
ке. Поучена својим академским
знањима из области дигиталне
уметности, желим да помирим
традиционалне вредности и нове
технологије у раду с младим
људима.

• Да ли је тешко опстати у
уметничком свету данас, пого-
тово после свега што се десило с
короном?

– Изузетно је тешко, због спе-
цифичних прилика на овим про-
сторима, непостојања уметнич-
ког тржишта и уређеног система
који подржава уметнике, погото-
ву у периоду када је ситуација с
короном затворила или одложи-
ла све догађаје, с једне стране, а с
друге стране дубоко верујем да
се и у најтежим временима деша-
вају сјајне идеје, које померају
границе, и да ће нас ускоро осве-
жити један велики културно-умет-
нички препород и бум, упркос
свему што нас окружује.

• Колико је Панчево као сре-
дина утицало на тебе у профе-
сионалном смислу?

– Панчево представља своје-
врстан културни микс, додир
Истока и Запада и прожимају-
ћих елемената различитих тра-
диција. Свако од нас носи еле-
менте поднебља одакле долази,
од тога се не може побећи, и у
том смислу Панчево је за мене
инспирација. Као мала среди-
на, Панчево има специфичну
социјалну ситацију, где су људи
окренути једни другима, друже
се и помажу, тако да је то удру-
живање произвело много зани-
мљивих феномена на ликовној
сцени и квалитетних ликовних
манифестација.

• Шта волиш у Панчеву?
– За Панчево ме везују дивни

људи, пријатељи и породица, то
ми је прва асоцијација на овај
град, као и реке Тамиш и Дунав.
Волим Народну башту и шетње
с пријатељицом, ритуална испи-
јања кафе и вожњу бицикла до
посла по сунчаном дану. Волим
улаз у Панчево и боје шуме пре-
ко Тамиша у јесен, вожњу чам-
цем до Беле стене, мирноћу
Дунава... Веома сам срећна што
посматрам годинама у свом род-
ном граду догађај као што је
Бијенале уметности, који се
мења, развија и опстаје као мани-
фестација и празник уметности.

• На шта си највише поносна?
– Да би се човек уопште осе-

ћао поносно, како у уметности,
тако и у приватном животу, дубо-
ко сматрам да се за то треба
борити и заслужити то. Изузет-
но сам поносна на своју поро-
дицу, пријатеље и колеге, који
су ми стална подршка и инспи-
рација. Мирјана Марић

Панчевачки кеј носи име
народног хероја Радоја Даки-
ћа.

Дакић је рођен 1912. године
на Жабљаку, код Пљеваља.
После завршене основне шко-
ле, као питомац
Српског при-
вредног дру-
штва „Привред-
ник”, изучио је
машинбравар-
ски занат и завр-
шио занатску
школу у Београ-
ду. После тога је
радио у ливни-
ци, па у Орто-
педском заводу
у Београду и
неким другим
предузећима.

Врло рано је
пришао раднич-
ком покрету.
Био је веома
активан у син-
дикалној орга-
низацији мета-
лаца и нарочи-
то се залагао за
окупљање омла-
дине и њено
укључење у рад
синдиката. Члан Комунистич-
ке партије Југославије постао
је 1934. године.

Због револуционарне актив-
ности, и као један од комуни-
стичких вођа у Београду, до
Другог светског рата често је
био хапшен и затваран.

После капитулације и окупа-
цијеКраљевинеЈугославије1941.
године, одлази у Црну Гору, где
учествује у припремама устан-
ка. У рату је био комесар кор-
пуса, а после ослобођења Бео-
града изабран је за секретара
Централног одбора Јединстве-
них синдиката Југославије.

Крајем 1945. године отишао
је на лечење у Москву, где је и
умро у јануару следеће годи-
не. Сахрањен је у Алеји заслу-
жних грађана на Новом гро-
бљу у Београду.

За народног хероја је про-
глашен 12. 7. 1949. године.

Његовим именом се звала
индустрија за прављење грађе-
винских машина у Подгори-
ци, као и више улица, у Подго-
рици, Никшићу и другим гра-
довима.

* * *
Године уочи Другог светског
рата обележили су протести
које је организовала Комуни-
стичка партија. Тако је једно
окупљање студената против
рата, фашизма, полицијске
самовоље, несташице хлеба, за
слободу, демократију... било
заказано за 14. децембар у 19
сати на Славији.

Веће групе студената, који-
ма су се придружили радни-
ци, нешто пре 19 сати распо-
редиле су се по улицама које
су се уливале у Славију, док је
сам трг био сабласно празан. А
тачно у седам увече на празну
Славију изашло је руководство
демонстрација – комунисти
Милош Матијевић, Радоје
Дакић, Рифат Бурџовић, Алек-
сандар Ранковић и Вукица
Митровић. У тренутку кад је

Радоје Дакић узвикнуо: „Доле
крвави рат!”, „Доле скупоћа!”,
„Доле терор!”, хрупили су
демонстранти.

Истовремено су се на још
неколико места у граду поја-

виле мање групе демонстрана-
та, којима су се прикључивали
грађани, па су снаге жандар-
мерије биле развучене.

Тек кад им је доведено поја-
чање, одреди жандармерије и
полиције супротставили су се
демонстрантима. До најже-

шћих сукоба дошло је код Прав-
ног и Техничког факултета, где
је жандармерија употребила
оружје. Убијени су три студен-
та и два радника, а рањено је
око педесет демонстраната.
Међу овима је био и један од
организатора, Рифат Бурџовић.
Метак му је у пуцњави испред
Правног факултета прошао
кроз слабину. Само сат раније,
на пијаци „Ђерам”, на Бурџо-
вића је, док је држао говор
демонстрантима, пуцао зло-
гласни агент полиције Ђорђе
Космајац, али га је промашио.

* * *

Улицу у Панчеву имао је и
Рифат Бурџовић Тршо (1913–
1942), студент права, учесник
Народноослободилачке борбе
и народни херој Југославије,
којег су четници убили друге
године рата. Ова улица, изме-
ђу Кнеза Михаила Обренови-
ћа и Љубомира Ковачевића,
данас носи назив Илариона
Руварца.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА

Против силе и неправде

Кеј Радоја Дакића

НАША ГОШЋА: ЈЕЛЕНА ЛАЛИЋ, СЛИКАРКА

ПАНЧЕВО ПРОЖИМАЈУ ЕЛЕМЕНТИ
РАЗЛИЧИТИХ ТРАДИЦИЈА

Радоје Дакић

Рифат Бурџовић



Другопласирани качаревачки
„Етно-кутак” на штанду је, поред
разних сорти штрудле, имао и
салчиће, „бресквице” и друге
колаче, а репрезантовале су га
Оливера Ђелиновић, Ђурђина
Весић, Милица Вучковић и Зуза-
на Стојков.

И панчевачке „Веште руке”
имале су поменуте банатске
„шпеције”, међу којима и неке
специфичне са орасима, а на

тезги су место нашли и уникат-
ни производи за децу, као и
држачи за кључеве. Јелка Ђор-
ђевић, с којом су биле и нове
младе чланице – Славица Грбић
и Невена Петровић, изненађена
је добијеним признањем „Чува-
ри традиције”, што је доказ да
неко прати њихов рад.

Новосељанке Жаклина Нова-
ковић, Љиљана Стаматов, Ана
Перкошан и Јасмина Чигоја,
које је предводила Снежана
Баба, имале су преко десет
врста штрудли, укључујући и
необичне, попут оних са сиром,
пекмезом, чак и с кајмаком и
циметом.

Омољчанке Маријана Стефа-
нов, Миља Кикановић и Вида
Николић за ову прилику нису
понеле штрудле, већ зимницу,
продукте настале ткањем, хекла-
њем и штрикањем, као и ношње,
по чему су надалеко препозна-
тљиве. Доловац Јовица Катали-
на нудио је свој мед, поред оста-
лих врста и онај од уљане рот-
кве, за који каже да је изванред-
ног укуса.

Ипак, можда и највеселије
било је на штанду Удружења
винара и виноградара „Свети
Трифун” уз ракију и вино од
доловачког грожђа, што је одлич-
но приањало уз главну „звезду
дана” доловачку штрудлу.

Зашто да не – ваља се мало и
опустити у ове сивкасте дане...
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Двадесет други „Дани штрудле”
још једном су успешно оконча-
ни упркос бојазни од могућих
епидемилошких мера, које су
латентно претиле да онемогуће
одржавање најслађе манифеста-
ције у окружењу.

Ипак је све добро прошло, па
су свим чулима уживали они
који су пожелели да као увек
прве септембарске суботе на лицу
места дегустирају надалеко чуве-
ни банатски колач, чија је пре-
стоница већ дуже време управо
Долово.

И то превасходно захваљују-
ћи тамошњем удружењу жена,
које већ годинама брижљиво
негује традицију тако што про-
мовише штрудлу као јединстве-
ни бренд са ових простора.

По уходаном обичају, „Дани
штрудле” кренули су промоци-
јама на препознатљивом штан-
ду усред панчевачког Корзоа,
чиме су и најављени главни дога-
ђаји. Том приликом су житељи
овог града и путници намерни-
ци могли да се осладе штрудла-
ма пре свега с маком, али и с
вишњама, орасима, рогачем...

И то је потрајало три дана, а
четвртог, у петак, 3. септембра,
центар збивања преселио се у
Долово.

Тамо су најпре, исте вечери, у
просторијама главних органи-
заторки из локалног Удружења
жена „Доловке” изложени руч-
ни радови, углавном такозване
везене домаћице или куварице.

Навала гостију није изостала

Све наведено било је одлична
увертира за централни догађај,
који се одиграо у суботу, 4. сеп-
тембра, на платоу испред Дома
културе „25. мај”.

Тамо је, по традицији, од јутар-
њих сати кренуло уређење штан-
дова, којих је било преко дваде-
сет. На њима су, поред десетак
удружења жена из окружења,
своје место нашли и винари,
пчелари и многи други творци
разних рукотворина. Убрзо су
почели да пристижу и гости –
љубитељи оваквих манифеста-
ција, који су за тили час напра-
вили редове испред тезги са
штрудлама, а нису лоше прола-
зили ни они који су продавали
друге домаће производе.

У међувремену су засвирали
и чланови чувеног и за ову при-
лику незаобилазног оркестра
„Банатски кицоши”, а банаћан-
ску атмосферу „досољавао” је и
неизбежни Лала у лику Миро-
слава Жужића.

Није протекао велики број
секунди, док у једном моменту
панчевачки глумац аутентичним
громким гласом није најавио
отварање још једне, и то дваде-
сет друге „Доловачке штрудли-
јаде”. Он је најпре прочитао
песму посвећену овој лепој мани-

фестацији и затим п(р)озвао јед-
ну од главних организаторки –
Драгану Марић, председницу
„Доловки”, која је срдачно
поздравила присутне, захвали-
ла свима на посети и подршци,
а нарочито чланицама помену-
тог удружења, и истакла како их
сви досадашњи бројни успеси
само додатно надахњују да наста-
ве промоцију свог села и самог
града. Потом су се за микрофо-
ном нашли управо представни-
ци тих двеју јединица локалне
самоуправе – Миљана Вуковић
из Месне заједнице „Мита Вуко-

сављев” и градоначелник Алек-
сандар Стевановић, у име глав-
ног спонзора Града Панчева, који
је и званично отворио овогоди-
шњу манифестацију.

А онда су председница и пот-
председница Удружења жена
„Доловке”, Драгана Марић и
Kатица Смиљковић, доделиле
захвалнице одабраним гостима.

И док су након тога једни
пажљиво пратили наступе ансам-
бала КУД-а „Банатски вез”, дру-
ги су „пустошили” штандове, на
којима су, поред штрудли, били
изложени домаће вино, пчели-

њи производи, штрикераји и дру-
ге рукотворине.

Жене умесиле на килограме
колача

Како су за штандовима биле
махом даме које су се својски
потрудиле да задовоље истанча-
не укусе, није згорег указати им
поштовање и споменути што
више представница локалних
удружења жена на овогодишњој
„Штрудлијади”.

Тако су на једном од штандо-
ва „Доловки” штрудле нудиле
Љубинка Милићев, Негица Сто-
кић и Јелица Нинић, које су
вишеструко освајале разне награ-
де на такмичењима, што у самом
Долову, што у другим местима.
Када је реч о тајним зачинима,
практично их и нема, а најва-
жније су љубав и воља.

Љубинка, рецимо, каже да за
тесто обично користи четири
децилитра воде, два децилитра
уља, квасац, пет кашика шећера
и једна кашичицу соли.

– Све то дуго месим, па напра-
вим две, како ми то кажемо, јуф-
ке, то јест лоптице, које мало 
растањим и оставим да стоје. С
друге стране, у фил стављам 300
грама мака и петнаестак каши-
чица шећера, што потом прели-
јем врелом водом и, када се охла-
ди, увијем у тесто и печем триде-
сет минута на температури од 200
степени. Пре печења премажем
једним умућеним јајетом. Иста
процедура важи и за орахе и дру-
ге надеве – каже ова Доловка.

Победничко удружење „Нео-
лит” из Старчева представило се
у саставу: Љиљана Зарић, Мили-
ца Стефановић и Славица Радо-

чај, која је за ову прилику напра-
вила штрудлу с рогачем и иста-
кла да се ни она не разликује од
других, с тим што се прави с
врелим млеком и може дуго да
остане свежа.

Не ку пуј – удо ми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” орга-
низују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, то јест
објављене њихове фотографије са основним подацима.
    Нови власници су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Мила
Ова лепотица звана Мила тражи нови
дом, након што је стерилисана и ком-
плетно спремна за новог власника,
који треба само да јој пружи основне
услове који су мацама потребни.

Она је велика маза, па ће својим
предењем и сеансама чешкања бити
некоме права антистрес терапија.

Све друге информације могу се доби-
ти позивом на број телефона 060/06-53-079.

Питица
Предобра питбулица, стара око годину
и по дана, пронађена је у веома лошем
стању у једном дворишту у центру гра-
да, након што је држана на кратком
ланцу у смећу и сопственом измету.

Сада је на сигурном; потпуно се опо-
равила и адаптирала на нормалан живот,
а у међувремену је стерилисана и биће
бесплатно чипована на новог власника, који мора да поседује
основне услове за удомљавање оваквог пса.

Питица је веома разиграна, активна и жељна друштва, па
заинтересовани могу послати захтев на имејл lju bim ci.pan ce -
vo@g mail.com .

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији могу се добити на имејл
адреси lju bim ci.pan ce vo@g mail.com .

    Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или
штене, расног или мешанца, или је животињу изгубио, тре-
бало би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
      На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ПОЗНАТА ГАСТРОНОМСКА МАНИФЕСТАЦИЈА ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ДРУГИ ПУТ У ДОЛОВУ

ПРЕСТОНИЦА ШТРУДЛЕ ПОНОВО МАГНЕТ ЗА СЛАДОКУСЦЕ

БИЛО И БЕОГРАЂАНА

Без обзира на све гору епиде-

мијску ситуацију, било је и

гостију с разних страна, а

већина њих је, наравно, купо-

вала штрудле, које су се на

комад продавале за 50 до 70

динара, а на такозвану руду

по 1.200.

Међу купцима је било и

Београђана, попут једне Тија-

не, која је за манифестацију

чула од другарице и, као вели-

ки љубитељ штрудле, нарочи-

то оне са орасима, похитала у

Долово с децом – Вуком, Уро-

шем и Стефаном, како би и

њих обрадовала старинским

банатским посластицама.

СТАРЧЕВКЕ ПОБЕДИЛЕ

Жири у саставу Анка Скенде-

ровић, Вера Живојиновић и

председник Слободан Чавић

с тешком муком је одабрао

најбоље.

Како се главне фаворитки-

ње, Доловке, нису ни такми-

чиле, ту прилику је међу два-

десетак удружења жена нај-

боље искористио старчевач-

ки „Неолит”, узевши прво

место. Други је био качаре-

вачки „Етно-кутак”, док је

треће место заузео „Боназ

Шандор” из Иванова.

Најбоља штрудла из Срби-

је направљена је у Врњачкој

Бањи, штанд је најлепше уре-

дио „Ђетван” из Војловице, а

специјалну награду „Чувари

традиције” добило је удруже-

ње „Веште руке” из Панчева.

„Доловке” брижљиво негују бренд

Удружење жена „Неолит” имало најбољу штрудлу

Другопласирани „Етно-кутак” из Качарева

И КУД „Банатски вез” дао допринос

Чувари традиције



Првенство Србије у рвању за
ученике основних школа, а
уједно и квалификационо так-
мичење за Светско првенство
за ученике основних школа,
које ће бити одржано од 11. до
19. септембра у Београду, при-
ређено је прошлог викенда у
Сомбору.

Надметала су се 193 рвача из
37 школа у Србији. Најуспешни-
ја школа у Србији у конкурен-
цији дечака јесте ОШ „Ђура Јак-
шић” из нашег града, а у стопу
је прати ОШ „Стевица Јовано-
вић”. У конкуренцији девојчица
најуспешнија школа у нашој

земљи, када је рва-
ње у питању, јесте
управо ОШ „Стеви-
ца Јовановић”.

Дечаке и девојчи-
це су кроз ово првен-
ство водили трене-
ри Рвачког клуба
Динамо Вујо Шајић
и Драгана Јанков, а
селектор је био
„алфа и омега” пан-
чевачког клуба
Миливоје Тодосије-
вић.

Најсјајнија одлич-
ја су освојили:

Огњен и Стефан Тодосијевић
(ОШ „Ђура Јакшић”), Наталија
Обрадинов (ОШ „Братство–је-
динство”) и Милица Секуловић
(ОШ „Стевица Јовановић”). Ови
такмичари су остварили и пла-
сман за Светско школско првен-
ство.

Бронзана одличја су заради-
ли: Лазар Павловић, Алекса
Јовић, Лена Ећимовић (сви из
ОШ „Стевица Јовановић”) и Вук
Цицуљ (ОШ „Бранко Радиче-
вић”).

Ови резултати су показатељ
да се рвање на велика врата вра-
тило у наш град.

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РВАЊУ

ПАНЧЕВЦИ НАЈБОЉИ У ДРЖАВИ

МИНА КАПОР, ТАЛЕНТОВАНА ТЕНИСЕРКА ИЗ ПАНЧЕВА

ПУТ КРОЗ ЖИВОТ С РЕКЕТОМ У РУЦИЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ДИНАМОВИ ПИОНИРИ
НАЈУСПЕШНИЈА ЕКИПА

У среду одиграна
утакмица Купа Србије

Против Зајечараца
у понедељак

Утакмицама петог кола прошлог
викенда је настављена првен-
ствена трка за бодове у Првој
лиги Србије, а Фудбалски клуб
Железничар је претрпео и тре-
ћи пораз, други узастопни. Ово-
га пута су момци које предводи
тренер Драган Аничић погну-
тих глава напустили терен ста-
диона „Швајцарија”: Златибор–
Железничар 2:0 (1:0).

Баш као и неколико претход-
них, био је то још један веома
„чудан” фудбалски дуел. „Дизел-
ка” из Панчева је поново била
тим који доминира и ствара шан-
се. Екипа из нашег града извела
је чак шеснаест корнера, њени
играчи су у неколико наврата
бивали испред противничког гол-
мана, али... Фудбал се игра за
голове!

Слаба реализација у нападу и
нове грешке у одбрани Желе-
зничара допринеле су томе да
Златибор има два шута на гол
„дизелке” и да оствари значајну
победу, која ће му много значи-
ти у наставку такмичења.

Тим из нашег града на Злати-
бору је играо у саставу: Живко-
вић, Костић, Конатар, Плавшић,
Петровић, Илић, Ђорђевић, Бече-
лић, Марковић, Томовић и Реган,
а прилику су добили и: Коваче-
вић, Малишић, Протић и Мићић.

И шта сада? Сада треба још
жешће радити и пронаћи тај
један „клик” у тиму који ће све
преокренути. Јер игра се на висо-
ком нивоу, стварају се прилике,
надигра се противник, али бодов-
ни салдо се не увећава. Зато је
време да се прекине та црна
серија! Железничар има одли-
чан стручни штаб, одличне игра-
че, праве момке... Време је да
пропуштено почне да се надок-
нађује, да се добре игре круни-
шу головима и победама.

У среду, када је овај број
„Панчевца” био закључен,
„дизелка” је на свом терену оди-
грала утакмицу Купа Србије
против Радничког из Пирота, а
већ у понедељак, 13. септем-
бра, очекује је ново првенстве-
но искушење са зајечарским
Тимоком 1919.

– Нисмо задовољни резулта-
тима. Оно што радимо и при-
казујемо на терену и коначни
исходи утакмица у потпуној су
супротности. Из добрих при-
лика ми не постижемо голове,
а ривали нам из четири шута
дају четири гола. Морамо да
радимо још јаче како бисмо
исправили те недостатке и дове-
ли игру до савршенства. Али

доћи ће све на своје место. Не
одустајемо. Изгурали смо мно-
го тешких тренутака, изгураће-
мо и ово. Наредни првенстве-
ни меч одиграћемо у понеде-
љак, 13. септембра, када нам
долази зајечарски Тимок. То је
изузетно искусна екипа, са сјај-
ним појединцима, али и они
играју по систему топло-хлад-
но. Ми имамо императив побе-
де, али с таквим притиском
играмо од почетка првенства,
јер у сваку утакмицу улазимо
са жељом да тријумфујемо.
Верујем да ћемо поновити добру
игру, поправити реализацију и
да ће бодови остати у Панчеву
– истакао је шеф стручног шта-
ба Железничара Драган Ани-

чић на конференцији за нови-
наре која је у понедељак одр-
жана у просторијама клуба.

Бескомпромисни борац у редо-
вима „дизелке”, момак који оста-
вља срце на терену на свакој
утакмици, био је видно утучен
после пораза од Златибора, али
када су се главе мало охладиле,
код капитена се јавио нови, још
јачи мотив за победе.

– Тешко је анализирати утак-
мице за нама. То су заиста неве-
роватне ситуације, кад надигра-
мо противника, а останемо без
бодова. Реализација је мало и
питање среће. Неће, па неће.
Али нема предаје. Окрећемо се
наредним изазовима. Има још
много утакмица пред нама и
сигуран сам, када буде једном
кренуло, да ће све то из утакми-
це у утакмицу изгледати све
боље. Радимо напорно и жели-
мо и даље да будемо у врху табе-
ле. Самопоуздање јесте мало
пољуљано, јер резултати не пра-
те приказану игру. Али и то мора
једном да стане. У сваки меч
улазимо са императивом побе-
де и верујем да ћемо обрадова-
ти навијаче у Панчеву – рекао је
Душан Плавшић.

Дакле, пред „бело-плавима”
су нови велики изазови.

Фудбалско Панчево чека побе-
де. Првенствени дуел с Тимо-
ком 1919 игра се у понедељак,
13. септембра, на СЦ-у „Мла-
дост”, а почиње у 16.30.
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Наш суграђанин Душан Бор-
ковић освојио је нових 28 бодо-
ва на стази „Нирбургринг” у
оквиру Европског TCR шам-
пионата. Након петог тркач-
ког викенда, најпрестижнијег
првенства туринг аутомобила
на европском континенту, срп-
ски возач заузима десету пози-
цију у генералном пласману,
са сто педесет једним бодом.

Борковић је прву трку завр-
шио на осмом месту и уписао
нових 15 поена, док је другог
тркачког дана освојио 13 пое-
на и девето место.

Тркачки викенд у Немачкој
обележили су неколегијални
потез Тома Коронела у дру-
гом делу квалификација због
којег је Борковић изгубио десе-
ту позицију и боље стартне
позиције у обе трке, а самим
тим и бољи пласман. Возач
НИС Петрол тима и овог
викенда имао је проблем с
мењачем. Иако је одличним
стартом у првој трци муњеви-
то с 11. избио на осму пози-
цију, због проблема са својим
аутомобилом „ауди РС 3 ЛМС”,
највише што је могао јесте да

се на овој позицији задржи до
самог краја. У другој трци Пан-
чевац је изгубио неколико
места на старту услед узбу-
дљивих борби, али је одлич-
ном вожњом завршио као деве-
ти и уписао нове бодове.

– Била је ово веома узбу-
дљива и груба трка, тако да се
чека и неколико казни. Изгу-
био сам много позиција на
почетку, али и добио један
ударац због ког ме је обишло
неколико аутомобила. Успео
сам све то да надокнадим и
уђем у првих десет. Иако
остварујем све оно што сам
пожелео на почетку шампио-
ната, а то је да сакупљам бодо-
ве и упишем се у десет најбо-
љих возача у Европи, ипак
мислим да је све могло да буде
боље. Искрено се надам посто-
љу у Монци – рекао је Борко-
вић након тркачког викенда у
Немачкој.

Српског аутомобилисту од
краја шампионата дели још
тркачки викенд у Монци 25.
и 26. септембра, док је завр-
шница заказана за 9. и 10.
октобар у Барселони.

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ДИЗЕЛКА” НА ВЕЛИКИМ ИСКУШЕЊИМА
ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

БОРКОВИЋ НА ДЕСЕТОМ МЕСТУ

Не прича се много о њеним успе-
сима, нема бомбастичних тек-
стова. Она свој пут ка успеху
крчи у тишини, али сјајним резул-
татима које постиже у последње
време скренула је пажњу на себе.
Зато не треба сумњати да ће уско-
ро успеси наше суграђанке, мла-
де тенисерке Мине Капор пуни-
ти новинске ступце и странице
спортских портала.

Мина похађа седми разред
ОШ „Јован Јовановић Змај” и
успешно усклађује обавезе у шко-
ли и на тениском терену. У бели
спорт се заљубила када је за свој
осми рођендан од кума добила
први рекет... Тада је и почела да
тренира тенис. Први турнир у
Панчеву одиграла је тек с десет
година и да – победила је! Рекет
и лоптице полако су постајали
омиљене Минине играчке, па

када је напунила дванаест годи-
на, почела је да осваја турнире
по Београду и да свој таленат
представља широј спортској
публици. Највреднији резултат
који је тада Мина остварила сва-
како је било освајање Првенства
Војводине у затвореном, и то за
девојчице до 14 година.

Велики успех Мина Капор је
остварила и на управо одржаним
„Спортским играма младих”. На
државном првенству је лако три-
јумфовала, па је као победник у
Србији своју земљу представља-
ла на великом међународном
финалу „Спортских игара мла-
дих” у Сплиту, где су се, поред
учесника из Србије, надметали и
спортисти из Босне и Херцего-
вине и Хрватске. Наравно, Мина
је и на овом престижном надме-
тању била најбоља, а организато-

ри „Спортских игара младих” из
Србије прогласили су Мину и за
њиховог амбасадора.

За Минин досадашњи развој
у тенису заслужни су многи тре-
нери: Милан Полић, Небојша
Поповски, Немања Радић, Мла-
ден Вуковић, Владимир и Бојан
Здравковић, као и садашњи тре-
нер Драган Исајловић и конди-
циони тренер Небојша Златко-
вић. Велику захвалност ова тален-
тована девојчица изражава и сво-
јој разредној Љиљани Барбир,
као и свим наставницима и
директору ОШ „Јован Јовано-
вић Змај”, јер имају много разу-
мевања за Минино бављење тени-
сом, као и спонзору који пома-
же породици Капор, али не жели
да се јавно експонира.

Да, то је дефинитивно – Мина
обожава тенис. Али и тенис очи-

гледно воли њу. Она ће наста-
вити вредно да тренира, а сан
јој је да заигра на неком вели-
ком турниру.

Срећно, Мина!

Млади џудисти Динама наста-
вили су традицију освајања
медаља на међународним так-
мичењима. На турниру у Бије-
љини, предвођени тренером
Гораном Николићем, заради-
ли су тринаест одличја, а еки-
па старијих пионира заслу-
жила је и пехар намењен
најуспешнијем тиму.

Златне медаље су освоји-
ли: Дивна Милановић, Ста-
ша Симанић, Гаврило Бошко-

вић и Јован Божић. Сребром
су се окитили: Бора Станко-
вић, Петар Стојић, Дивна
Милановић, Урош Ђуришић
(два) и Гаврило Бошковић, а
бронзе су заслужили: Алек-
сандар Поповић, Милош
Божић и Луна Лујански.

На међународном турниру
у Алексинцу Маријана Мила-
новић се окитила сребром,
док је Вук Рајковић освојио
бронзу.



На џудо
турниру у
Алексинцу
ЏК Панче-
во је пред-
с т а в љ а о
М и х а ј л о
Вуковић.

О в а ј
талентова-
ни млађи
п и о н и р
освојио је сребрно одличје у
категорији до 30 кг.

Летње мастерс
п р в е н с т в о
Србије, на коме
су се надмета-
ли пливачки
ветерани, одр-
жано је 5. сеп-
тембра у Бео-
граду.

Динамо је представљао Вла-
димир Благић, који је освојио
златне медаље у дисциплинама
50 и 100 м прсно. Владимир је
пливао у групи такмичара од 60
до 64 године, а у укупном пла-
сману, по освојеним поенима,
заузео је треће место у дисци-
плини 50 м прсно, и четврто
место у дисциплини 100 м прсно.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ТИМОК 1919
понедељак, 16.30

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Рума: ПРВИ МАЈ – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–КОЗАРА
недеља, 16 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СТРЕЛА
Долово: ДОЛОВО – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
Ковин: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПОТПОРАЊ
Б. Н. Село: СЛОГА–ХАЈДУЧИЦА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–РАДНИЧКИ
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–МУНДИЈАЛ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ

Прошлонедељни
резултати

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Златибор: ЗЛАТИБОР–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ОМЛАДИНАЦ 0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Руско Село: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ 1:0
Старчево: БОРАЦ–ПРОЛЕТЕР 2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА 4:0
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА – С. ТАМИШ 1:1
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ 1:1
Дебељача: СПАРТАК 1911 – ДОЛОВО 0:2
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ДОЛИНА 1:0
Иваново: СТРЕЛА–ВУЛТУРУЛ 1:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – ГЛОГОЊ 0:4
Војловица: МЛАДОСТ – ОМЛАДИНАЦ (Д) 1:3
Панчево: МУНДИЈАЛ–БСК 2:0

Одлични резултати
у контролним
утакмицама

Старт првенствене
трке 19. септембра

Рукометаши Динама увелико
се припремају за нову сезону у
Суперлиги Србије. Овај попу-
ларни спортски колектив је
током летње паузе претрпео
бројне промене, како у играч-
ком, тако и у стручном кадру,
али ако је судити по свему оно-
ме што је урађено у досада-
шњем делу припремног
периода, популарни „жуто-
црни” су на правом путу.

После освојене дупле круне
у Македонији, где је предво-
дио рукометашице Куманова,
Ненад Краљевски се преселио
у Панчево. Овај реномирани
стручњак сада предводи Дина-
мо, с којим је потписао уговор
на две године. Тим из Панчева
су током летње паузе напусти-
ли Никола Радовановић, Миљан
Буњевчевић, Урош Митровић
и Ненад Вучковић, а стигли су
млади играчи, који ће пред-
стављати лепу будућност клу-
ба. Марко Перовић је дошао
из Слоге из Добоја, Вељко
Чабрило је стигао из Црвенке,
Никола Стаменковић из лаза-
ревачке Колубаре, Урош Про-
дановић из Кикинде, а Ђорђе
Чоловић је у Панчево дошао
из Шпаније, где је наступао за
један друголигашки клуб.

Капитен Милош Костадино-
вић и његови другови провели
су седам дана на припремама
у Врњачкој Бањи, а одиграли
су и контролне утакмице про-
тив Дубочице, Шамота, Про-
летера и Вождовца и ниједну
нису изгубили.

Динамо је недавно тријум-
фовао на турниру „Трофеј Новог
Београда”. Изабраници Нена-
да Краљевског су у одлучујућој
утакмици били бољи од Пар-

тизана, победивши га с 34:30,
и тако са сва три тријумфа
заслужили прво место на овом
јаком такмичењу.

У тријумфу над „црно-бели-

ма”, са по шест погодака, иста-
кли су се: Остојић, Перовић,
Павловић и Голубовић.

Динамо је заузео прво место,
испред Партизана, Металопла-

стике и Обилића. За најкори-
снијег играча на такмичењу
проглашен је Радован Остојић
из Динама, најбољи голман је
Дарко Арсић из Металопласти-
ке, а одбрамбени играч Лука
Драговић.

Првенствена трка за бодове
у Суперлиги стартује 19. сеп-
тембра, а „жуто-црни” ће у
првом колу у Хали спортова на
Стрелишту угостити Обилић.
Поред ова два клуба, у А-групи
надметаће се и: Војводина, Југо-
вић, Металопластика, Црвена
звезда, Раднички из Крагујев-
ца и Нови Пазар. Групу Б чине:
Партизан, Мокра гора, Желе-
зничар 1949, Пролетер, Дубо-
чица 54, Спартак, Рудар и
Шамот 65.

Ако је судити по контрол-
ним утакмицама, љубитељи
рукомета у нашем граду и око-
лини могу очекивати добру и
занимљиву сезону, у којој ће
„жуто-црни” играти запажену
улогу.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Db1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

ЗЛАТНА САЊА

На Купу Србије за пионире,
који је одржан прошлог викен-
да у Сремској Митровици, атле-
тичарка Динама Сања Марић
наступила је у две дисциплине
и у обе је убедљиво победила
све противнице.

Сања је првог дана оствари-
ла победу на 800 метара, с
резултатом 2,12:03, а другог
дана је стазу од 1.500 метара
истрчала за 4,47 минута. Тија-
на Николић је у финалу над-
метања на 1.500 м заузела сед-
мо место.

Такође у Сремској Митрови-
ци одржано је и Првенство Вој-
водине за сениоре, на коме су
такмичари Динама били вео-
ма запажени.

Алекса Живанов је освојио
бронзану медаљу у бацању
копља, са одличним резулта-
том од 52,08 метара. Страхи-
ња Стевшић је заузео друго
место у једној тактичкој трци,
с резултатом 2,02 минута.

СВЕТСКИ, А НАШИ

У периоду од 11. до 19. септем-
бра у Београду ће бити одржане
Светске школске спортске игре,
највећи мултиспортски догађај
за ученике до 15 година, на који-
ма ће се ученици из 42 земље
такмичити у 14 спортова.

Србију ће у бадминтону пред-
стављати чак петоро панчевач-
ких ђака: Марија Самарџија,
Миона Филиповић, Маша Алек-
сић, Михајило Виг и Вања Бокан,
а главни судија турнира биће
Горан Јелесијевић, председник
Бадминтон клуба Динамо.

– Велика је част за нашу земљу
да организује овако велику спорт-
ску приредбу, а посебно ми је
драго што ће и Бадминтон савез
Србије учествовати у организа-
цији овог спектакла. Наши репре-
зентативци ће имати прилику
да играју против играча који
долазе с више континената и ово
ће за њих бити изванредно иску-
ство. Част ми је што ћу бити
главни судија турнира и сигу-
ран сам да ће све протећи у нај-
бољем реду, у спортском духу,
фер-плеју и да ће и за све стран-
це који дођу у Београд ово бити
непоновљиво искуство – рекао
је Горан Јелесијевић.

Светске школске спортске игре
подржане су од стране Међуна-
родног олимпијског комитета, а
домаћини су Министарство
омладине и спорта Републике
Србије, Град Београд и Савез за
школски спорт Србије.

ДЕВОЈКЕ ИЗ ПАНТЕРСА ЗАПОЧЕЛЕ ПРВЕНСТВО

НА СТАРТУ – ДВА ПОРАЗА И ПОБЕДА

ЏУДИСТИ ТАМИША НАСТАВЉАЈУ ДА НИЖУ УСПЕХЕ

ЛАГАНА „ШЕТЊА” КРОЗ АЛЕКСИНАЦ И БИЈЕЉИНУ

СРЕБРО ЗА
МИХАЈЛА

ВЛАДИМИРОВ
ТРИЈУМФ

С ПРИПРЕМА РУКОМЕТНОГ КЛУБА ДИНАМО

„ЖУТО-ЦРНИ” УХВАТИЛИ ДОБАР ЗАЛЕТ

Млади чланови Џудо клуба
Тамиш већ на почетку нове так-
мичарске сезоне најављују да ће
и јесен пред нама протећи у
њиховом знаку. Талентовани бор-
ци су прошлог викенда учество-
вали на два значјна такмичења
и са оба су се вратили окићени
медаљама.

На турниру у Алексинцу еки-
пу Тамиша предводила је Неда
Остојић, тренер, и као и увек њени
малишани су били на висини
задатка. Златне медаље су осво-
јили Наталија Новаковић, Филип
Фаркаш и Кристијан Лехни. Сре-
бром су се окитили Павле Ћосић
и Јелена Стојановски, а бронзана
одличја су заслужили Матеја Сто-
јановски и Василије Стајчић.

Много успеха је имала и еки-
па ЏК-а Тамиш која је учество-
вала на великом међународном

турниру у Бијељини чији је про-
мотер био чувени Немања Мај-
дов, репрезентативац Србије,
првак света 2017. у Будимпе-
шти и вицешампион Европе про-
шле године у Прагу. Учествова-
ло је преко 500 бораца из шест
земаља: Украјине, Румуније,
Црне Горе, Хрватске, Србије и
Словеније.

Екипу Тамиша је предводио
тренер Иван Остојић, а у тако
јакој конкуренцији најсјајни-
јим одличјем се окитила Миле-
на Секуловић, док је Марија
Стојановски освојила сребрну
медаљу, а Алекса Лехни је
заслужио бронзу у својој кате-
горији. Иако су одлично ради-
ли, овог пута без трофеја су

остали Петар Новаковић, Вук
Милутиновић и Алекса Суди-
мац.

– Честитам нашим борцима
на свему што су приказали, а
посебно бих захвалио домаћи-
нима на сјајном гостопримству.
Такође, успоставили смо сарад-
њу с породицом Мајдов, с Љуби-
шом, најбољим тренером у Евро-
пи, и његовим сином Немањом,
сигурно најуспешнијим српским
репрезентативцем. Они су вољ-
ни да буду наши гости, да одрже
тренинг са џудистима Тамиша,
а позвали су нас да дођемо код
њих у Источно Сарајево, што је
заиста велика част за наш клуб
– рекао је први човек ЏК-а
Тамиш Ненад Новаковић.

Најмлађи панчевачки џудо-
-клуб крупним корацима гази
ка врху...

У суботу, 4. септембра, у Субо-
тици, девојке из КАФ-а Пантерс
Панчево започеле су своју борбу
у Флег лиги Србије. Девојке из
нашег града нису имале пуно
среће на старту сезоне, јер су
претрпеле поразе од ривалки из
Кикинде и Суботице, а савлада-
ле су тим Инђије.

– Желим да похвалим девој-
ке из Суботице и Кикинде за
добру игру. Нажалост, претрпе-
ли смо два пораза, али анализи-
раћемо грешке и исправићемо
их. Сви желимо то прво место и
трудићемо се да га освојимо свим
срцем. Свим девојкама желим

срећу – рекла је Анђела Марко-
вић, први капитен и хватач пан-
чевачке екипе.

Тим из нашег града и ове сезо-
не предводи искусни тренер
Марија Перић, а екипа игра у
саставу: Јелена Вамовић (кво-
тербек), Марија Ранковић (хва-
тач), Анђела Марковић (ранинг-
бек), Олга Кнежевић (центар),
Катарина Путић (хватач), Тија-
на Тодоровић (хватач, квотер-
бек), Невена Сабо (ранингбек) и
Богдана Марић (центар).

Панчевкама сада предстоји
мала пауза, а потом следи други
турнир у Кикинди.

Идућег викенда у Инђији стар-
тују и сениори клубова Пантерс
и Банатски бикови у Флег лиги

Србије. Они се налазе у групи
„Север”, заједно са екипама из
Инђије, Бајмока и Вршца.



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Маскиране дубине
То што се види на површини, често не одражава стварност.

    Добар спољни изглед.

    Насмејаност, кез од уха до уха.

    Слатке речи на кеца.

    Да то ништа не значи, видиш кад загребеш.

    Кад зарониш у туђу интиму.

    Или, обрнуто: споља може да изгледа лоше.

    А онда уследи прелепо изненађење.

Терет
Како год да га запакујеш, терет остаје терет.

    Зато, од паковања нема ништа.

    Мораш да га се ослободиш.

    Да му кажеш збогом.

    Нема рецепта за ту операцију.

    Можеш терет да заборавиш.

    Али никако да га потиснеш, јер се онда враћа.

    Најбоље је да га одвезеш и истовариш, далеко.

Будућност
Куда ћемо даље, брате...

    На Северни пол да кулирамо.

    На Кубу да чилирамо.

    До Бгда да се распадамо.

    До моје гајбе да удишемо шта имамо.

    Молим? Шта причаш? Да завршимо факс?

    И шта онда, да постанемо секташи због посла.

    Јок, брате, идемо преко, дефинитивно.

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 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 

17. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс
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Блаже, Весна
и Ружо, честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција


