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Мултијезички додатак – на словачком језику
Viacjazyčná príloha – v slovenskom jazyku

» стране I-VIII

цена 40 динара
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НИЈЕ БОМБА, АЛИ ТРЕБА БИТИ ОПРЕЗАН
СУНЧАЊЕ

Град
Одложено
решење
судбине АТП-а
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Друштво
Водовод је сад као нов
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Рачуница

Да ли се исплати
прављење ајвара
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Записи

Све природне замене за лек „ранитидин”
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ПРОСЛАВА 6. ОКТОБРА

КАКО СЕ БОРИТИ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБА ЗАКОНА О ШКОЛСТВУ
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Велика брука НЕЗАДОВОЉНИ РОДИТЕЉИ СЕ СВЕТЕ
Панчеваца НАСТАВНИЦИМА ЗБОГ СЛАБИХ ОЦЕНА

Срђан Божовић:
Како су Панчевци
дочекали ослободиоце
» страна 11

Фото-репортажа
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ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок
продужен за годину дана
Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују оружне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за држање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја.
Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.
Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју законску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну прекршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевци уметници у
борилачким вештинама

Дани руја
» страна 29

стр. 9
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

О АКТИВНОСТИМА ЈКП-а „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” СА АЛЕКСАНДРОМ РАДУЛОВИЋЕМ

Пише: Александар Живковић

ЗАМЕЊЕНИ ВЕНТИЛИ,
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ НОРМАЛНО

Између
јаве и сна
Један сасвим обичан дан... Клинци на тренингу... Културан господин гледа свог десетогодишњег
Стефана. Остали родитељи навијају. Маме су посебно гласне, добацују, нервирају се...
Стефанов тата кулира, јер иако
му је син мало трапав, дечко даје
све од себе. Нервозни посматрачи, не хајући за то ко их слуша,
промрмљају: „Никада од овога неће постати врхунски спортиста”.
Севнуо је поглед Стефановог тате,
а потом је уследио и тихи монолог: „Искрено се надам да неће.
Моја је жеља да се високо образује, да се бави неким послом у коме има мање зноја и бола, у коме
нема нечасних работа, али има више поштовања. Надам се да неће
доспети у ситуацију да му једна
повреда може уништити снове.
Ипак, не могу му бранити да се бави спортом. Он је овде да би се
здраво развијао, пре свега”.
Остали родитељи у шоку! Збуњен је и тренер. Сви као да су се
питали: па шта ће Стефан овде?
Јер на тренингу су будући светски асови, милионери... Кроз децу треба излечити разне фрустрације, је л’ те.
Данашњица се одавно уклопила у свеопште сивило, па зашто
би тренинзи малишана били изузетак.
Бављење спортом одавно престаје да буде хоби, захваљујући и
амбициозним родитељима, али и
масовним такмичењима на којима се одличја деле „као на пијаци”. Деци трофеји постају лако
доступни, па им се истовремено
и гаси жар за медаљом, без обзира на то да ли је златна, сребрна
или бронзана...
Требало би да основа буду: тимска игра, спортски дух, фер-плеј,
учење да се достојанствено изгуби
и призна пораз, развој моторике,
поштовање правила, клуба, тренера као ауторитета. Ваља научити
да у победи не треба летети, да се
у поразу не треба понизити... На
крају, спортски тренинзи су у раној фази ваљда намењени свима –
и трапавијима, споријима, нискима, дебељуцама... Дакле, у почетку тренинг ваља схватити као рекреацију,
као
метод
до
„исправљенијих кичми” и до „неравнијих табана”, а не као увод у
професионални спорт.
Многи данашњи тренинзи и
утакмице малишана негују више
навијачки него спортски дух. Ко
је гласнији, тај више воли свој
клуб, ваљда. Много је хистерије,
неспортског понашања, ругања,
суза, чак и вређања саиграча због
грешке...
Уколико су вам овакве ситуације непознате с тренинга ваших
малишана, онда сте за своје дете
пронашли прави клуб са одличним тренером.
А ваш мезимац је на правом
путу...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 11. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Редовно одржавање
опреме и објеката на
постројењу неће више
изазивати прекиде у
производњи и
дистрибуцији воде, каже
Александар Радуловић
Ускоро повезивање
Банатског Новог Села на
градски водоводни систем,
као и изградња водовода
на Скробари и у улицама
Кудељарског насипа
Током претпрошлог викенда, од 27.
септембра увече до 29. септембра ујутро, град и околина били су, а то је
најављено на време, без воде. Разлози за прекид у дистрибуцији воде били су радови које су изводили ЈКП
„Водовод и канализација” и „Феромонт” д. о. о. из Београда.
О томе како су протекле ове активности, које нове инвестиције планира то јавно предузеће, о потамишком
колектору и још неким актуелним темама разговарали смо са Александром Радуловићем, директором ЈКПа „Водовод и канализација”.
ПАНЧЕВАЦ: Како је протекла операција замене вентила и шта то значи за поуздано снабдевање водом?
АЛЕКСАНДАР РАДУЛОВИЋ: ЈКП
„Водовод и канализација” је са извођачем радова „Феромонтом” д. о. о.
из Београда успешно, у предвиђеном
року од 36 сати, од петка 27. септембра до недеље 29. септембра извршио
замену четрнаест великих секторских
вентила у постројењу за производњу
воде. Обим посла је био велики и значајан за овај град. За поступак замене вентила било је неопходно да се
обустави производња и испразне постројења и резервоари, као и сви цевоводи, како би се радило у сувом
окружењу. Зато је било неопходно
прекинути процес производње воде и
испоруку воде граду. Вентили се налазе на цевним везама између пумпи
за град и резервоара, као и резервоара међусобно. Завршетак ових радова омогућава несметане даље активности како на редовном одржавању
опреме постројења за производњу воде за пиће, тако и на радовима који-

Александар Радуловић
ма се испуњава хигијенска исправност постројења и квалитета воде. У
постојећим условима у претходном
периоду то више није било могуће,
зато су радови морали бити обављени. Редовно одржавање опреме и
објеката на постројењу неће више
изазивати прекиде у производњи и
дистрибуцији воде, осим радова на
ремонту трафостанице, када престаје напајање електричном енергијом.
Правовременим радовима на превенцији кварова и хаварија Град добија
један сигуран и безбедан систем водоснабдевања с минималним бројем
хаварија. Радови на редовном одржавању постројења и мреже су залог за
сигурнију будућност снабдевања грађана водом и њима се добија велики
степен поузданости система и квалитета воде за пиће.
l Да ли сте задовољни укупном организацијом снабдевања грађана водом из цистерни у време несташице
и укупном организацијом свих осталих служби?
– За време одвијања радова и обуставе испоруке воде трудили смо се

да успоставимо функционалну мрежу снабдевања пијаћом водом у свим
насељима и насељеним местима постављањем цистерни, како би грађани несметано могли да допуне своје
резерве. Укупно је било ангажовано
преко двадесет пет цистерни и, судећи по реакцијама грађана, снабдевање водом из цистерни било је задовољавајуће.
l Које нове инвестиције и велике
радове планира јавно предузеће на
чијем сте челу?
– У наредном периоду ЈКП „Водовод и канализација” заједно с руководством Града планира у првом реду по везивање ло калног во до во да
Банатског Новог Села на градски водоводни систем, као и изградњу водовода у Скробари и у улицама Кудељарског насипа ко је још увек
немају воду. На овај начин би се заокружио систем снабдевања воде у целом граду Панчеву, па ће сви грађани Панчева и свих насељених места
имати здраву воду за пиће коју дистрибуира ЈКП „Водовод и канализација”. Такође, након завршетка тре-

ће фазе радова на потамишком колекто ру планира се завршетак из градње канализације по насељеним
местима и њено повезивање с градом
потисним водовима, као и завршетак
градње канализације у граду на Караули, Миси два... То је предуслов да
се најкасније до 2025. године изгради уређај за прераду отпадних вода
Града, који је законска обавеза и велики еколошки и грађевинско-технолошки изазов.
l Шта за Панчево значи изградња
потамишког колектора?
– Потамишки колектор има велики значај за Град у смислу одвођења
отпадних вода из дела града који гравитира ка Тамишу, све од севера, од
раскрснице Јабучког пута с путем за
Качарево, до југа, до Луке Дунав. Траса колектора је дуга преко осам километара и одводи отпадне воде северне радно-пословне зоне, с Јабучког
пута, Карауле, из Потамишја; у питању су улице Димитрија Туцовића, Миладина Поповића, Кеј Радоја Дакића,
Доситеја Обрадовића до Луке Дунав,
и све улице и насеља који гравитирају ка овим улицама. Он је и алтернатива постојећем колектору у случају
хаварије, што је од огромног значаја
за сигурност и рад система канализације у Граду.
l Последњих дана десило се неколико хаварија на водоводу. Шта се то
тачно дешава?
– Хаварије које су се десиле на водоводној мрежи након пуњења цевовода водом показале су слаба места
система која су већ била пред пуцањем, а којима је само хидраулички
удар приликом пуњења и ваздух под
притиском помогао да испоље слабост. То је редовна појава код сваког
прекида у снабдевању и није ништа
неуобичајено.
l Какав је квалитет воде за пиће у
Панчеву сада?
– Квалитет воде за пиће у нашем
граду је на високом нивоу и у строгим границама хигијенске исправности воде за пиће прописане правилником. Грађани могу безбрижно да
користе нашу воду за пиће из градског водовода јер о њеном квалитету
и исправности брину савесни и вредни стручњаци ЈКП-а „Водовод и канализација” и Завода за јавно здравље Панчево, а под будним оком
републичких инспекцијских служби.
С. Трајковић

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У ВЕЗИ С ГРАДСКИМ ПРЕВОЗОМ

Одлука о најбољој понуди 18. октобра
Поднета жалба републичкој
комисији, па повучена
Ко ће убудуће превозити путнике на
линијама садашњег ЈКП-а АТП, би-

Михољско лето.
Ових дана, у центру града.
Снимио: Милан Шупица

ће одлучено иза затворених врата 18.
октобра. Првобитно је требало да се
коверте с понудама за концесију обављања јавног превоза путника и изград њу но ве ау то бу ске ста ни це у
Панчеву отварају 7. септембра, али
је читав поступак одложен за једанаест дана. С обзиром на затвореност Градске управе за медије, до пода та ка смо до шли из по у зда них
извора у АТП-у, а информација о томе може се наћи и на Порталу јавних набавки, чији је посао да објављује овакве податке за градове из
целе земље.
На порталу стоји да је рок за отварање понуда померен због жалбе једног од понуђача републичкој Комисији за заштиту конкуренције, која је
поднета 30. септембра, а није наведено ништа о том правном лицу, ни о
разлозима за жалбу. Њу је, иначе, како пише на порталу јавних набавки,
понуђач већ 2. октобра повукао, али
је због поштовања закона рок за отварање понуда за концесију морао да
буде померен на 18. октобар.
Како смо сазнали, а исту информацију је објавио и сајт „Инфо 013”, жалбу је поднела и потом повукла фирма
ГД „Тамнава транс” из Београда; она
је била један од три учесника јавног
надметања за обављање јавног превоза на територији Града Панчева. Према речима наших саговорника, „Там-

нава транс” се повукла из такмичења
за добијање концесије.
У условима јавног позива за учешће
у надметању за ово јавно-приватно
партнерство пише да ЈКП АТП најпре
треба да буде угашен, а онда ће изабрани приватни партнер и Град Панчево
основати ново предузеће за превоз путника. Будући приватни партнер мораће да у првих годину дана пословања
на територији града уложи дванаест милиона евра, и то за куповину шездесет
нових аутобуса и изградњу нове ауто-

буске станице и сервисног центра.
Предвиђено је да тај објекат буде код
недовршене хале Багремар, а део профита ће се сливати у градски буџет.
Још увек није познато које ће линије приватник задржати, а које евентуално отворити, што ће бити ствар
процене исплативости. Ипак, Град ће
и надаље, током 25 година, на колико ће бити потписан уговор с приватником, субвенционисати карте за све
садашње повлашћене категорије становништва.
С. Т.
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Петак, 11. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 6. ОКТОБРА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ШАКА ЉУДИ И МРВА САВЕСТИ

Завод „Панчевац”
први у свему

Грађани Панчева су се у недељу, 6. октобра, прописно обрукали – само неколико десетина њих присуствовало је свечаности у част 75-годишњице
ослобођења Панчева од фашизма. Тог дана венце на споменик палим борцима Црвене
армије положили су у име грађана Руске Федерације амбасадор Александар Боцан-Харченко и директор „Гaспром енергохолдинга Србија” Александар
Варнавски, а у име Панчева градоначелник Саша Павлов. Припадници Војске Србије и удружења бораца, као и представници неколико удружења грађана такође су одали почаст
ослободиоцима нашег града.
Више учесника него пратилаца ове манифестације!

ма и због очувања сећања и чувања наших заједничких антифашистичких вредности.
Саша Павлов је том приликом рекао:
– Окупили смо се овде како
бисмо свечано положили венац на обновљени споменик
погинулим борцима Црвене

дозволити да се ужаси и зверства фашизма против човечанства понове.

Кратко подсећање
У годинама које су претходиле
рату Панчево је било јак центар фолксдојчера, који су у нашем граду издавали своје гла-

И ове године у Београду

Говори и поруке
Говорећи испред спомен-обележја погинулим ослободиоцима – далеко од својих кућа, у
војвођанском блату је у октобру
1944. године погинуло 120 црвеноармејаца за добробит човечанства, а уз њих и десет наших
партизана – Боцан-Харченко поручио је Панчевцима да је важно
да не заборављамо историју.
– Борбе код Панчева биле су
од великог значаја за ослобођење Београда, а све то је дало
допринос за коначно ослобођење источне Европе – рекао
је он пред десетак Панчеваца
и изразио захвалност грађанима нашег града и Србије за брижљив однос према споменици-

заташкала овај злочин, инсценирала напад на немачку патролу у непосредној близини
Старог православног гробља.
Смрт тридесет шест Панчеваца заправо је била одмазда
локалних Немаца за стрељање
девет њихових сународника,
прохитлеровски оријентисаних, које је извршила Војска
Краљевине Југославије уочи
повлачења из Панчева у априлском слому.
Споменуло се, не повратило
се!
Али и да се не заборави!

Малобројна публика на концерту
армије, људима који су несебично дали своје животе како
бисмо ми данас живели слободно и у миру. Наш је задатак
да чувамо и негујемо сећање
на солидарност и удруженост
наших предака против једне
велике силе, да поштујемо и
ценимо храброст у њиховом јуначком подвигу против фашизма и жртве које су поднели.
Градоначелник је истакао да
је важно да васпитавамо будућа по ко ле ња у ду ху ми ра,
правих вредности, поштовања
и једнакости и да не смемо

сило и имали књижару… Панчево је окупирано 12. априла
1941. године, када су немачке
јединице ушле наш град, а већ
21-22. априла припадници Вермахта, у сарадњи с панчевачким фолксдојчерима, убили су
(неке стрељали, а неке обесили) тридесет шест грађана Панче ва. По вод за овај зло чин
нашли су у смрти једног немачког војника. Њега је убио
други немачки војник, после
пијане свађе на прослави Хитлеровог рођендана 20. априла, али је ко ман да, да би

А заборавља се...
Јер и увече 6. октобра, на
концерту испред градске куће,
на којем су наступили Панчевачко српско црквено певачко
друштво, Лена Станисављевић
и Јела Чело, било је тек стотинак наших суграђана.
Изгледа да су Панчевци заборавили да антифашизам нема партијски, национални, верски… предзнак, да је то морални став, стање свести.
Нажалост, у нашем граду антифашизам је постао статистичка грешка. Нема га, осим
кад нас на то не подсете високи гости из Русије, до чијег нам
је мишљења стало.
Зато ће више Панчеваца бити у Београду 20. октобра, на
дочеку Димитрија Медведева,
него што их је било на прослави у Панчеву.
З. Станижан

ГРИП ЈЕ ПРЕД ВРАТИМА

Ове године четворовалентна вакцина
Након више година примене
сезонске тровалентне вакцине
против грипа, у Србији ће се
ове године становништво вакцинисати новом, четворовалентном вакцином – саопштио је Ин сти тут за
јавно здравље „Др
Милан Јовановић
Батут”.
Струч ња ци
с тог ин -

ГУЖВА

Затварање
моста
ЈП „Путеви Србије” саопштило је да ће од 7. до 14.
октобра између 18 и 6 сати
делимично бити затваран
Панчевачки мост.

У том периоду изводиће
се ра до ви на по прав ци
дилатационих спојница у
смеру Панчево–Београд, у
десној саобраћајној траци,
па ће се због тога саобраћај
од ви ја ти
ле вом,
слободном са о бра ћај ном
траком.
Подсећања ради, Панчевачки мост у смеру Београд–Панчево биће затваран до 14. октобра и у преподневним сатима, од 9.30
до 14.30, због истих ових
радова.

ститута објашњавају да је вакцина која се до сада користила замењена новом, у чији састав су, поред два типа А вируса грипа, уврштена и два типа Б вируса, а тако је одлучено јер се показало да је управо тип Б био одговоран за 20–
30% случајева оболевања од
грипа на глобалном нивоу
Као и до сада, време неопходно за стицање имунитета
је две-три недеље након давања вак ци не, а тра ја ње
поствакциналног имунитета варира и изно си од шест
до дванаест
месе ци.

АПЕЛ

Спречите пожаре!
Градски штаб за спровођење
мера заштите од пожара стрних и других пољопривредних
усева на територији града Панчева издао је упозорење – апел
пољопривредницима да предузму све превентивне мере како
приликом жетвених радова не
би дошло до пожара.
„У периоду сазревања и за
време жетве забрањени су паљење и употреба отворене ватре у близини усева. Жетва и
транспорт стрних усева и сламе могу се обављати технички
исправним пољопривредним
ма ши на ма и тран спорт ним
средствима, уз услов да су снабдевени одговарајућим хватачима, разбијачима и пригушивачима варница. Комбајни којима се обавља жетва морају поседовати исправан апарат за
гашење пожара, ашов и лопату”, наводи се у саопштењу
Градског штаба.
У штабу напомињу и то да
је приликом жетве и превоза
стр них усе ва и ка ма ри са ња
сламе забрањено пушење и коришћење средстава са отвореним пламеном. То је дозвољено само на местима која су за
то означена.
Д. К.

Дакле, вакцина коју сте примили прошле године у ово време више вас не штити, па би
требало да сада примите нову. То се препоручује и због
чињенице да различити сојеви вируса могу да варирају из
године у годину.
Из „Батута” напомињу да
након вакцинисања не постајете потпуно имуни на грип,
али уколико оболите, клиничка слика ће бити блажа и неће
бити тежих последица.
У складу с Правилником о
програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести, обавезној иму-

низацији подлежу труднице и
особе старије од шест месеци
с хроничним поремећајима
плућног система (укључујући
астму), хроничним поремећајима кардиоваскуларног система (искључујући хипертензију), метаболичким поремећајима (укључујући шећерну
болест, гојазност са БМИ већим од 40), бубрежном дисфункцијом, хемоглобинопатијом, хроничним неуролошким поремећајима, имуносупресијом (укључујући особе које имају ХИВ/ејдс, особе
с функционалном или анатомском аспленијом) и примаоци трансплантата. Д. Кожан

ЈКП „ГРЕЈАЊЕ”

ХАПШЕЊЕ У ПАНЧЕВУ

Грејна сезона
почиње у уторак

Разбио стакло на
згради полиције

У оквиру завршних припрема за грејну сезону, ЈКП
„Грејање” је почело са топлим пробама.
Кварове и друге проблеме у вези с грејањем потрошачи могу пријавити надлежним службама поменутог комуналног предузећа
на телефон 315-400. Градска одлука предвиђа да се
станови греју од 15. октобра до 15. априла. Иначе,
од 13. јула ове године за кориснике који услугу грејања плаћају по метру квадратном, примењује се нова цена, виша за 6,2 одсто.
ЈKП „Грејање” и даље одобрава попуст од пет одсто
грађанима који редовно измирују рачуне до 20. у текућем месецу.
Д. К.

При пад ни ци Ми ни стар ства
унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су у уторак, 8. октобра, С. К. (1994) из Панчева,
због постојања основа сумње
да је извршио кривична дела
уни ште ње и оште ће ње ту ђе
ствари, напад на службено лице у вршењу службене дужности и разбојништво.
Сумња се, наиме, да је овај
двадесетпетогодишњи Панчевац најпре разбио стакло на
згра ди по ли ци је, а ка да је
полицијски службеник покушао да га обузда, овај га је напао. С. К. се сумњичи и да је
ушао у једну трафику и, уз
прет њу но жем, од рад ни це
отео новац.
У МУП-у кажу да ће осумњичени, уз кривичну пријаву,
би ти при ве ден
Основном тужилаштву у
Пан че ву.
Д. К.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не
само по мишљењу бројних
становника 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 најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Ла зић из Кли нич ког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

уролошки преглед стаје такође 2.000, док обе ове услуге у пакету коштају 3.600
динара.
Сви набројани специјалистички прегледи обављају
се само суботом, а заказују
се радним данима путем теле фо на 013/21-90-900 и
013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата
и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке
дијагностике у Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног, Завод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошкобиохемијској лабораторији
те установе пацијенти већину верификованих, контро-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.500 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заинте- лисаних и сумираних резулресовани могу да ураде и тата могу добити за свега
све врсте ултразвучних пре- сат времена.
У Заводу ће ускоро почегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити ти да се проводи и амбуи преглед сондом преко јед- лант на хи рур ги ја, а све
њака (ТЕЕ). И за ове услуге интервенције, као и додатангажован је један од воде- не хируршке и консултативћих стручњака у тој обла- не прегледе обављаће др Гости – dr sc. med. Слободан ран Додевски, специјалиста
абдоминалне
Томић, кардихи рур ги је из
о лог, док тор
Опште болнице
ме ди цин ских
Панчево.
наука и магиЗато не чуди
стар кардиолошто све ве ћи
гије са Инсти- Телефон за
број Панчеваца
тута „Дедиње”. информације:
би ра
За вод
Специјалистич- 013/21-90-900
„Панчевац”, каки пре глед и
да треба урадиЕКГ код овог
лекара коштају 3.000 дина- ти прегледе и анализе на
ра, цена ултразвука срца је једном месту. Треба знати
4.000 динара, а могуће је да се у Заводу све врсте леурадити и специјалистички карских уверења издају за
преглед и ултразвук срца по максимално два сата.
И овог месеца су у Заводу
цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистич- за клијенте осмишљени и
ке ОРЛ прегледе ради др нови пакети услуга по изуГоран Митевски из панче- зетно повољним ценама, а
вачке Опште болнице, ен- више о томе, као и о додатдокринолошке др Гордана ним по год но сти ма ко је
Вељовић, такође из Опште остварују сви они који посеболнице, а уролошке њи- дују лојалти картице Аутохов колега из исте устано- -центра „Зоки”, погледајте
ве др Небојша Тасић, док на рекламним странама акје за прегледе из области туелног броја нашег листа.
Додатне информације моги не ко ло ги је за ду жен др
Јован Рудић из ГАК „На- жете добити путем телефородни фронт”. Треба напо- на За во да „Пан че вац”
менути да су прегледи код 013/21-90-900 и 013/21-90др Небојше Тасића тренут- 903, а новости пратите и на
но на акцији, па тако ком- сајту www.zavodpancevac.rs,
плетан уролошки преглед као и на „Фејсбук” страникошта 2.000, ултразвучни ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

* * *
За оно што се дешавало од 5. октобра могу да кажем само једну реченицу – пробуђене наде, изневерена очекивања. Обични грађани нису видели демократизацију, нису видели мање неједнакости, нису видели мање сиромаштва.
(Професор на ФПН-у и председник УГС-а „Независност” Зоран Стојиљковић, телевизија Н1, 7. октобар)
* * *
Многи су изгубили стрпљење и осећају се преваренима
исто као и у другим сегментима друштва. Ово друштво је
засићено свађама, недостатком нормалног дијалога и
као грађанин гледам да на овом месту не допринесем
продубљивању понора између две стране. Пробаћемо да
актуелну власт уразумимо, бар до неке мере, да заиста
разумеју потребу да медији буду слободни, да ће то и њима сутра користити када буду били у опозицији. Не знам
како су то заборавили, занели су се.
(Новинар Жељко Бодрожић, „Данас”, 6. октобар)
* * *
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У СУСРЕТ ДАНУ ПОГИНУЛИХ У РАТОВИМА 1991–1999.

ВЕТЕРАНИ НА ИВИЦИ ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ

Слева: Дукадиновски, Јагодић, Крстић и Мокан

Ми нисмо ишли
својом вољом у
ратове, већ смо
добили позив од
државе, из војног
одсека, каже Јагодић
Збрињавали рањене
борце без обзира на
националност и боју
униформе, као и
цивиле

* * *
Требало би да значај идеје дијалога власти и опозиције
буде препознат од стране свих политичких актера, укључујући ту и ванпарламентарне странке и грађанске покрете, а то је да овај дијалог треба искористити како би
се вратило поверење у демократију и демократске институције у Србији. То, нажалост, неће бити нимало лак
задатак, имајући у виду да је дошло до значајне ерозије
квалитета демократије и демократских институција, што
се види у различитим извештајима, како Европске комисије, тако и других угледних светских, међународних и
невладиних организација.
(Политиколог Срђан Мајсторовић, „Талас”, 7. октобар)
* * *
Политичари на овим подручјима живе од мржње. Расипајући мржњу, добијају своје гласаче. Мржња их спаја и
држи их на власти. Како изборни циклуси у овим земљама расту, тако расте и њихова мржња. То је незаустављив
циклус докле год политичари на томе зарађују. Када тржиште мржње буде нестало, а то се неће десити у скоријој будућности, онда би се све остало могло довести у
нормалу. Лепо је то описао један мој пријатељ, доктор по
струци. Рекао је да је пре за шефа клинике морао бити
изабран члан партије, али који је морао бити и врхунски
доктор. Данас је довољно да је члан партије. И то је та
разлика у системима.
(Режисер Рајко Грлић, „Нови магазин”, 3. октобар)
* * *

Живи су људи. А могли су и да
остану без живота попут шездесет девет Панчеваца који су
погинули у ратовима од 1991.
до 1999. године.
Они се труде да сваке године, 16. октобра, достојанствено обележе датум када је највише наших суграђана у униформи ЈНА – њих петорица –
изгубило живот. Позивају представнике свих политичких партија да дођу на полагање венаца крај споменика у Градском
парку у 11 сати. Ко дође добродошао је, ко не... тако је сам
одлучио.

Борачка кућа без грејања
За столом у просторијама у
центру Панчева које деле су
Новица Дукадиновски, председник Удружења ратних војних инвалида и породица погинулих бораца у ратовима од
1991. до 1999. године, Милан
Јагодић, потпредседник Удружења бораца НОР-а, Михајло
Крстић, секретар тог удружења, и Миодраг Мокан, председник Удружења ратних ветерана Панчева. Удружење антифашиста такође постоји и функционише.
Дукадиновски позива и Град
да се на неки начин укључи у
обележавање овог датума и најављује:
– Окупићемо се 16. октобра
у 10 сати у нашим просторијама. Доћи ће и породице погинулих, као и увек. Одржаћемо
кратке говоре и идемо до споменика у Градском парку да
положимо венце и цвеће. Почео
сам да пишем спомен-књигу,

како бисмо сачували од заборава наше Панчевце, погинуле
борце од 1991. до 1999. Био
сам у Градској управи неколико пута, тражио финансијску
помоћ за штампу, а упућен сам
на градски конкурс за удружења грађана; треба да напишем
пројекат и да аплицирам. Очекивао сам директну помоћ, а
на овоме се завршило; моја тема су историјски догађаји, млади треба да се упознају са чињеницама како наши погинули суграђани не би били заборављени. Привео сам текст крају; поред фотографије сваког
погинулог стоји како је мобилисан.
Мокан прича да је током лета путовао по Србији и слушао
искуства у другим градовима.
– Рецимо, Град Краљево је
стао иза веома лепо урађене
монографије о тамошњим погинулим борцима. Нисам дотад знао да је у ратовима деведесетих погинуло највише
Краљевчана. Или, представници ветеранских организација
добијају превоз од својих градова, аутомобил, да иду с трибине на трибину. Сарадња је
углавном на високом нивоу,
за разлику од ситуације у нашем граду. У вези с пројектима морам да кажем да мало
ко аплицира због тога што у
земљи има неколико фантомских организација бораца које имају по три члана, а добијају највише новца – објашњава Мокан.
Потпредседник Удружења бораца НОР-а Милан Јагодић каже, без жеље да било кога потцењује, да је „највећа трагедија то што смо спали на ниво
удружења грађана”. Додаје:
– Ако ништа друго, могли
бисмо да се угледамо на нашу
браћу Хрвате – они имају Министарство бранитеља, то није
удружење грађана, и свог заступника у скупштинама свих
локалних самоуправа, преко
ког остварују своја права. Нама је битно Панчево. А дошли
смо до тога да удружење нема
пара да плати струју и грејање,
па због тога сада затварамо
просторије и отварамо их у

мају. Немамо за елементарне
ствари. А хоћемо да заступамо
интересе учесника у свим ратовима и њихових породица.
Он каже да „ако људи у Београду имају право на помоћ у
вези с плаћањем струје, огрева, превоза и тако даље, онда
тако исто мора да буде и у
Панчеву”.
– Породице палих бораца такође имају своја права у другим срединама. Ми овде не
плаћамо закуп пословног простора јер немамо од чега; сад
ће и да нас, чујемо, иселе. Нисмо ишли својом вољом у ратове, већ смо добили позив од
државе, тада СФРЈ, из војног
одсека. Не очекујемо медаље,
не требају нам. Али Град би
могао да каже: ево, господо, ви
који сте крварили за ову државу, можете да имате борачку
кућу и да ништа не плаћате –
каже Јагодић.
Прича и да појединци који
су такође били у ратовима, а
сада се баве приватним послом, по вре ме но до ни ра ју
удружења и да је то начин да
имају кафу или сок на столу,
новине или да плате неки рачун, али да „борци нису заслужили да просе”.

Ниједан рат није добар
Било је у Панчеву деведесетих
и добровољаца, али сви они су
се ставили под команду ЈНА,
званичне панчевачке војне јединице – 51. механизоване бригаде – тада једине војске у држави, чији је командант био
генерал Енес Тасо, ког је и Панчево наградило.

НЕ НА ПЛА ЋЕ НА ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈА

* * *
Тужна је држава из које људи излазе, а сретна је она земља у коју људи долазе. Не само да годишње умре 30.000
људи више него што се роди него четрдесет, педесет или
не знам колико хиљада жели да се исели. Тај генерацијски дисбаланс је највећа опасност за Србију без обзира
на све приче о златном добу. У Србији се просечно трајање живота скраћује, а просечна старост становништва
повећава. Кад се те две ствари приближе, онда долази
до политичке смрти једне нације. Нажалост, ми смо у
том процесу. Србија је једна од ретких земаља у којима
се очекивано трајање живота смањује, а просечна старост повећава. И то је можда један од највећих проблема Србије.
(Професор економије Миодраг Зец, Радио „Слободна
Европа”, 6. октобар)

Леци излепљени по дрвећу у граду на којима се позивају
учесници ратова деведесетих да се јаве како би им била исплаћена разлика у дневницама јер се ради о дискриминацији, имају своју причу. Јагодић каже:
– Добили смо дневнице за осам сати, а тамо смо проводили 24 сата дневно. Србија је исплатила ветеране с југа државе, а нас није: тужили смо је за дискриминацију. Нико
још није наплатио разлику, добио дневнице...
Мокан додаје да је адвокат Алексић из Ниша у Стразбуру добио пресуде у корист учесника ратова и да је он озбиљан у целој причи, а да је могуће да су полепљени леци
„пецаљка”.
– Ради се о тужбама за дискриминацију по месту становања. Позната је прича о два брата близанца из Ниша: били су у истом рову, а један од њих се касније преселио у
Прокупље. Нишлија није добио дневнице, а Прокупљанин
јесте. То је главни парадокс – закључује Мокан.

– Панчевци нису ишли на
„дивље”: није било некаквих
„леопарда”, „пантера” и припадника паравојних формација. Из наше бригаде нико никада није починио ниједан ратни злочин у било чије име.
Предрасуде нисмо имали када се ради о националностима. Разлог више да не разумем ни то што нико од погинулих није добио своју улицу.
А који је рат добар? Ниједан –
јасан је Јагодић.
Михајло Крстић је најстарији од присутних људи. Зато њега и питамо како види четврт
века касније ратове на просторима бивше Југославије. Коли-

ко су ти ратови у којима је и
шездесет девет Панчеваца изгубило живот имали смисла?
– Из ове перспективе – није
било смисла. Али тада је било
другачије. Није нас занимала
политика, али држава нас је
звала! Жао ми је људи који су
дали своје животе. У јужном
Банату је било много жртава.
Споменик у парку изграђен је
само захваљујући фондацији
Душана Бајатовића, не Града.
Лично, умем да рукујем наоружањем, а ишао сам тамо да
бих био болничар. Радио сам у
војној болници и 1991. и 1999.
Збрињавали смо у источној Славонији рањене борце без обзира на националност и боју униформе, као и цивиле – сећа се
Крстић.

Из наше бригаде нико
никада није починио
ниједан ратни злочин
у било чије име.
Предрасуде нисмо
имали када се ради о
националностима.
Разлог више да не
разумем ни то што
нико од погинулих
није добио своју
улицу.
Он исто подвлачи да без новца удружења не могу да живе,
а да, примера ради, када иду у
друге градове да полажу венце
или обележавају своје јубилеје
– једно панчевачко погребно
предузеће донира венце.
– Суштина је да је деведесет одсто ветерана на ивици
егзистенције. Зашто не бисмо
имали бар обезбеђен простор
за окупљање да ти људи попију чај или кафу и испричају се
међусобно. Молимо и кукамо
код пријатеља што држе трговине за сок, а код пекара за
кифлице, што је некима од
тих људи једини оброк! Трагедија. И, не смемо да дозволимо да погинули буду заборављени, а уџбеници историје
не признају ратове деведесетих. С нама су и потомци војника из Великог рата. А ми
смо у овом граду избрисани –
тврди Крстић.
Циљеви свих наших саговорника су исти: да се подигне животни стандард бивших
војника, те да се збрину ратни
војни инвалиди и њихове породице. И да погинули не оду
у заборав...

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ЗЛОУПОТРЕБЕ ПРАВА РОДИТЕЉА И ЂАКА

НАСТАВНИК ЊЕМУ КЕЦА, ОН НАСТАВНИКУ ПРИЈАВУ
Рекао ми је профа да лупам ко Максим по дивизији; да тролујем на часу,
па ме је удаљио и послао код директора; да идем да попијем мало воде,
јер сам рекао да се младунчад крокодила зову алигатори...
Ово су само неке од стандардних
притужби ученика својим родитељима с којима се директори школа готово свакодневно сусрећу. Школа је
жива ствар, наставници су људи са
свим својим добрим и негативним
особинама и понекад су танких живаца, па одреагују противно прописаним правилима. Овакви ексцеси се
углавном завршавају усменим упозорењем директора наставнику да обрати пажњу на понашање, а не примењују се строже мере – умањење зараде и суспензија.

Сукоб надлежности
Према слову закона, просветна инспекција мора да реагује у ситуацијама када процени да је дошло до
угрожавања oстваривања и повреде
права и обавеза запосленог, ученика
и његовог родитеља односно старатеља (случајеви избацивања из школе, оцењивање итд.). Поред тога, инспекција је дужна да реагује и када
дође до дискриминације, насиља, зло-

ста вља ња и за не ма ри ва ња, као и
понашања које вређа углед, част или
до сто јан ство би ло уче ни ка, би ло
наставника.
Од 2018. године уведена је новина
да просветна инспекција у обављању
послова из свог делокруга сарађује са
службом стручно-педагошког надзора, с циљем остваривања и заштите
права и обавеза деце и ученика и њихових родитеља. Овакво заједничко
поступање уведено је због тога што је
често тешко разграничити надлежности односно утврдити када треба да
поступа само просветни инспектор
(задужен за кршење права и обавеза),
а када просветни саветник (у његовој
је надлежности само надзор над наставним процесом – извођење наставе и оцењивање).

Како против злоупотреба
Када је реч о тежим повредама радне
етике, у Панчеву последњих година
није забележен већи инцидент унижавања кредибилитета ученика, нити физичко злостављање у коме је виновник био запослени у образовној
установи – не бар да јавност зна. У
решавање таквих ситуација, иначе,
углавном се укључује и просветна инспекција, посебна служба Министарства просвете.
Према одредбама Закона о поступку вршења инспекцијског надзора, родитељи, када сматрају да су права њихове деце повређена, имају могућност
да поднесу пријаву просветној инспекцији. Закон дозвољава и анонимне пријаве, али у том случају инспектор није обавезан да поступи по њи-

НА ИВИ ЦИ ИН ФАРК ТА
– Одузео сам ђаку телефон на часу јер је непрестано звонио и рекао
да му отац или мајка дођу у школу. Уместо њих, дошао ми је инспектор,
јер су родитељи написали да сам ученику псовао оца и мајку! Завршило
се добро, цео разред је посведочио да се то није десило, али можете само да замислите количину стреса код мене док је поступак трајао! Да ли
је требало да умрем од инфаркта? – причао је прошле године професор
физике из једног војвођанског града.

ма, него сам процењује да ли ће их
прихватити или не.
Ово отвара простор за злоупотребе,
па родитељ, колега, ђак... било ко ко
је киван на просветног радника, може да му загорча живот – наруши
углед и част, или га изложи непотребним непријатностима које доноси инспекцијска провера... и да подносилац пријаве за то не сноси никакву последицу.
Свесни овог, просветни радници у
Хрватској воде жестоку кампању да
се из закона избаци могућност подношења непотписаних пријава. У Словенији су чак отишли корак даље –
не само да подносилац пријаве мора
да се потпише именом и презименом, него још мора да положи кауцију у износу од 100 евра, која му се
враћа ако инспекција утврди да је
пријава била оправдана. Ако се испостави да је била лажна, кауција се задржава!
Док се слично решење не уведе у
наше законодавство, над главама наставника увек ће висити мач могуће
освете.
Што их неће учинити бољим педагозима.
Или можда хоће?
З. Станижан

НАШИ ТАЛЕНТОВАНИ МАЛИ ТАМБУРАШИ – РЕЉА И НИНА ЈАРКОВАЧКИ

Брат и сестра бриљирају на тамбури
Тамбура, иако вероватно најкарактеристичнији инструмент за војвођанску равницу, данас није превише популарна, нарочито међу младима. На
срећу, свакако има и позитивних изузетака, попут примера брата и сестре – Реље и Нине Јарковачки. Ови
тинејџери већ годинама нижу успехе
свирајући тамбуре и тиме у најбољем
светлу представљају своје родитеље и
овај град.
Први је почео, наравно, старији Реља (16), пре око осам година, када су
му професори Музичке школе „Јован
Бандур” предложили тај инструмент,
с обзиром на то да више одговара његовим шакама од, рецимо, гитаре.
– Како сам почео као релативно
мали, много тога нисам схватао, али
брзо сам напредовао, па сам се 2013.
године први пут такмичио као солиста на А-бас приму, који и данас свирам. Сећам се да сам тада доживљавао стрес када изађем на бину, што се
у међувремену изгубило; стекао сам
рутину, али ми је лакше и лепше да
наступам у оркестру него самостално
– наводи Реља.
Овај ученик друге године Гимназије сада солидно напредује у истом
разреду средње музичке школе у класи Љиљане Марјановић, а не крије да
су му, поред родитеља, велики подстицај давали и професори Александра и Ми хај ло Јо вић. По след ње

наступе бележи на међународном фестивалу у Суботици и на панчевачком такмичењу „Мита Топаловић”,
када је био део октета и квартета под
називом „Двадесет жица”. С њим је
свирао и у Галерији САНУ као гост

Дамира Прањковића, такође нашег
талентованог тамбураша.
– Лепо се дружимо, али подсвесно
и надмећемо, што поспешује наше
даље напредовање. Као што сам рекао, код сви ра ња нај ви ше во лим
наступе с другим људима, јер нас то

повезује и рађа нова пријатељства.
Када је реч о музичком избору, заволео сам класику, највише Вивалдија,
али како још увек развијам технику
неопходну за интерпретацију његових дела, тренутно најрадије изводим

Монтијев „Чардаш”. Трудим се да
многим пријатељима приближим ту
врсту музике, а док свирам, највише
ме испуњава задовољство људи који
то слушају и, изнад свега, мамин осмех
– истиче талентовани музичар.
Његова млађа сестра Нина (12),

која похађа шести разред основне
школе и пети музичке, не крије да је
на почетку била љубоморна на брата
који се већ увелико такмичио.
– Није било другог избора него да
кренем његовим стопама, па сам се и
ја нашла у класи професорке Љиље. У
трећој години кренула сам и на такмичења, а већ на првом, републичком,
посрећило ми се, када сам, попут брата, свирајући А-бас прим освојила прву награду. Испало је да сам у том сегменту превазишла Рељу, па је почетну
љубомору заменила љубав према инструменту – присећа се Нина.
Низ успеха је настављен: прошле
године од Покрајинске владе добила
је пригодно признање, а на војвођанском такмичењу освојила је другу награду. Интересантно је да, иако преовлађују дечаци, поред Нине у Музичкој школи још неколико девојака свира тамбуру.
Иако не спори да је брат још увек
испред ње по познавању технике, све
чешће музицирају заједно, што у оркестру, што код куће, када је најчешће на репертоару „Краљево коло”.
Док вредно раде, припремајући се
за предстојећа такмичења, о великим
плановима не размишљају превише,
али су обоје сигурни да ће наставити
да свирају овај предиван инструмент,
макар за своју душу и пријатеље.
Ј. Ф.

ПОЧЕО ШЕСТОГОДИШЊИ
ЦИКЛУС ВРЕДНОВАЊА РАДА

Нова тура оцењивања
школа и вртића
Од ове школске године почео је
нови шестогодишњи циклус спољашњег вредновања рада установа
доуниверзитетског образовања. Нови, други циклус спољашњег вредновања рада вртића, основних и
средњих школа обављаће се у наредних шест година. У односу на
критеријуме успешности установе
ће добити независну процену о квалитету рада у кључним областима
деловања.
Након првог петогодишњег циклуса вредновања урађене су анализе националног оквира квалитета и методологије вредновања,
а ре зул та ти су по мо гли над ле жном министарству да унапреди
стандарде и показатеље квалитета и да се утврде нова мерила и
норме процене квалитета рада у
школама.
Сврха спољашњег вредновања је
да се, давањем објективне и свеобухватне процене, помогне установи да одреди приоритете у даљем раду и развоју. На нивоу школских управа донети су годишњи
планови спољашњег вредновања и
именовани тимови евалуатора од
којих се очекује да на високом професионалном нивоу примене стандардизовану методологију спољашњег оцењивања.
Министарство просвете препоручује запосленима у установама
да у наредном периоду посвете
више пажње прописаним стандардима и показатељима исхода, као
и регулативи која ближе уређује
вред но ва ње и са мо вред но ва ње
рада.

АП ВОЈВОДИНА УЛАЖЕ У
ПОШУМЉАВАЊЕ И ЛОВ

Да нам странци дођу
Прошле недеље у Влади Војводине уручено је 115 уговора, укупне
вредности 80 милиона динара, за
подршку расадничкој производњи, пошумљавању и развоју ловства на територији АП Војводине.
Да подсетимо, свега 6,5 одсто површине у АП Војводини је пошумљено, што је недовољно, а ни оно
што је пошумљено није равномерно распоређено на целој територији Војводине. У протекле три и
по године из покрајинског буџета
је опредељено скоро 45 милиона
динара за пошумљавање 323 хектара. У истом периоду укупне инвестиције у расадничку производњу износиле су 63,8 милиона динара, од чега је Покрајина обезбедила 55,5 милиона.

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „РАДОСТ ЕВРОПЕ”

Пут у средиште среће
Прошле недеље одржан је јубиларни,
50. међународни дечји фестивал „Радост Европе”, под слоганом „Пут у
средиште среће”, уз подршку компаније НИС. Малишани из читаве Европе окупили су се од 2. до 5. октобра у
Београду на тој значајној културноуметничкој манифестацији.
Прослава јубилеја почела је карневалом у центру Београда, свечаним дефилеом у коме су учествовала деца из 22 земље: Белорусије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне
Горе, Француске, Хрватске, Јерменије, Литваније, Мађарске, Македоније, Немачке, Норвешке, Пољске,
Румуније, Русије, Словачке, Словеније, Србије, Шведске, Турске и Украјине. Специјални гости била су деца
с другог континента: из Народне Републике Кине. Карневалска свита
прошетала је централним улицама,
а потом је на Калемегдану одржан
пригодан програм за присутне малишане, у којем су наступиле музичке и плесне групе, мажореткиње
и кловнови.
НИС, као генерални спонзор ове
значајне манифестације, поставио је

штанд на Тргу републике, где су деца
била у прилици да на свој начин, кроз
цртање или писање на различитим
језицима света, одговоре на питање
шта за њих значи срећа. Слоган 50.
„Радости Европе”, „Пут у средиште
среће”, осмишљен је као модификација наслова авантуристичке књиге
Жила Верна, будући да 2019. година
представља осврт на претходних педесет година, када је чувена Донка
Шпичек, уз подршку својих сарадника, осмислила Међународни сусрет
деце Европе, највећу и најстарију међународну манифестацију дечјег стваралаштва, и започела путовање у само „средиште среће”, игре и пријатељства. Током четвородневног дружења организоване су многобројне
изложбе, концерти и спортско-рекреативне активности за децу, а сам фестивал затворен је спектакуларним
гала концертом свих земаља учесница у Центру „Сава”.
Да подсетимо, компанија НИС већ
једанаест година заредом подржава
ову манифестацију, која се издваја
дугом традицијом, квалитетом и значајем који има за Београд и Србију.

Када је реч о ловству, оно је деведесетих година било веома развијено, али је уследио период када је та важна привредна и туристичка грана запостављена. АП
Војводина улагањем у ову делатност жели да врати део сјаја војвођанских ловишта и да привуче
што више домаћих и страних туриста који воле лов. У претходном периоду држава је инвестирала укупно 183 милиона динара, а од тога је из покрајинског
буџета за уређење ловишта издвојено чак 130 милиона.
Ко ри сни ци ма бес по врат них
средстава уговори су уручени у
оквиру сајмa „Лорист”, који је одржан прошле недеље на Новосадском сајму.

На овај начин, у складу са слоганом
„Будућност на делу”, НИС промовише развој културних различитости,
усвајање правих вредности и афирмацију заједништва и толеранције код

деце и младих. Оснивач и покровитељ међународног сусрета деце Европе је Градска управа Града Београда,
а извршни продуцент је Дечји културни центар Београд.

Страну припремиo
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Х И Т НА ПО МО Ћ

КАКО ПРИРОДНО ЛЕЧИТИ ГАСТРИТИС И ЧИР

Хигијена на тежи начин

УМЕСТО „РАНИТИДИНА” УЗМИТЕ „ВИТАМИН У”

количине воде довољне су за
одржавање хигијене интимних
регија, пазуха, лица и руку. С
обзиром на то да су нечисте
руке главни извор заразе, дезинфекциона средства на бази
алкохола у облику гела или
влажних марамица од велике
су користи и помоћи. Тај савет би требало применити и
за предео пазуха, а папирни
убруси попрскани алкохолом
даће исти ефекат. Требало би
их обавезно користити после
употребе тоалета, пре припреПише:
ме и конзумирања хране.
др Мирослав Тепшић
За хигијену лица су много
прикладније влажне марамиПанчево је недавно на 36 са- це које нису на бази алкохоти остало без воде због радо- ла, уз примену хидратантне
ва ЈКП-а „Водовод и канали- креме како би се спречила сузација” на замени вентила на воћа и иритација коже. За хифилтер-постројењу. Ова ван- гијену уста, сем уобичајеног
редна ситуација многима је прања зуба пастом и четкипомогла да освесте колико је цом, у ситуацијама недостатвода заправо незамењива и ка воде помажу освеживачи
драгоцена течност у многим даха, али и одређена храна
сферама живота и колико је као што су јабуке или лимун.
У случају потпуног недобез ње нормално функционистат ка во де,
сање отежано.
мешавина
Надамо се да
пше нич ног и
нећемо имати
кукурузног
прилику да се
брашна и соде
поново нађемо
бикарбоне поу ситуацији да С обзиром на то да
маже у одмадуже време бу- су нечисте руке
шћивању и чидемо без воде,
али у случају главни извор заразе, шће њу ко се.
Исту функцију
да вам се тако дезинфекциона
има и пудер за
нешто у живо- средства на бази
бебе уз каракту ипак доготе ри сти ку да
ди из разних алкохола од велике
даје пријатан
не пред ви ђе - су помоћи.
мирис и спрених околности
чава машћење
(рецимо током
дужег путовања), ево неколи- косе. После примене ових преко корисних савета који се парата косу треба добро иштичу одржавања хигијене и четкати. Одећа од синтетичбриге о здрављу онда када во- ких материјала мање упија
зној и омогућава лакше испаде нема дуже време.
Уколико смо на време оба- равање с тела те је тиме умавештени о искључивању воде њено размножавање бактерис водоводне мреже, разумно ја на телу. Сви ови савети коби било да се наточе одређене рисни су и када боравимо у
количине воде у пластичне природи или се нађемо у сиконтејнере које готово свако туацији да вода није доступдомаћинство поседује. Мале на много више од 32 сата.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Неповољни ефекти
мицеларне воде

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Већ дуже време је мицеларна вода у употреби и чини се
да је све популарнија. Обећава лако и брзо чишћење лица, које нам је свима потребно, али шта се у ствари дешава након њеног коришћења?
Мицеларна вода је раствор
који је сачињен у највећем
проценту од воде, али и такозваних мицела (врста течних
кристала сферног облика), а
садржи и гликол (за боље растварање шминке и влажење),
јачи растварач или сурфектант (оно што у ствари чисти
кожу), конзерванс и евентуално још неке супстанце које
додају мирисе и боју.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Мицеле су нарочито добре
у заробљавању мањих количина масноћа у свом средишту, па су се зато добро показале код благог чишћења коже од вишка себума. Али управо ту настаје проблем: ако се
свакодневно користи, поред
не чи сто ћа ко је ски да, она
уклања и хидролипидни слој,
те кожа лица постаје сува.
Када је уклоњен хидролипидни слој с коже, она постаје пријемчива за бактерије и
гљивице, постаје дехидрирана и преосетљива. Тако је, и
даље, најбоље за чишћење лица – млеко за уклањање нечистоћа у комбинацији с тоником. Ако ипак желите да користите мицеларну воду, обавезно исперите лице након њене употребе, нанесите одговарајући тоник који враћа pH
кожи и нанесите крему.
Треба напоменути да се мицеле спонтано формирају у
свим препаратима у којима
има детерџента и да оне уопште нису ретка појава. Већина производа који служе за
уклањање шминке садрже мицеле и воду, па се и сами могу назвати мицеларним водама, иако то нигде не пише,
нити се тако рекламирају.
Зато треба нагласити да је
за нормалну и суву кожу у
свим животним добима најбоље користити млеко за уклањање шминке и других нечистоћа с лица, а за масну гелове и пене. Након умивања треба нанети тоник, па крему.

Конвенционални
препарати имају
низ нуспојава
Сигурније је посегнути
за лековима из баште
и кухиње
Вест да су компаније „Хемофарм” и „Актавис” недавно повукле с тржишта лекове „ранитидин” и „ранисан” забринула је велики број грађана Србије. Колико велики – довољно говори бројка од 3.111.311,
јер је, према информацијама
Агенције за лекове, управо толико кутија ових препарата
продато само у 2018. години.
Реч је о лековима који садрже ранитин-хидрохлорид, активну супстанцу која се користи за лечење и превенцију стања узрокованих вишком киселине у желуцу, као
што су горушица
и чир. Ови лекови се, за разлику од осталих
из исте категорије, могу добити на рецепт, па су
прак тич но би ли
део сва ке кућ не
апотеке у Србији.

Зашто су лекови повучени
Чим некога заболи желудац јер
је појео нешто што му не прија
или се једноставно прејео, одмах би се нашао који „ранисан” или „ранитидин” да се
ствар санира. Зато је сад настала паника.
Медикаменти су завршили у
смећу, а грађани страхују од
последица јер се прича да би
Н-нитрозодиметиламин, спорна супстанца пронађена у овим
лековима, могла бити канцерогена. Ипак, у Агенцији за лекове кажу да места за панику
нема, јер је реч о нормалном
поступку који Европска агенција за лекове предузима у тренутку када се појави сумња у
исправност неког медикамента. Ако испитивања покажу да
је лек безбедан и квалитетан,
он ће бити враћен на тржиште.

Шта је алтернатива
У међувремену, за све пацијенте који користе „ранитидин”
компанија „Хемофарм” обезбедила је одговарајућу замену
леком „фамотидин ХФ”, који
се издаје на лекарски рецепт.
Ипак, и пре повлачења „ранитидина” и „ранисана” било је
оних који нису олако посезали за конвенционалним лековима против гастритиса и чира, јер је познато да они могу
имати нежељене ефекте, као
што су, на пример, главобоља
и пролив.
Управо зато се сада све већи
број људи окреће природним
лековима, који могу да помогну у спречавању развоја чира и
да олакшају његово зарастање,
а одлични су и као превенција.
Ми вам представљамо најбоља
решења која је понудила мајка

Чим се преједемо, посежемо за лековима не марећи за нуспојаве
природа. Наравно, пре употребе било какве допунске терапије обавезно се консултујте са
својим лекаром.

теријом. Такође може помоћи
у повећању излучивања слузи,
ефикасно штитећи слузокожу
желуца од иританата.

Сок од купуса

Чили паприка

у
превенцији односно
зацељивању чирева. Капсаицин такође може помоћи у
повећању производње слузи
која облаже слузокожу стомака и штити је од повреда.

Сок од свежег купуса готово да Љ у д и м а
нема премца у лечењу који пате
Семенке бундеве
чира и хроничног га- од чи ра
и пробиотици
стритиса. Можете га често се савенаправити у соков- тује да ограниче конзумирање Чај направљен од семенки буннику. За литар со- љуте паприке. Међутим, не- деве је још један користан лек
ка по треб но давна истраживања показују против чира. Ако се навлажи
вам је око да ове паприке вероватно не- водом, семе је благо слузаво.
два ки ло - ће изазвати чиреве, већ могу Чај помаже у зацељивању чиграма овог заправо да допринесу њихо- рева, јер благи премаз слузаповрћа. Да вом лечењу.
вог материјала пролази кроз
То је зато што чили паприке желудац и црева, пружајући
би сте по бољшали укус, са др же кап са и цин, ак тив ни слузокожи заштитну облогу.
25 одсто сока од купуса можете да замените соНА ПРА ВИ ТЕ СА МИ ЛЕ КО ВИ ТО УЉЕ
ком од шаргарепе и/или целера. Пијте по један децилитар
Поред тога што је неприкосновен када је реч о зацељивању
три пута дневно, сат времена
рана, како спољашњих, тако и унутрашњих, кантарион смипре јела. Добијени сок је најрује и раздражене нерве, па је као створен за оболеле од
бољи свеж, а можете га чувати
чира.
у фрижидеру највише два даКантарионово уље за унутрашњу употребу може се наћи у
на, јер након тога губи лековипродаји, али је најбоље да сами припремите овај благотворта својства.
Ако немате соковни еликсир. Једну чашу сушеног кантариона поменик, 250 г купуса
шајте са две чаше сунцокретовог уља. Кувајте
Одвар
прокувајте с поову смесу на пари шест сати, а потом процеод
хајдучке
траве
ла литра воде
дите. Пијте по једну кашику уља пола сата
користи се код хроничног
све док се копре јела. Већ после две недеље приметно
личина воде
гастритиса и чира на желуцу.
ће вам се побољшати опште стање.
не смањи на
Кашичицу иситњене траве
по ло ви ну.
прелијте са 2,5 дл вреле воде,
састојак
Пустите да
Пробиотици – добре бактек о ј и рије које се налазе у јогурту и
се прохлади
па кувајте на тихој ватри од пет
сма њу је другим производима од фери узи мај те
до десет минута и процедите.
п р о и з - ментисаног млека – могу да
два
пу та
Пијте по један децилитар три
водњу же- убрзају исцељење чирева, па
дневно у гул у д а ч н е чак и да спрече појаву нових.
тљајима.
пута дневно. Терапија
киселине и Неколико истраживања је дотраје 25–30 дана.
Банане
појачава про- казало да је бактерија Lactobaток крви у овом cillus gasseri нарочито делоБанана је један од
делу тела. Сматра се творна у заштити гастроинтенајефикаснијих кућних
да оба ова фактора помажу стиналног тракта.
лекова за лечење чира.
За ово воће се каже да садржи неидентификовано једињење, које се у шали назива „виЗЕЛЕНА АПОТЕКА
тамин У” (против улкуса). Банана неутралише прекомерну
киселост желудачних сокова
и смањује иритацију чира прекривањем слузокоже желуца.

Решите се
напетости

Куркума
Куркумину, активном састојку куркуме, приписују се лековита својства која се крећу
у распону од побољшања функције крвних судова до смањења упале и ризика од срчаних
болести.
Чини се да куркумин има и
огроман терапеутски потенцијал у спречавању оштећења изазваних инфекцијом хеликобак-

ОВО ПО ГОР ША ВА СИМП ТО МЕ
Не постоји универзални списак намирница
које треба да избегавате ако имате гастритис или чир. Шта ће вам пријати, а шта ће
појачати тегобе, прилично је индивидуална ствар, па је најбоље да ослушкујете свој
организам и пратите реакције на храну коју уносите.
Ово су намирнице и напици који највећем броју оболелих
погоршавају симптоме:
– слаткиши, чоколада, колачи;
– алкохол, газирана пића, кафа, јаки чајеви;
– неољуштено, недозрело и кисело воће, сушено воће, грожђе;
– масне супе, месо, риба и сиреви;
– јаки зачини, готови умаци и додаци јелима;
– краставци и кисели купус;
– ментол (пеперминт).

Ако вас је током дана самлео
стрес и потребно вам је нешто
да вас смири, немојте се олако хватати разноразних лекова
за смирење. Поред тога што
имају низ штетних нуспојава,
они изазивају и зависност и
никако се не смеју узимати на
своју руку. Уместо таблета, радије одаберите неки од природних препарата и чајева који проверено умирују напете нерве.
Један од њих је еликсир од меда и першуна. Потребан вам је килограм корена и листа першуна и 1,5 кг меда. Першун добро оперите, исецкајте и самељите на машини за месо. Помешајте с медом,
сипајте у тегле и ставите у фрижидер. Узимајте шест пута дневно по
једну кашичицу. Добро жваћите и на крају све прогутајте.
Против напетости су добри и следећи чајеви. Помешајте по три
кашике хмеља, камилице, мајорана, нане и матичњака. Једну кашику мешавине прелијте са два децилитра воде, поклопите и оставите
да се прохлади. Пијте два-три пута дневно пре јела. Увек спремајте
свеж чај.
Помешајте 40 г корена одољена, 20 г хајдучке траве, 15 г нане,
10 г камилице и 15 г матичњака. Две кашике мешавине прелијте са
два децилитра кључале воде, па оставите да одстоји двадесет минута. Пијте незаслађено, три пута дневно по шољу.
Помешајте осам грама хмеља, 30 г матичњака, 15 г враниловке,
15 г верем траве, пет грама корена линцуре, 25 г мајчине душице,
осам грама глоговог цвета, 20 г босиљка и 25 г коре валеријане. Три
кашике мешавине прелијте са 750 мл кључале воде, додајте две кашике меда од матичњака, поклопите и оставите да стоји петнаест
минута. Процедите и пијте млако после јела.

Viacjazyčná príloha v týždenníku / Мултијезички додатак у недељнику

v slovenskom jazyku / на словачком језику
V PANČEVE V PIATOK 11. OKTÓBRA 2019 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 11. ОКТОБРА 2019.
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DIVADELNÁ VÝMENA TRVAJÚCA TRIDSAŤ ROKOV

KEĎ SPOLUPRÁCA PRERASTIE DO PRIATEĽSTVA
Tento rok ochotnícky divadelný súbor z
Hubovej zo Slovenska a Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan štyri dni spoločne oslavovali tri desaťročia úspešnej
spolupráce. Veľké, významné jubileum, a
prišlo nečakane a tak rýchlo. Hostia z Hubovej nám totižto povedali, že vôbec nepredpokladali, že s jedným vzdialeným
slovenským miestom v diaspóre (z Hubovej do Vojlovice treba cestovať najmenej
650 km) budú tak dlho spolupracovať. Ani
im ani hostiteľom, vojlovickým Slovákom
(vrátane autora týchto riadkov), sa nechce veriť, že uplynulo už tridsať rokov od
prvého stretnutia. Je to celá jedna doba,
obdobie dospievania nových pokolení, a
kedysi dávno to bola aj dĺžka jedného ľudského života.
V znamení jubilea prebiehali zoznamovania, družba, spev, spoločné výlety mladých a starých, začiatočníkov a zaprisahaných divadelných ochotníkov, nových
členov a veteránov. Beáta Olosová je z radov tých najskúsenejších a najaktívnejších
členiek divadelného súboru z Hubovej,
ktorá si aj s melanchóliou aj s radosťou
spomína na odviate časy vzájomných návštev, výmeny predstavení a programov,
družby a veselých zábav.
Pančevac: Ako dlho ste už herečkou?
Máte evidenciu o tom, koľko rol ste doposiaľ odohrali? Boli ste aj režisérkou
alebo mali ste nejakú inú povinnosť v divadle?
BEÁTA OLOSOVÁ: Najmenej štyridsať
rokov hrám v divadle. Začínala som ako
suflérka. Myslela som si, že nemám na
herečku, no náš dlhoročný režisér Milan
Matis ma presvedčil, že aj ňou môžem
byť. „Čaj u pána senátora” bol mojím prvým hereckým predstavením. S ním sme
v r. 1990 prišli aj k vám na návštevu. Nevediem evidenciu, bolo približne 10 ‒ 15
rol. Teraz mám ponuky, aby som bola režisérkou, aby som pracovala s mladým
pokolením. Mňa však réžia neláka, a preto sa neuberiem touto cestou. Matis nastavil latku vysoko, čo znamená, že potrebujeme skúseného, vzdelaného, odborného človeka na tom mieste.
l Mohla by si vyzdvihnúť jednu alebo
niekoľko rol, ktoré máš najradšej? Máš
obľúbeného dramatika alebo obľúbený

dramatický kus? Existuje nejaká dráma,
na ktorej by si chcela, aby ste pracovali,
resp. rola, ktorú by si chcela hrať?
– Najradšej mám rolu čerta, t. j. čertice v predstavení „Na skle maľované”.
Náš divadelný súbor najradšej hráva
komédie. Sú to predstavenia, ktoré vymania človeka z každodenného života,
zlepšia mu náladu, pobavia ho, ale mu
niečo aj dajú, poučia ho. V muzikáli
„Pacho sa vracia” som hrala grófku Erdödyovú. Keď som si pozrela film, kto-

rý bol natočený podľa rovnakej predlohy, prebudila sa vo mne túžba hrať Máriu Teréziu. Keď sa v našom divadle konalo rozdelenie úloh, potajomky som
dúfala, že dostanem tú úlohu. A vtedy
som sa po prvýkrát sťažovala režisérovi
Milanovi Matisovi, prečo mi neudelil
rolu Márie Terézie. Najzaujímavejšie je,
že som za rolu grófku Erdödyovej
získala prvú cenu na celoslovenskom
festivale.
l Pamätáš sa možno, ako sa to stalo, že
ste tvoji kolegovia a ty pred viacerými
desaťročiami začali hrať v ochotníckom
divadle? Prečo práve divadlo, a nie napríklad folklór, spevácka skupina, vyší-

vanie, staré remeslá a podobne?
– Išla som do školy autobusom. Kým
sme sa viezli, pán Matis sa ma opýtal, či
by som prišla do divadla, lebo potrebujú
sufléra. Ja som si ho veľmi vážila a nemohla som mu povedať nie. V divadle
hrala moja učiteľka ruského jazyka.
Tam som si zvykla na tykanie s ňou a
staršími. Po „Pachovi” som pocítila
únavu a neprišla som na rozdelenie
úloh, ktoré sa týkalo ďalšieho predstavenia. Potom režisér Matis znovu prišiel

k nám domov, aby ma poprosil, aby som
predsa prišla.
My v Hubovej nemáme folklórnu skupinu a iné sekcie. V päťdesiatych rokoch
minulého storočia existoval dychový orchester a hudobno-spevacký súbor Liptov, na čele ktorého bol profesor Štefan
Olos. V ňom bol aktívny aj Milan Matis
a moji rodičia. Členovia tohto spolku vystupovali aj v Ríme.
l Čo si myslíš, prečo Slováci majú tak radi divadlo? Koľko ešte takýchto divadelných súborov existuje v malých lokalitách na Slovensku?
– V r. 1909 alebo 1911 na Vianoce sa
u nás hralo predstavenie „Narodenie

Pána”. Ľudia sa museli niekde stretávať a
kamarátiť, byť spolu. Ochotnícky divadelný súbor v Hubovej bol založený v r.
1972. Všetci sme boli členovia Matice
slovenskej, v rámci ktorej pôsobilo divadlo. Keď to všetko zaniklo, zostali
sme bez „strechy”. Kedysi v r. 2012 sme
sa začali rozprávať o organizácii divadla
a možnostiach preregistrácie. V budúci
rok sme sa stali občianskym združením
Divadlo Hubová. Poprosili sme Zdenku
Jarošovú, aby zoskupila mladých a pracovala s nimi, aby sme mali pokračovateľov, perspektívu. Hubová je malá dedina. Kedysi mala 1200 obyvateľov, no
teraz ich už má menej. Čo sa týka malých lokalít, ktoré majú ochotnícke divadlo ako my, spomenula by som Likavku, Černovú, Jaklovce, Strečno, Veličnú,
Ľubeľu...
l S akými žánrami ste sa ako ochotníci
popasovali (drámou, komédiou, muzikálom, tragédiou)? Aké diela ste viac hrali:
domáce alebo zahraničné? Bolo vo vašom repertoári aj klasických diel: antických, renesančných, Shakespeara, Čechova, Ibsena, Pirandella a iných?
– Najviac sme hrali komédie a muzikály. Naši kedysi hrali aj drámy, no ja si
to priamo nepamätám. Počula som, že
v repertoári boli drámy „Matka” a „Trasovisko”. My sme sa orientovali prevažne na diela domácich autorov. Bolo len
niekoľko zahraničných. Klasikov sme
nehrali, ak nepočítame časť Shakespearovho „Sen noci svätojánskej”, ktorú
sme hrali dávno.
l Pre mňa bolo zaujímavé, že ste sa viackrát rozhodli zahrať si muzikál. Je to ťažšie scénovať ako konvenčný dramatický
kus, no vy ste sa predsa pustili do toho.
Kde sa vzala tá láska k muzikálu?
– Na Slovensko tak nejako prišla vlna
muzikálu. Isté obdobie bol veľmi populárny muzikál „Na skle maľované”. Zdenka Jarošová položila otázku, prečo by
sme aj my nemohli urobiť muzikál a následne sa chytila réžie našej prvej takej
hry. Stále nás pre to kritizovali. Pri jednej
príležitosti nám porota na festivale vytkla, že taký eben ako naša skupina zostal pri muzikáli.
(Pokračovanie na strane 2)
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DIEVČA, KTORÉ SĽUBUJE

ŠIKULKA DANIELA KONČEKOVÁ
Foto: I. Lomenova

Tohtoročná držiteľka
ocenenia Janka Bulíka

PREMIÉRA SLOVENSKÉHO VOJVODINSKÉHO DIVADLA

Svety/Svätý za dedinou

V predstavení
účinkuje naša
spoluobčianka

Herci z viacerých
slovenských lokalít

Foto: I. Lomenova

V Slovenskom vojvodinskom divadle, jedinom profesionálnom
divadle vojvodinských Slovákov,
sa v sobotu 31. augusta, pred
plnou sálou, konala premiéra nového divadelného predstavenia.
Napísané bolo na motívy diela „Portugal” maďarského autora Zoltána Egressyho, v réžii
Dušana Bajina. On sa podpísal
aj pod dramatizáciu, scénografiu, výber kostýmov a hudby,
dokonca na premiére si (neplánovane) zahral aj jednu rolu.

Predstavenie nesie dvojitý
názov „Svety za dedinou / Svätý
za dedinou”. Ako režisér vysvetľuje, v slovenskom znení „svätý
za dedinou” je fráza, ktorá opisuje niekoho, kto je pasívny;
vzťahuje sa na osobu, ktorá nemá záujem, ktorá necháva veci
visieť vo vzduchu. Na druhej
strane existujú ľudia, ktorí sú
aktívni a odchádzajú odtiaľto,
vydávajú sa na cestu za lepšími
svetmi, preč z dediny.
Predstavenie vzniklo v priebehu dvoch letných mesiacov
intenzívnych nácvikov. Režisér
je spokojný so spoluprácou s
hercami, medzi ktorými sú prevažne tí, s ktorými doposiaľ nespolupracoval. Chvályhodné je
aj to, že sú angažovaní protagonisti z rozličných prostredí: z

Dramatizácia bola prispôsobená prostrediu, v ktorom žijú
vojvodinskí Slováci. Hovorí sa o
odchode mladých na štúdium na
Slovensko, odkiaľ sa následne
nevracajú, ako aj o túžbe iných
spoluobčanov odísť do zahraničia. Celý príbeh je vyrozprávaný
v dedinskej krčme cez prizmu životných skúseností jej stálych
návštevníkov a dvoch nových
pocestných. To je metafora, mikrokozmos, v ktorom si jednotlivci priznávajú a zveličujú svoje
nedostatky. Práve preto je taká
vážna téma podaná vtipnou formou. Ale v krčme, pod vplyvom
alkoholu, môže sa zrodiť aj vražedná myšlienka...

Vojlovice, Báčskeho Petrovca,
Kulpína, Kysáča, Nového Sadu a
Báčskej Palanky.
V predstavení účinkujú: Katarína Kalmárová (Stužka), Ivan
Sabolčki (Repa), Andrej Matúš
(krčmár), Jozef Chrček (Pišta),
Anna Chrťanová Leskovac (žena), Branislav Čeman (Kvetko),
Alena Čelovská (manželka),
Dušan Bajin (namiestoavizovaného Jána Jambriha ako farár) a
Ondrej Brna (Satanáš).
Prvá repríza bola odohraná 6.
septembra, a v novej divadelnej
sezóne súbor bude mať rôzne
hosťovania ako doma, tak aj v
zahraničí.
Katarína Kalmárová

VOJLOVICKÝ KIRVAJ SA ZAČAL SPEVOM

Vyšli hviezdy
od Dunaja
Posledný septembrový ví-

kend, počas ktorého sa vo Vojlovici oslavuje tzv. Kirvaj, resp.
pripomína pamiatka posvätenia
chrámu, sa začal festivalom „Vyšli hviezdy od Dunaja”. Festival
sa konal po tretíkrát, 27. septembra v Spomienkovom dome,
s cieľom predstaviť nielen skúsených, ale aj tých najmladších
spevákov, ktorí si slovenské ľudové piesne nesú v srdci.
Zaspievané boli staré, pôvodné ľudové piesne v interpretácii
22 spevákov. Na začiatku festivalu predseda SKOS Detvan Michal
Spišiak privítal všetkých hostí a
domácich divákov. Program moderovala mladá Jana Beracková,
ktorá si neskôr aj zaspievala.
Orchester v zložení: Ivan
Šandor, Katarína Kalmárováa
Dávid Beška (husle), Samu Kiss
(klarinet), Andrej Krištofík
(harmonika), Jószef Kovács
(viola) a Branislav Kováč (basa),

viedol Vladimír Kolárik, ktorý
aj sám hral na cimbale. On je aj
zberateľom starých a menej
známych slovenských ľudových
piesní. Vzhľadom na to, že účinkuje pri výbere piesní, vyhlásil,
že sa snaží, aby sa na festivale
piesne neopakovali, aby si publikum vypočulo čo najviac zabudnutých, málo známych pôvodných piesní. Korunou predchádzajúcich festivalov je aj vydanie cédečka s interpretovanými piesňami.
Vystúpenia spevákov sledoval dlhoročný skúsený hudobník a profesor hudby Pavel Tomáš starší z Kovačice. Hoci festival nemal súťažný charakter,
on na konci programu vyjadril
svoj názor. Najviac pochválil
najmladších účastníkov, ktorí si
na tri hodinky odložili mobilné
telefóny a prispeli k tomu, aby
to na festivale znelo skvelo.
Alena Kulíková

Oddaná mnohým
aktivitám
Matica slovenská v Srbsku tohto
roku na slávnostnom zhromaždení v Báčskom Petrovci udelila
najvyššie ocenenie v oblasti športu, plaketu dr. Janka Bulíka, mladej karatistke z Padiny Daniele
Končekovej, ako najlepšej slovenskej športovkyni v Srbsku.
Každý, kto sa oboznámil aspoň s
nejakou etapou života tohto výnimočného dievčaťa, povedal by:
“Právom!”
Bohatá biografia
Je neuveriteľné, čo všetko sa
zmestilo do tých dvadsiatich
troch rokov jej života, resp. čo
všetko sa jej podarilo v priebehu
takého krátkeho času. Karate začala trénovať ako veľmi mladá. V
jej rodine už existovala láska k tomuto športu. Jej otec bol karatistom a dopracoval sa k žltému pásu, a predčasne zosnulý ujo mal
modrý pás. Daniela začala chodiť
na tréningy s kamarátkou, ktorá
to po niekoľkých rokoch vzdala.
Tak zostala jediným dievčaťom v
karate klube a pokračovala v tréningoch s chalanmi ďalších desať
rokov.
Vystupuje v bojoch, ale aj v katách. Vytrvalou činnosťou sa dopracovala k čiernemu pásu – druhý deň, a pozície v štátnej reprezentácii. V národnom tíme hrá už
päť rokov, vo vekovej kategórii 21
a viac rokov. Tohto roku na európskych majstrovstvách, ktoré sa
konali v Srbsku, získala, spolu s
dvomi ďalšími kolegyňami, bronzovú medailu v konkurencii
družstiev. Na vlaňajších majstrovstvách sveta, ktoré sa konali v
Poľsku, boli šieste.
Táto mladá obyvateľka Padiny
nie je len špičkovou športovkyňou, ale aj rozhodkyňou karate ‒
posledné dva roky. Chcela by sa
stať aj medzinárodnou rozhodkyňou v tomto športe. Okrem toho,
Daniela s jedným kamarátom učí
približne dvadsať detí hrať karate
v miestnom klube „Dolina”. Na
rozdiel od predchádzajúcich rokov, teraz je na tréningoch viac
dievčat než chlapcov. Možno je to
aj preto, lebo v Padine je zúžený

výber športov a aktivít, ktorými
by sa mladí mohli zaoberať.
Okrem karate možno trénovať
iba futbal, stolný tenis alebo cvičiť balet.
Daniela ukončila športovú
akadémiu v Belehrade a získala
titul trénera v špičkovom športe.
Čoskoro sa stane absolventkou
ročného špecializačného štúdia v
odbore fitnes v predmetnej akadémii. Často uverejňuje texty o
zdravom stravovaní. Spolu s kolegom sa chystá napísať knihu na
túto populárnu tému.
Široká škála záujmov
V dome svojich rodičov otvorila
malý fitnesklub, kam chodí cvičiť

a rekreovať sa štyridsaťdeväť
dievčat, žien a chalanov pod jej
odborným vedením. Hoci má čoraz menej času, Daniela neustále
rozširuje činnosť svojho fitnesklubu.
Nedávno, 9. septembra, do pivnice domu umiestnila malú posilňovňu a o jej služby prejavili záujem už desiati Padinčania. V
pivničnej časti plánuje vytvoriť
priestor, v ktorom sa bude zaoberať aj masážou. Napriek tomu, že
zvládla techniku čínskej a japonskej masáže a občas to aj aplikovala na spoluobčanoch, ktorí mali záujem, bude túto činnosť vo
fitnesklube pravdepodobne vykonávať jej spolupracovníčka.

Vďaka jednej staršej panej z dediny, ku ktorej pravidelne chodila
štyri mesiace, Daniela získala
zručnosť nápravy zranených
kĺbov. Keď ukončí špecializačné
štúdium, plánuje si rozšíriť vedomosti týkajúce sa tradičnej akupunktúry alebo akupresúry. Týmto spôsobom bude môcť vo svojom klube poskytnúť širokú škálu
služieb založených na tradičných,
prírodných princípoch. Súčasne s
prácou vo fitnes a karate klube,
Daniela je na základe dohody angažovaná aj v miestnej škôlke,
kde dvakrát týždenne, dve vyučovacie hodiny, vedie školu športu
pre deti vo veku tri až šesť rokov.
Zaujímavé je, že Daniela trénuje karate prevažne sama doma a
že občas chodí na prípravy na pohorie Kopaonik, do kúpeľov
Vrnjačka Banja alebo do mesta
Kruševac, kde žijú a pracujú tréneri národného tímu. Nejaký čas
sa zaujímala aj o kickbox, a tak
chodila aj na tréningy štyri mesiace. Navštevovala aj tzv. nindža
školu v Belehrade s cieľom lepšie
zdolať techniku sebaobrany.
Ako aj mnohé Padinčanky, aj
Daniela Končeková je pedantná,
podnikavá, bystrá a milá dáma. Je
to osobnosť, akú by každý chcel za
trénerku, kolegyňu, kamarátku,
frajerku alebo dcéru či príbuznú.
Ivan Zafirović

DIVADELNÁ VÝMENA TRVAJÚCA TRIDSAŤ ROKOV

Keď spolupráca prerastie do priateľstva
(Pokračovanie zo strany 1)

Do akej miery láka divadelné
umenie mladé pokolenia v Hubovej? Alebo ich zaujíma niečo iné?
– Máme približne pätnásť detí
a mladých, ktorí zatúžili hrať v divadle. Našou prvou prioritou v
práci s nimi je divadelná hra a
druhou pestovanie starých zvykov, akými sú dožinky, fašiangy,
pochovanie basy (pred začiatkom
pôstu). Obnovili sme divadlo na
Štefana. Prvým predstavením bol
„Ženský zákon”.
l Čo plánujete nasledovné?
– Pripravili sme predstavenie
„Pohreb Jozefa Holuba”. Vždy sa
však objaví nejaký problém. Jeden
ochorie, druhý je zaujatý, tretí nemôže chýbať z práce a podobne.
Neviem, čo z toho všetkého bude.
Financie sú veľkým problémom.
Nikto nechce vyrovnať náklady.
Všetko funguje na základe výmeny: my pre nich odohráme predstavenie a potom oni pre nás.
l Ktorý ochotnícky divadelný súbor, resp. z ktorého miesta na Slovensku by ste odporučili Slovákom v Srbsku, aby ho pozvali na
návštevu a predstavili sa?
– Nie tak dávno sme boli na
Belopotockého Mikuláši, kde mal
súbor z Brezna výnimočné predstavenie. Prievidza taktiež.
l Sledujete divadelnú tvorbu na
Slovensku alebo aj mimo neho?

l

Ktoré predstavenie alebo divadelný súbor zanechal na vás najväčší
dojem v poslednom čase?
– Vždy keď príde do Ružomberka, Radošinské naivné divadlo
zanechá na mňa výborný dojem.

V Bratislave som si pozerala muzikál „Rasputin”, ktorý sa mi veľmi páčil.
l Pamätáte sa, ako sa začala spolupráca so SKOS Detvan? Očakávali ste, že bude trvať tri desaťro-

čia? S ktorým ešte spolkom tak
dlho spolupracujete?
– Samozrejme, že sa pamätám.
Tá spolupráca vznikla na základe
žiadosti. Náš režisér Milan Matis
písal kultúrnemu regionálnemu
centru, že by sme chceli nadviazať
kontakt s nejakým slovenským
združením mimo Slovenska, a
Matica slovenská navrhla spoluprácu s Detvanom. V Hubovej 13.
novembra 1989 vystúpilo z autobusu devätnásť členov Detvana.
Nevedeli sme, kto sú, ani čo sú
zač. Najviac nás prekvapilo, ako
dobre hovoria Vojlovičania po
slovensky. S ochotníkmi z Jakloviec spolupracujeme najdlhšie.
Milan Matis a Jozef Humeňanský,
ich režisér, spolu študovali, čo bolo aj dôvodom nadviazania spolupráce medzi dvomi súbormi. Jaklovčania hrajú prevažne drámy,
čo malo vplyv aj na nás, aby sme
predstavenie „Ženský zákon” pripravili a hrali v spišskom nárečí.
Avšak s nimi a s vami spolupracujeme aj mimo divadelného ochotníctva. To je už vyššia úroveň:
priateľstvo, dokonca príbuzenstvo. Keď cestujeme k vám do
Pančeva, a to je dlhá cesta, občas
sa stane, že šofér autobusu nakrátko zablúdi. A potom, keď na konci
dorazíme do Vojlovice, zvykneme
povedať: „A teraz sme už doma!“
Ivan Zafirović

Мултијезички додатак у недељнику / Viacjazyčná príloha v týždenníku

на словачком језику / v slovenskom jazyku
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 11. ОКТОБРА 2019. / V PANČEVE V PIATOK 11. OKTÓBRA 2019
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ПОЗОРИШНА РАЗМЕНА ДУГА ТРИДЕСЕТ ГОДИНА

КАД САРАДЊА ПРЕРАСТЕ У ПРИЈАТЕЉСТВО
Ове године су аматерска позоришна
трупа из Хубове у Словачкој и Словачко културно-просветно друштво
„Ђетван” заједнички четири дана прослављали три деценије успешне сарадње. Велики, значајан јубилеј, а дошао је неочекивано и тако брзо. Гости из Хубове су нам, наиме, рекли
да уопште нису претпостављали да
ће с једним далеким словачким местом у дијаспори (од Хубове до Војловице треба путовати најмање 650
километара) сарађивати толико дуго.
Ни они ни домаћини, војловачки Словаци (укључујући и потписника ових
редова), не могу да верују да је прошло већ тридесет лета од првог сусрета. То је читаво једно доба, раздобље стасавања новог нараштаја, а некада давно и трајање једног људског
живота.
У знаку јубилеја је протекло упознавање, дружење, песма, заједнички
излети младих и старијих, почетника и прекаљених позоришних аматера, новопридошлих чланова и ветерана. Беата Олос је из реда оних најискуснијих и најактивнијих чланица
театарске скупине из Хубове која се и
са сетом и с радошћу присећа прохујалог времена узајамног посећивања,
размене представа и програма, дружења и весеља.
ПАНЧЕВАЦ: Колико дуго си већ глумица? Имаш ли евиденцију колико
си до сада улога одиграла? Да ли си
била и режисер или си имала и неку
другу дужност у позоришту?
БЕАТА ОЛОС: Најмање четрдесет
година сам у позоришту. Започела
сам као суфлерка. Мислила сам да
нисам за глумицу, али ме је наш
дугогодишњи режисер Милан Матис убедио да могу и то да будем.
„Čaj u pána senátora” била је моја
прва глумачка представа. С њом смо
1990. године дошли вама у госте.
Не водим евиденцију, било је око
10-15 улога. Сада добијам понуде
да будем режисер, да радим с младим на ра шта јем. Ме не, ме ђу тим,
режија не привлачи и нећу ићи тим
путем. Матис је високо подигао летвицу, што значи да нам треба искусан, образован, стручан човек на
том месту.

l Можеш ли издвојити једну или
неколико улога које су ти најдраже?
Имаш ли омиљеног драмског писца
или омиљени драмски комад? Постоји ли нека драма коју би волела да
поставите, односно улога коју би желела да играш?
– Најдража ми је улога ђавола, тј.
ђаволице у представи „Na skle mal’ované”. Наша позоришна трупа најрадије игра комедије. То су представе
које извуку човека из свакодневног
живота, орасположе га, забаве, али
му и нешто дају, поуче га. У мјузиклу
„Pacho sa vracia” играла сам грофицу
Ердедијеву. Након гледања филма

не, на пример, фолклор, певачка група, вез, стари занати и слично?
– Ишла сам у школу аутобусом.
Док смо се возили, господин Матис
ме је питао да ли бих дошла у позориште јер им треба суфлер. Ја сам
њега веома ценила и нисам могла да
му кажем не. У позоришту је играла
моја професорка руског језика. Тамо
сам навикла да с њом и са старијима
будем на „ти”. После „Pacha” сам осетила замор и нисам била на подели
улога за наредну представу. Онда је
поново дошао код нас кући режисер
Матис да ме замоли да се ипак појавим. Ми у Хубови немамо фолклор-

Беата Олос
снимљеног по истом тексту пожелела сам да играм Марију Терезију. Када је у нашем позоришту била подела
улога, потајно сам се надала да ћу
добити ту улогу. И тада сам се први
пут жалила редитељу Милану Матису што ми није доделио да играм Марију Терезију. Најзанимљивије је то
што сам за улогу грофице Ердедијеве
на свесловачком фестивалу добила
прву награду.
l Да ли се можда сећаш како се
догодило да твоје колеге и ти пре више деценија заиграте у аматерском
позоришту? Зашто баш позориште, а

ну групу и друге секције. Педесетих
година прошлог столећа постојао је
дувачки оркестар, Музичко-певачко
друштво „Липтов”, на чијем је челу
био професор Штефан Олос. У њему
су били активни и Милан Матис и
моји родитељи. Чланови тог друштва
наступали су и у Риму.
l Шта ти мислиш, зашто Словаци
толико воле позориште? Колико још
оваквих позоришних скупина има у
малим срединама у Словачкој?
– Године 1909. или 1911. на Божић
код нас је изведен игроказ „Рођење
Господа”. Људи су морали негде да

се срећу и друже, да буду заједно. У
Хубови је аматерски позоришни ансамбл основан 1972. Сви смо били
чланови Матице словачке, у оквиру
које је радило позориште. Кад је све
то пропало, остали смо без „крова”.
Негде 2012. године почели смо да
разговарамо о организацији позоришта и могућностима пререгистрације. Следеће године смо постали грађанско удружење „Позориште Хубова”. Замолили смо Зденку Јарош да
окупи младе и да ради с њима, да бисмо имали наследнике, перспективу.
Хубова је мало село. Некад је имала
1.200 становника, а сада их је мање.
Од малих средина које имају аматерско позориште, као ми, споменула
бих Ли кав ку, Чер но ву, Ја клов це,
Стречно, Величну, Лубелу...
l У којим сте се жанровима као
аматери огледали: драми, комедији,
мјузиклу или трагедији? Чија дела
сте више играли: домаћа или страна?
Да ли је на вашем репертоару било
класика: античких, ренесансних, Шекспира, Молијера, Чехова, Ибзена, Пирандела и других?
– Највише смо играли комедије и
мјузикле. Некада су наши изводили
и драме, али се ја тога непосредно не
сећам. Чула сам да су на репертоару
биле драме „Matka” и „Trasovisko”.
Ми смо се, углавном, оријентисали
на дела домаћих аутора. Било је тек
нешто мало иностраних. А класике
никако нисмо изводили, уколико не
рачунамо део Шекспировог „Сна летње ноћи”, који смо давно играли.
l Мени је било занимљиво што сте
се више пута одлучили да играте мјузикл. Њега је теже поставити на сцену
него конвенционални драмски комад,
а ви сте се ипак упустили у то. Откуда
толика љубав према мјузиклу?
– Дошао је тако у Словачку талас
мјузикла. Једно време био је веома
популаран „Na skle mal’ované”. Зденка Јарош се запитала зашто и ми не
можемо да направимо мјузикл и онда се прихватила режије нашег првог
таквог комада. Стално су нас критиковали због тога. Једном приликом
нам је фестивалски жири замерио
што је таква ебановина од скупине
спала на мјузикл.
(Наставак на страни 2)
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» страна VI
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ДЕВОЈКА КОЈА ОБЕЋАВА

ВРЕДНИЦА ДАНИЈЕЛА КОНЧЕК
Фото: И. Ломенова

Овогодишњa
добитницa награде
„Јанко Булик”

ПРЕМИЈЕРА СЛОВАЧКОГ ВОЈВОЂАНСКОГ ПОЗОРИШТА

Светови/свеци иза села
У представи игра
наша суграђанка
Глумци из више
словачких места

Матица словачка у Србији је
ове године на свечаној скупштини у Бачком Петровцу највише признање у области спорта, „Плакету др Јанка Булика”,
доделила младој каратисткињи из Падине Данијели Кончек, као нај бо љој сло вач кој
спортисткињи у Србији.
Свако ко се упознао макар с
делом живота ове изузетне девојке, рекао би: с правом!

Богата биографија
Невероватно шта је све стало у
те двадесет три године њеног
живота, шта је све постигла за
тако кратко време. Врло млада је почела да тренира карате. У њеној породици је већ постојала љубав према том спорту. Отац је био каратиста и стигао до жутог појаса, а рано преминули ујак имао је плави појас. Данијела је на тренинге
кренула с другарицом, која је
после неколико година одустала. Тако је она остала једина
девојка у карате клубу и наставила да тренира с момцима наредних десет година.

Фото: И. Ломенова

У Словачком војвођанском позоришту, једином професионалном позоришту војвођанских Словака, пред пуном салом у Бачком Петровцу, 31.
августа, одржана је премијера
нове позоришне представе.

и два нова путника. То је метафора, микрокосмос у коме
појединци признају и преувеличавају своје недостатке.
Стога је озбиљна тема представљена у смешној форми.
Али у кафани, под утицајем
алкохола, може се родити и
убилачка мисао...
Представа носи дупли назив „Светови иза села / Свеци иза села” („Svety/Svätý za
dedinou”). Како редитељ објашњава, у словачком
значењу, „светац иза села” је фраза која описује некога ко је пасиван; односи се на особу
која је незаинтересована, која оставља да ствари лебде око ње. С друге стране, постоје људи
који су активни и одлазе одавде, иду у потрагу за бољим световима,
из села.
Представа је настала током два летња месеца интензивних проба. Редитељ је задовољан сарадњом с глумцима, међу којима су
углавном они с којима
досад није сарађивао.
Похваљено је и ангажовање протагониста из
различитих окружења:
Војловице, Бачког Петровца,
Кулпина, Кисача, Новог Сада и Бачке Паланке.
У представи играју: Катарина Калмар (Машна), Иван
Саболчки (Репа), Андреј Матуш (крчмар), Јозеф Хрчек
(Пишта), Ана Хрћан Лесковац (жена), Бранислав Чеман
(Кветко), Алена Человска (супруга), Душан Бајин (уместо
најављеног Јана Јамбриха као
Поп) и Ондреј Брна (Сатанаш).
Прва реприза одиграна је
6. септембра, а у новој позоришној сезони ансамбл ће
имати разна гостовања у земљи и иностранству.
Катарина Калмар

Посвећена многим
делатностима

Написана је по мотивима
дела „Португал” мађарског
аутора Золтана Егрешија, у
режији Душана Бајина. Он
потписује и драматизацију,
сценографију, избор костима
и музике, а чак је и играо (непланирано) једну улогу на
премијери.
Драматизација је прилагођена окружењу у којем живе
војвођански Словаци. Говори
о одласку младих на школовање у Словачку, одакле се
касније не враћају, као и о
жељи других суграђана да оду
у иностранство. Цела прича
је испричана у сеоској кафани кроз призму животних искустава редовних посетилаца

ВОЈЛОВАЧКИ КИРВАЈ ЗАПОЧЕО ПЕСМОМ

Звезде су изашле
код Дунава
Последњи викенд у септембру, када се у Војловици прославља кирвај, почео је фестивалом „Звезде су изашле
код Дунава”. Фестивал је одржан трећи пут, 27. септембра, у Спомен-дому, с циљем
да представи не само искусне него и оне најмлађе певаче који словачку народну
песму носе у срцу.
Отпеване су старе изворне
народне песме у изведби двадесет два певача. На почетку
фестивала све госте и домаћу публику поздравио је председник СКПД-а „Ђетван” Михал Спишјак. Програм је водила млада Јана Берацка, која је касније и запевала.
Оркестар у саставу: Иван
Шандор, Катарина Калмар и
Давид Бешка (виолина), Шаму Киш (кларинет), Андреј
Криштофик (хармоника), Јожеф Ковач (виола) и Бранислав Ковач (контрабас) водио
је Владимир Коларик, који је

сам свирао на цимбалу. Он је
и сакупљач старих и мање познатих словачких народних
песама. С обзиром на то да
учествује у одабиру песама,
изјавио је да се труди да се
на фестивалу песме не понављају, како би публика чула
што више заборављених и слабо познатих изворних песама. Круна претходно одржаних фестивала је и издавање
компакт-диска са извођеним
песмама.
Наступе певача пратио је
дугогодишњи искусни музичар и професор музике Павел Томаш старији из Ковачице. Иако фестивал није био
такмичарског карактера, он
је на крају програма изнео
своје мишљење. Највише је
похвалио најмлађе учеснике,
који су на три сата оставили
мобилне телефоне и допринели да овај фестивал звучи
сјајно.
Алена Кулик

Наступа у борбама, али и у
катама. Упорним радом догурала је до црног појаса – други
дан и места у државној репре-

зентацији. У националном тиму је већ пет година, у категорији 21 +. Ове године је на
Европском првенству, одржаном у Србији, освојила бронзану медаљу с још две колегинице у екипној конкуренцији.
Прошле године на Светском
првенству, које је одржано у
Пољској, биле су шесте.
Ова млада Падинчанка није
само врхунски спортиста, него
и карате судија последње две
године. Жеља јој је да постане
и интернационални судија у
овом спорту. Поред тога, Данијела с једним другом подучава каратеу око двадесеторо
деце у локалном клубу „Долина”. За разлику од ранијих времена, сада је на тренинзима
више девојчица него дечака.
Можда је то и због тога што је
у Падини сужен избор спортова и делатности којима млади
могу да се баве. Поред каратеа, могуће је тренирати само
фудбал, стони тенис или вежбати балет.
Данијела је завршила спортску академију у Београду и стекла звање тренера у врхунском
спорту. Сада је апсолвент једногодишњих специјалистичких
студија за фитнес на истој ака-

демији. Често објављује написе о здравој исхрани. Заједно с
колегом спрема се да напише
књигу о овој популарној теми.

Широка интересовања
У кући својих родитеља отворила је мали фитнес-клуб, у
који долази да вежба и рекреира се четрдесет девет девојака, жена и младића, под њеним стручним надзором. Иако
има све мање времена, Данијела непрестано проширује делатност свог фитнес-клуба.
Недавно, 9. септембра, у подруму куће поставила је малу
теретану, за чије се услуге заинтересовало већ десеторо Падинчана. Планира да у подрумском делу створи простор у коме ће се бавити и масажом.
Упркос томе што је она научила технику кинеске и јапанске
масаже и повремено је примењивала на заинтересованим суграђанима, вероватно ће ову
делатност у фитнес-клубу обављати њена сарадница.
Захваљујући једној старијој
госпођи из села, код које је редовно одлазила четири месеца, Данијела је овладала вештином намештања повређених зглобова. Када заврши спе-

цијалистичке студије, планира да прошири своја знања о
традиционалној акупунктури
или акупресури. На тај начин
ће у свом клубу моћи да понуди широку лепезу услуга заснованих на традиционалним,
природним начелима. Упоредо с радом у фитнес и карате
клубу, Данијела је уговорно ангажована и у локалном вртићу, где два пута седмично, два
школска часа, води школицу
спорта за децу узраста од три
до шест година.
Занимљиво је да Данијела
тренира карате највише сама
код куће и да повремено одлази на припреме на Копаоник, у
Врњачку Бању или у Крушевац,
где живе и раде тренери националног тима. Једно време ју је
занимао и кик-бокс, тако да га
је тренирала четири месеца. Похађала је и нинџа школу у Београду ради бољег савлађивања
вештина самоодбране.
Попут многих Падинчанки,
и Данијела Кончек је педантна, предузимљива, виспрена и
љупка дама. Она је особа коју
би свако пожелео за тренера,
колегиницу, пријатељицу, девојку или ћерку и рођаку.
Иван Зафировић

ПОЗОРИШНА РАЗМЕНА ДУГА ТРИДЕСЕТ ГОДИНА

Кад сарадња прерасте у пријатељство
(Наставак с 1. стране)
l Колико млађе нараштаје у
Хубови привлачи позоришна
уметност? Или их занима нешто друго?
– Имамо до петнаесторо деце и младих који су пожелели
да играју у позоришту. Први
наш приоритет у раду с њима
је по зоришна игра, а дру ги
очување старих обичаја, као
што су прослава жетве, покладе, сахрана контрабаса (пре
почетка поста). Обновили смо
позориште на Стефандан. Прва представа је била „Ženský
zákon”.
l Шта планирате следеће?
– Припремили смо представу „Pohreb Jozefa Holuba”. Али
увек искрсне неки проблем.
Неко се разболи, други је заузет, трећи не може да изостане
с посла и слично. Не знам шта
ће од свега бити. Финансије су
велики проблем. Нико неће да
подмири трошкове. Све иде по
принципу размене: ми њима
одиграмо представу, а онда они
нама.
l Коју аматерску позоришну
групу, односно из ког места у
Словачкој бисте препоручили
Словацима у Србији да је позову у госте и представе се?
– Били смо не тако давно у
Белопотоцком Микулашу, где
је скупина из Брезна имала

изванредну представу. Из места Прјевидза такође.
l Пра ти те ли по зо ри шно
стваралаштво у Словачкој или
шире? Која је представа или
позоришна група у последње
време на вас оставила највећи
утисак?
– Кад год дође у Ружомберок, „Radošinské naivné divadlo” остави на мене одличан

утисак. У Братислави сам гледала мјузикл „Rasputin”, који
ми се веома допао.
l Да ли се сећате како је започела сарадња са СКПД-ом
„Ђетван”? Да ли сте очекивали
да ће трајати три деценије? С
којим друштвом још толико дуго сарађујете?
– Наравно да се сећам. Та
сарадња је изникла из молбе.

Наш режисер Милан Матис
писао је Културном регионалном центру да желимо да се
повежемо с неким словачким
удружењем изван Словачке, а
Матица словачка је предложила сарадњу са „Ђетваном”.
У Хубови је 13. новембра 1989.
године из аутобуса изашло деветнаест чланова „Ђетвана_.
Нисмо знали ни ко су ни шта
су. Највише нас је изненадило колико добро Војловчани
говоре словачки језик.
Са аматерима из Јакловца
нај ду же са ра ђу је мо. Ми лан
Матис и Јозеф Хумењански,
њихов режисер, заједно су студирали, што је био повод да
се повежу два ансамбла. Јакловчани играју углавном драме, што је утицало на нас да
представу „Ženský zákon” припремимо и играмо у спишком
наречју.
Али с њима и вама сарађујемо и мимо позоришног аматеризма. То је већ виши ниво:
пријатељство, штавише рођаштво. Кад путујемо к вама у
Панчево, а то је дуг пут, деси
се, покаткад, да возач аутобуса накратко залута. И онда,
кад на крају стигнемо у Војловицу, кажемо: „Е, сад смо
већ код куће!”
Иван Зафировић
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ЗАНИМЉИВ ЖИВОТОПИС НОВЕ ВОЈЛОВАЧКЕ УЧИТЕЉИЦЕ (2)

ОД УЧИОНИЦЕ ДО ДЕЧЈЕГ ЧАСОПИСА
l Колико деце похађа часове
словачког језика у војловачкој
основној школи? И како напредује рад с њима?
AНА ЗЛОХ: Часове словачког језика са елементима националне културе као изборног
предмета похађа двадесет осам
ђака. Рад с њима не може се
поредити с наставом овог предмета у Ковачици. У војловачкој
школи је из различитих аспеката много теже радити, посебно када је реч о опремљености
школе, доступности интернета,
раду на компјутеру и тако даље, али због тога је тај рад занимљивији. Често морам да се
ослоним на сопствену креативност. Што се деце тиче, она су
свуда иста. Потребно је само
пронаћи онај прави пут до њих.
Наравно, постоје ствари које
бих ту, у Војловици, променила, када би то било могуће, али
то не зависи од мене. Једна од
њих је да у једну групу не бих
сврстала заједно ниже и више
разреде. Као пример ћу навести да на једном часу имам заједно ученике другог и четвртог разреда, затим три петакиње, од којих две не знају ни реч
на словачком, и једну шестакињу. Такође, не бих као родитељ
никада приморавала ниједно
дете да похађа часове словачког, ако то само не жели. У
пракси се показало да с таквом
децом није могуће радити, јер
у старту све одбацују. Лично
сам овакве ђаке, конкретно –
два седмака, желела да моти-

вишем тиме што ћемо да направимо „наш” часопис. На крају је часопис и изашао, али без
њиховог учешћа.
С друге стране, не могу да
не споменем и оне ђаке који
се јако труде, редовно долазе
на часове, активни су и спремни да науче прелеп књижевни
словачки језик. И не само то –
неки од њих, као на пример
Андреа Холок, желе да иду и
корак даље. Андреа је, наиме,
с песмом Франћишка Ројчека
„Свађе у уџбенику математике” учествовала на општинском
такмичењу у рецитовању у Панчеву, где је освојила прво место и пласирала се на регионално такмичење у Ковину. Вежбала сам с њом преко „Вибера”, што је била скоро немогућа мисија, јер нисам видела
њен израз лица и све оно што
би требало, али на крају смо
заједно успеле и неизмерно сам
поносна на њу.
l Помињали сте школски часопис. То је, ако не грешим,
први словачки часопис у историји Војловице. Да ли бисте
нам открили о чему је реч?
– Назив часописа је „Војловачке звездице”. Крстили су га
сами ђаци. Да, то је први војловачки часопис написан на
словачком језику. Садржи двадесет страна. Због недостатка
финансијских средстава израђен је у програму „Word” и
штампан на кућном штампачу, у црно-белој боји. У њему
су информације о наставним

Ана Злох са својим ђацима
и ваннаставним успесима ђака који похађају часове словачког језика са елементима
националне културе, њихови
цртежи, стрипови, састави, фотке... Осим тога, ту су и поједине теме које смо обрадили на
часовима словачког. Објавили
смо и једну приповетку позна-

те дечје ауторке Мариjе Котвашове Јонашове, а једна страна, коју деца највише воле, посвећена је забави. Желим да
споменем и то да је овај часопис изашао уз финансијску подршку Месног одбора Матице
словачке у Војловици, за шта
смо им врло захвални.

l Фонд часова за ваш предмет је два часа седмично. Да
ли је то довољно?
– То би било довољно када
би у настави овог језика постојао континуитет. Проблем
је што су деца последњих година променила неколико професорки, од којих је свака предавала другачије, у складу са
својим представама; није могуће предавати према плану и
програму, пошто је реч о мешовитим групама. Та следећа
професорка није могла да има
преглед о томе шта је било обрађено и зато ђаци нису ни
могли да стекну све потребно
знање. Идеално би било када
би била једна учитељица која
би имала увид у све што је
свака група савладала. Касније би у новој школској години
могло да се ради и на надоградњи. С друге стране, имам
утисак да колеге овај предмет
не доживљавају озбиљно, јер
је изборни. Често се дешава
да ђаке са словачког, али и с
мађарског као изборног предмета, „узимају” због организованих допунских часова, посета разним институцијама,
излета и слично, па зато није
могуће остварити планирано.
l Парадокс је да последњих
година све више људи одлази у
Словачку да живи и све мање
ђака има интересовање за наставу словачког језика. Шта
мислите, зашто је то тако?
– Као суд ски пре во ди лац
који је имао могућност да пре-

во ди до ку мен та за Уве ре ње
Словака који живи у иностранству, тј. за тзв. крајански преуказ, имам утисак да су скоро
сви они који су одлучили да
оду већ отишли. Већина Војловчана који су остали убеђени су да им није потребно да
савладају словачки језик, барем не у таквом облику какав
се предаје у школи, односно
његову књижевну форму. Имају разне разлоге, или пре изговоре, зашто своју децу не
пријављују на часове словачког језика, које ја као професорка словачког нећу никада
схватити.
Али по доласку у Војловицу нисам могла да не приметим једну предивну ствар. У
овој средини, у овим турбулент ним вре ме ни ма, мно го
активније него у већини других словачких локалитета у
Војводини, чак невероватно
добро, ради СКПД „Ђетван”,
који око себе окупља и оне
најмлађе генерације. Чувањем
наших словачких обичаја, традиције, песме, игре, говорног
језика на позоришним даскама и свега оног што је у вези
с неговањем нашег словачког
идентитета, на срећу, може се
сачувати и наш словачки матерњи језик. То је један од
разлога зашто би Војловчани
могли да гледају у будућност
усправне главе: поносни на то
што су Словаци.
Иван Зафировић

С КРАТКОГ ИЗЛЕТА У СЛОВАЧКОЈ (2)

Скромно здање задивљујућег садржаја
Палфијева палата,
традиционално и
модерно

провоцира, разиграва чула, изазива сензације и осећања, држи пажњу, буди асоцијације и
подстиче на размишљање.

Пролаз као круна
посете

Све у сенци „Пасажа”
Дуго сам остао крај инсталације, шеткао се у њој и схватио да
је ово био врхунац моје посете
галеријама и Братислави. Још
од времена концептуалне поставке „Југомузеја на Славији”
Мрђана Бајића и инсталације
„Библиотека” Михе Улмана на
берлинском Бебелплацу није
једно неконвенционално уметничко остварење толико снажно
деловало на мене као „Пасаж”.
У наставку обиласка било је
још неколико инсталација, као
и задивљујућих слика модерне, али је, ипак, све остало у
сенци „Пасажа”.

Љубазне службенице
Олге
Намучио сам се док сам нашао
другу градску галерију у Палфијевој палати, јер се налази у
неупадљивом здању без великих табли и истакнутих реклама. И штампана и електронска
карта Братиславе показивале су
да сам на правом месту, али никако да га угледам. Ни двориште палате није тако привлачно као у Мирбаховом здању. Први утисак је још додатно покварило обавештење особља благајне и гардеробе да стална поставка келтског металног новца
није тренутно отворена.
Расположење ми се, донекле, поправило на првом спрату, где су изложене слике и дрвене и камене фигуре из готског периода.

Усхићеност инсталацијом
Након тога кренуо сам ка другом одељењу, где је уследио
шок, откровење, усхићеност уз

спонтани узвик: „Ааау!” (једва
га задржавши у себи, да не ометам малобројне посетиоце) и
немо питање: шта је ово? Био
сам, наиме, благо „успаван” нежном полутамом и „храмов-

ским” спокојем готске поставке и тако „неприпремљен” се
упутио ходником и левим крилом здања ка чеоном делу Палфијеве палате и наишао на ћорсокак, зид с блештавом нишом
с десне стране.
Бејах збуњен. Како сад до
предњих одаја галерије? Погледао сам мало боље да би ми
синуло да је шљаштећа ниша,
заправо, на много места истицано дело Матеја Крења (Matej Krén) „Пасаж” из 2004. године. Ја сам га очекивао негде
доле, у подруму или у углу зграде, јер је на малом каталогу
градске галерије деловало као
један мали ходник, слепа улица каменог лавиринта.
Загледао сам даље и схватио
да се с друге стране Крењове
инсталације види делић паркета ходника који би могао да
води уличној страни Палфијеве палате. Значи да се кроз инсталацију може проћи! Али

пролаз је деловао сувише уско,
дугачко, блештаво и небезбедно, с недогледним провалијама на обе стране. Као неки мост
над амбисом без заштитне ограде. Одмеравао сам своје могућности, али није било куд.
Опрезно сам закорачио кроз
инсталацију држећи се сигурне
средине пролаза. Уочио сам да
зидови инсталације нису заправо од сивкастог камена, него да
их чине мноштво наслаганих
књига. Зато је и поднаслов инсталације „Снага књига”. Тек када сам прешао на другу страну
и са „стабилне обале” погледом
истраживао пролаз, постало ми
је јасно да провалија нема, него
да огледала стварају тај утисак.
Генерално нисам обожавалац актуелне савремене уметности, поготово не перформанса и инсталација. Али ово дело
је очаравајуће. Чини управо
оно што је, претпостављам, суштаствена сврха инсталације:

Просторије Палфијеве палате на прва два спрата делују
новије и нешто модерније, али
се лепотом могу мерити са ентеријером Мирбаховог здања.
Док уграђено племенито дрво
у Мирбаховој палати зрачи топлином, необични потпорни
стубови, шарени подови, вешто
комбиновање камена и дрвета
и омања концертна сала у галерији Палфи одишу отменошћу и мирноћом, коју, истина,
из даљине нарушава једна аудио-визуелна инсталација. На
трећем спрату су били изложени експериментални радови и фотографије Љуба Стаха
(Ľubo Stacho), међу којима се
запажају и призори организовања грађана 1989. године кад
се урушио реалсоцијализам у
источној Европи.

„Пасаж”
На другом спрату су ме љубазно дочекале две Олге и кратко ми описале поставку и изложбу о којима оне воде бригу. Овде је сублимисано приказано сликарско и вајарско
стваралаштво током једног и
по столећа (1800–1950) кроз
дела која чувају братиславске
градске галерије. Љубазним домаћицама је било занимљиво
да чују одакле долазим и да ће
о њиховој галерији изаћи текст
у „Панчевцу”.

Када сам се на крају вратио
до улазног дела по ранац и
јакну и саопштио службеницима да ћу галерији и њиховим ко ле ги ни ца ма – две ма
Олгама – донети „Панчевац”,
заподенут је нови разговор.
Знали су они понешто о Србији, али су их занимали детаљи и објашњења. Тешке воље сам одбио читав нарамак
књига који су ми на растанку
понудили да понесем.
Иван Зафировић
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СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ

„ЂЕТВАН” У БАНСКОЈ БИСТРИЦИ

СТОЛЕЋЕ „СЛОВАЧКИХ
НАРОДНИХ СВЕЧАНОСТИ”

Војловчани растерали
облаке

Главне приредбе у
Бачком Петровцу
Веома богат програм
У првој половини августа низом манифестација у више војвођанских места, где живе Словаци, прослављена је стогодишњица „Словачких народних
свечаности”. Централна светковина је одржана у Бачком
Петровцу, где су пре једног столећа и организоване прве свечаности.
Као и претходних година,
главни шестодневни програм
свечаности био је врло разноврстан.

Спој традиционалног
и модерног
„Фолклорна Бистрица”, фестивал народне музике и игре
под Урпином, нови је члан
велике породице фолклорних фестивала у Словачкој.
Ове године је одржан први
пут, а ор га ни за то ри има ју
амбицију да у „Амфитеатар
Пала Бјелика” врате традицију фолклорних концерата
и фестивала који су у претходној ери уживали велико
интересовање. Сваког трећег
викенда у августу организатори ће у свој програм уврштавати, поред извођача традиционалног фолклора, и оне
с мало модернијим приступом игри.

завршници традиционалног
дела наступио је војловачки
„Ђе тван”. На ше кул тур нопросветно друштво се у педе се то ми нут ном про гра му
представило трима певачким
групама: женском, млађом
мушком и старијом мушком,
која је својим шаљивим сплетом пе са ма и ми зан сце на
разгалила публику и заслужено уживала у громогласном аплаузу.
Наступили су и солисти
Ју рај Ши шка и Ка та ри на
Калмар. Публика је могла
да ужива и у соло тачки врсног „Ђетвановог” оркестра.
На рав но, ни је не до ста ја ла
ни фолклорна игра. Кореографије „Пастирска прича”,
„Жетва”, традиционалне „Тапантоше” и „Свадба”, коју су

Првог дана фестивала, у
традиционалном делу програма, упркос киши, наступи ле су фол клор не гру пе
„Пољана” из Брна и „Младост” из Би стри це, као и
Катарина Моснак Багљаш,
која је кратким програмом
пред ста ви ла вој во ђан ске
Словаке.
Након кратке паузе гледаоци су могли да уживају у
концерту двеју познатих група: „Арзен” из Словачке и „Чехомор” из Чешке, који словачку народну музику изводе
у стилу рока, фолк-рока и
хард рока.
Други дан фестивала припао је фолклорним групама
„Би стри на” из Бан ске Би стрице, „Прјехођан” из Прјехода, певачкој групи „Хојана” и извођачима на фујари из региона Подпољање. У

„ђетвановци” извели на крају, публика је одлучила да
награди стојећи, дугим аплаузом, тражећи бис.
Концерт је затворила женска оперска група „Елеганс”
класичном родољубивом композицијом. За време фестивала „Ђетванови” кувари и
жене везиље имали су свој
штанд. Ту су посетиоци могли да погледају продајну изложбу ручних радова, као и
да окусе војловачке кобасице
и традиционалне колаче, попут штрудли и војловачких
лопти.
Одушевљени организатори
позвали су „Ђетван” да се и
догодине придружи фестивалском празнику и поново
прикаже невероватну енергију која публику не оставља
равнодушном.
Катарина Калмар

Било је ту и спортских надметања, изложби, целодневног
културно-уметничког програма у центру Петровца, великог
„Вашара уметности”, вечерњих
гала концерата фолклорних
група одраслих, односно дечјих фолклорних скупина, сусрета словачких учитеља, новинара и здравствених радника, позоришних представа за
децу и одрасле, концерата рок
и уметничке музике, откривања спомен-плоча, свечаних седница, пријема, представљања
књига и списатељица, кувања
традиционалних јела и др.
Тешко је било присуствовати
сваком догађају, јер су се они
одвијали на различитим местима један за другим, дан за
даном, као на покретној траци. Један од најзначајнијих је
био међународни симпозијум
„Словачке народне свечаности
– бакља народног осећања”. Не
може се заобићи ни „грандиозна” свечана седница Скупштине Матице словачке у Србији.
Од за ни мљи ви јих из ло жби

издвојили бисмо представљање
радова Зуске Медвеђове, прве
словачке академске сликарке
из Србије, у галерији која носи
управо њено име. Одмах поред
ње, у локалној библиотеци, посетиоци су могли да обиђу изузетну изложбу „Живот штампарије током сто година”, посвећену чувеној столетној и, нажалост, затвореној словачкој
штампарији „Култура”.
Гала концерт најактивнијих
словачких фолклорних друштава, као по правилу, привукао је много гледалаца. Штета
што нису, као раније, шаренило наступа додатно обогатили
неки од културно-уметничких
ансамбала других етничких заједница с којима Словаци у
Војводини сложно живе: Срба,
Мађара, Русина, Хрвата, Буње-

ваца, Румуна и других. На срећу, током целодневног вашара
умотворина у центру Петровца на „малој” бини су се и ове
године лепо представили народни певачи, музичари и плесачи из наше прадомовине,
Словачке.

Мања посећеност
Најважнија манифестација ван
општине Бачки Петровац одржана је у Новом Саду, у Архиву
Војводине, где је више од четрдесет дана била постављена изложба „Просветни и културни
живот Словака између два светска рата у Бачком Петровцу”.
На њој су изложена архивска
документа о „Словачким народним свечаностима”, Гимназији
„Јан Колар” и већ споменутој
петровачкој штампарији.

Упркос труду организатора и
богатству програма нешто је,
ипак, недостајало овим јубиларним свечаностима. Можда још
нека нова, другачија приредба,
атрактивни гости, нечији оригинални наступ. Видело се, на
пример, током читаве суботе да
је посетилаца вашара умотворина у центру Бачког Петровца
било мало. Из године у годину
све је мања гужва на овој лепршавој променади. Тамо где се
пре неколико година тешко могло проћи од непрегледне масе
знатижељника сада је било могуће трчећи разгледати.
Наредне „Словачке свечаности” требало би свакако променити и унапредити јер ће у
противном публике и посетилаца бити још мање.
Иван Зафировић

ГОШЋЕ ИЗ СЕВЕРНЕ СЛОВАЧКЕ (1)

Опет међу пријазним људима
Наша верна сарадница, преводилац и лекторка Марина Хриб
годинама негује пријатељство
са својом факултетском колегиницом Александром Кучак из
Чадце у Словачкој. Међусобно
се посећују, тако да смо искористили боравак породице Кучак у Ковачици да заподенемо
разговор. У посету Марини, поред Александре и њене ћерке,
трогодишње Сашке (Александре млађе), дошле су и Александрина мајка Ева Кучак и њихова десетогодишња сусетка Викторија Дрвар. Госпођа Кучак и
млађана Викторија су овде први пут. Судећи по раздраганој
цики, дружењу и игри с комшијском децом, уживању у локалном сладоледу и лубеницама, деци се Ковачица допала. А
претпоставили смо да је и Александри, када је већ била неколико пута, код нас сасвим угодно.
ПАНЧЕВАЦ: Можеш ли нам
нешто рећи о граду и северној
Словачкој из којих долазиш?
AЛЕКСАНДРА КУЧАК: Живим у Чадци, граду на северозападу Словачке, који лежи тик
уз граничну тромеђу са Чешком
и Пољском. Сам град, као седиште општине, има неких
30.000 житеља, а читава општина око 92.000 становника. Под
овим називом се ово место први пут спомиње у другој половини XVI столећа. Населили су
га прво Власи који су дошли са
севера и истока. Они су крчили
шуме, које су овде биле највеће
богатство, не само ради њиховог претварања у пашњаке и
ора ни це него и про изводње

де људи иду једни другима на
кафу, помажу се узајамно.
l Који ти је најснажнији утисак о Србији?
– У вашој земљи грађани
одр жа ва ју тра ди ци о нал не
вред но сти. Нпр. др жи те до
своје музике, док је код нас

Фото: Н. Кукловски

Као на покретној траци

ЗАЈЕДНО ЈЕ БОЉЕ

Ваљушци са сиром
заливани пивом
дрвеног угља. Све је било зачађено, због чега је град добио
име Чадца. У месту и општини
живе, највећим делом, Словаци, а врло мало је Чеха и Пољака. За време Чехословачке у локалној привреди су се истицале фабрика ауто-делова „Татра”,
на чијем је месту сада тржни
центар, и текстилна индустрија. Тренутно је занимљиво поменути занатску задругу за израду производа од дуваног стакла, која извози и у САД. У њој
је запослен већи број инвалида.
l Колико знам, ти си већ у
више наврата била овде, у Србији, Војводини. Колико си пута до сада била и где?
– Ово је већ пети пут како
долазим. Поред Војловице, Панчева и Ковачице, обишла сам
још Београд и бању Врујце.
l Познајеш ли још неког овде тако добро као Марину Хриб?
– Њу најбоље познајем. У међувремену сам се упознала с

њеном породицом, рођацима и
познаницима. С Марином сам
се упознала на студијама у Кошицама. Заједно смо студирале
географију, с тим што сам ја још
била на групи за енглески језик,
а она за словачки. И три године
смо становале у истом интернату.
l Да ли се са сваким новим
доласком мењао твој утисак о
нашој земљи, или је остао онај
првобитни?
– Остао је исти, почетни утисак. Била сам изненађена да
су ту људи љубазни, дружељубиви. Опстали су традиционални добросуседски односи. Ов-

микс. Јак је утицај западне
му зи ке. Ста нов ни штво ов де
много ради, а нема такве плате као код нас.
l Може ли се овај утисак сублимисати у једну реченицу
или чак реч?
– Пријатељски, срдачни људи
с традиционалним вредностима.
Иван Зафировић
(наставак у следећем додатку)

Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић
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На Тргу слободе у Новом Саду 23. септембра, у оквиру
трећег фестивала националних кухиња „Food Planet”,
представиле су се Словачка
и Чешка Република. Запослени у београдским амбасадама тих земаља успешно
су заједнички представили
сво ја тра ди ци о нал на је ла,
пића и културу. На почетку
се присутнима обратио амбасадор Чешке Томаш Кухта, који је истакао да је његова земља позната у свету
по производњи пива. Михал
Хрушик, трећи секретар словачке амбасаде, укратко је

описао традиционално јело
bryndzové halušky (једна врста ваљушака са специјалним сиром).
Поред примамљивих, врућих ваљушака и хладног чешког пива, за бројне посетиоце припремљен је и богат
кул тур но-умет нич ки про грам. Заплесали су чланови
плесног и певачког друштва
из Беле Цркве, где, у највећем броју, живи мала заједница Чеха. Словачку мањину у Србији представио је
СКУД „Шафарик” из Новог
Сада.
Ева Нађ

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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ZAUJÍMAVÝ ŽIVOTOPIS NOVEJ VOJLOVICKEJ UČITEĽKY (II)

OD UČEBNE PO DETSKÝ ČASOPIS
Koľko detí navštevuje hodiny
slovenského jazyka vo vojlovickej
základnej škole? Ako sa vám darí
v práci s nimi?
ANNA ZLOCHOVÁ: Hodiny
slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry ako voliteľného
predmetu navštevuje dvadsaťosem žiakov. Práca s nimi sa nedá
porovnať s výučbou tohto predmetu v Kovačici. Pacovať vo vojlovickej škole je oveľa náročnejšie
z rôznych aspektov, najmä keď ide
o vybavenie školy, dostupnosť internetu, prácu na počítači a tak
ďalej, no o to je tá práca zaujímavejšia. Často sa musím spoľahnúť
na vlastnú kreativitu. Čo sa týka
detí, tie sú všade rovnaké. Treba si
len nájsť tú správnu cestu k nim.
Samozrejme, sú veci, ktoré by
som tu, vo Vojlovici, zmenila, keby sa to dalo, no to nezávisí odo
mňa. Jedna z nich je aj to, že by
som do jednej skupiny nezaradila
spolu nižšie a vyššie ročníky. Ako
príklad uvediem, že na jednej hodine mám spolu druhákov a
štvrtákov, potom tri piatačky, z
ktorých dve nevedia ani slovíčko
po slovensky, a jednu šiestačku.
Taktiež by som ako rodič nikdy
nenútila žiadne dieťa navštevovať
hodiny slovenčiny, ak si to samo
nepraje. V praxi sa ukázalo, že s
takými deťmi je takmer nemožné
pracovať, lebo už na začiatku
všetko odmietajú. Osobne som
takýchto žiakov, konkrétne dvoch
siedmakov, chcela motivovať tým,
že si urobíme „náš“ časopis. Na
konci časopis aj vyšiel, ale bez ich
účasti.

l

Na druhej strane, nemožno nespomenúť aj tých žiakov, ktorí sa
veľmi snažia, pravidelne chodia
na hodiny, sú aktívni a ochotní
naučiť sa krásnu spisovnú slovenčinu. A nielen to ‒ niektorí z nich,
ako napríklad Andrea Holoková,
chcú ísť aj o krok ďalej. Andrea sa
totižto s básňou Františka Rojčeka Škriepky v učebnici matematiky zúčastnila okresnej recitačnej
súťaže v Pančeve, kde získala prvé
miesto a postúpila na regionálnu
súťaž v Kovine. Nacvičovala som
ju cez Viber, čo bola takmer ne-

možná misia, lebo som nevidela
jej výraz tváre a všetko to, čo bolo
treba, no nakoniec sme to spoločne zvládli a som na ňu nesmierne
hrdá.
l Spomínali ste školský časopis.
Je to, ak sa nemýlim, prvý slovenský
časopis v dejinách Vojlovice. Prezradíte nám, o čo ide?
– Časopis má názov „Vojlovické hviezdičky”. Pokrstili ho samotní žiaci. Áno, je to prvý vojlovický časopis napísaný v slovenskom jazyku. Obsahuje dvadsať
strán. Z dôvodu nedostatku fi-

nančných prostriedkov vyhotovený je v programe Word a vytlačený na domácej tlačiarni v čiernobielej farbe. V ňom sú informácie
o školských a mimoškolských
úspechoch žiakov, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka s
prvkami národnej kultúry, ich výkresy, komiksy, slohové práce,
fotky... Okrem toho tu máme aj
jednotlivé témy, ktoré sme spracovali na hodinách slovenčiny.
Uverejnili sme aj jednu poviedku
známej detskej spisovateľky Márie Kotvášovej Jonášovej, a jedna

strana, ktorú majú deti najradšej,
je venovaná zábave. Chcem spomenúť aj to, že tento časopis vyšiel s finančnou podporou Miestneho odboru Matice slovenskej
vo Vojlovici, za čo sme im veľmi
vďační.
l Váš predmet má časovú dotáciu
dve vyučovacie hodiny týždenne.
To stačí?
– To by stačilo, keby vo výučbe
tohto jazyka existovala kontinuita. Problém je, že v posledných
rokoch deti zmenili niekoľko vyučujúcich, z ktorých každá prednášala inak, v súlade s vlastnými
predstavami; nedá sa prednášať
podľa plánu a programu, keďže
ide o zmiešané skupiny. Potom tá
ďalšia vyučujúca nemohla mať
prehľad o tom, čo už bolo prebraté, a tak ani žiaci nemohli získať
všetky potrebné vedomosti.
Ideálne by bolo, keby bola jedna
učiteľka, ktorá by mala prehľad o
tom, čo každá skupina zvládla.
Potom by sa v novom školskom
roku mohlo pracovať aj na nadstavbe. Na druhej strane, mám
dojem, že kolegovia tento predmet neberú vážne, lebo je voliteľný. Často sa stáva, že žiakov zo
slovenčiny, ale aj maďarčiny ako
voliteľného predmetu, vypýtajú z
dôvodu organizovaných doplnkových hodín, návštev rôznych inštitúcií, výletov a podobne, takže je nemožné uskutočniť
naplánované veci.
l Paradoxom je, že v posledných
rokoch čoraz viac ľudí odchádza
žiť na Slovensko a čoraz menej
žiakov má záujem o vyučovanie

slovenského jazyka. Čo si myslíte,
prečo je to tak?
– Ako súdna prekladateľka,
ktorá mala možnosť prekladať
doklady potrebné na získanie
Osvedčenia Slováka žijúceho v
zahraničí, t. j. krajanského preukazu, mám dojem, že takmer
všetci tí, ktorí sa rozhodli odísť,
už odišli. Väčšina Vojlovičanov,
ktorá zostala, je presvedčená, že
nepotrebuje ovládať slovenský jazyk, aspoň nie v takej forme, v
akej sa vyučuje na škole, teda jeho
spisovnú podobu. Majú na to rôzne dôvody, alebo skôr výhovorky,
prečo svoje deti nezapisujú na hodiny slovenčiny, ktoré ja, ako slovenčinárka, nikdy nepochopím.
Avšak po príchode do Vojlovice som si nemohla nevšimnúť
jednu nádhernú vec. V tomto
prostredí, v týchto pohnutých časoch, oveľa aktívnejšie ako vo
väčšine iných slovenských lokalít
vo Vojvodine, ba až neskutočne
dobre, pracuje SKOS Detvan, ktorý okolo seba zoskupuje aj tie najmladšie generácie. Zachovávaním
našich slovenských zvykov, tradícií, piesní, tancov, hovorenej reči
na divadelných doskách a všetkého toho, čo súvisí s pestovaním
našej slovenskej identity, sa, našťastie, môže zachovať aj náš slovenský materinský jazyk. Je to jeden z dôvodov, prečo by sa Vojlovičania mohli pozerať do budúcnosti so vztýčenou hlavou: hrdí
na to, že sú Slováci.
Ivan Zafirović

Z KRÁTKEHO VÝLETU NA SLOVENSKU (2)

Skromná budova obdivuhodného obsahu
lo v tieni „Pasáže”.
Na druhom poschodí ma milo
privítali dve Oľgy a v krátkosti mi
opísali expozíciu a výstavu, ktorú
majú na starosti. Tu je stručne
predstavená maliarska a sochárska tvorba počas jedného a pol
storočia (1800 – 1950) na príklade diel, ktoré uchovávajú bratislavské mestské galérie. Pre láskavé hostiteľky bolo zaujímavé vypočuť si informácie o tom, odkiaľ
pochádzam, ako aj o tom, že o ich
galérii bude uverejnený text v týždenníku Pančevac.

Pálffyho palác,
tradičné a moderné
Priechod ako
koruna návštevy
Láskavé úradníčky
Oľgy
Poriadne som sa natrápil, kým
som nenašiel ďalšiu mestskú galériu v Pálffyho paláci, keďže sa nachádza v nenápadnej budove bez
veľkých tabúľ a výrazných reklám.
Aj tlačená aj elektronická mapa
Bratislavy ukazovali, že som na
správnom mieste, no nijako som
ju nevidel. Ani dvor paláca nie je
taký atraktívny ako v Mirbachovom paláci. Prvý dojem k tomu
dodatočne pokazilo oznámenie
pracovníkov pokladne a šatne, že
stála expozícia keltských kovových peňazí nie je momentálne
otvorená.
Nálada sa mi čiastočne zlepšila
na prvom poschodí, kde boli vystavené obrazy a drevené i kamenné figúry z gotického obdobia.
Nadšenie inštaláciou
Potom som sa vydal do ďalšieho
oddelenia, kde nastal šok, objavenie, nadšenie, ktoré sprevádzal
spontánny výkrik: „Aaach!“ (ledva si to ponechávajúc pre seba,
aby som nevyrušil málopočetných návštevníkov) a nemá otázka: „To čo je?“ Stal som sa totižto
mierne „ospalým“, čo bolo zaprí-

činené nežnou polotmou a „chrámovým“ pokojom gotickej expozície, a tak „nepripravený“ začal
som kráčať chodbou a ľavým
krídlom budovy k prednej časti
Pálffyho paláca, kde som sa ocitol
v slepej uličke, pri stene s trblietavým výklenkom z pravej strany.
Bol som zmätený. Ako sa dostať do predných miestností galérie? Pozrel som sa trošku lepšie a
došlo mi, že trblietavý
výklenok na viacerých
miestach je vlastne významné dielo Mateja
Kréna „Pasáž” z r.
2004. Ja som ho očakával niekde dolu, v pivnici alebo na rohu budovy, pretože v malom
katalógu mestskej galérie vyzeralo ako taká
maličká chodba, slepá
ulička kamenného labyrintu.
Pozeral som sa ďalej a
pochopil som, že z

druhej strany Krénovej inštalácie
vidno časť parketu z chodby, ktorá by mohla viesť k uličnej strane
Pálffyho paláca. To znamená, že
sa cez inštaláciu dá prejsť! Avšak
priechod sa zdal príliš úzky, dlhý,
trblietavý a nebezpečný, s nekonečnými priepasťami z oboch
strán. Ako nejaký most nad priepasťou bez ochranného zábradlia.
Zvažoval som svoje možnosti, no
nemal som kam.
Opatrne som vkročil cez inštaláciu, držiac sa bezpečného stredu priechodu. Všimol som si, že
steny inštalácie nie sú vlastne zo
sivého kameňa, ale ich tvorí
množstvo na seba položených
kníh. Práve preto aj ten podnázov
inštalácie „Sila kníh”. Až keď som
sa dostal na druhú stranu a zo
„stabilného brehu” pohľadom
skúmal priechod, začalo mi byť
jasné, že priepasti niet ‒ to len
zrkadlá vytvárajú taký dojem.
Vo všeobecnosti nie som obdivovateľom aktuálneho súčasného

kombinovanie kameňa a dreva a
pomenšia koncertová sála v
Pálffyho galérii žiaria eleganciou a pokojom, ktoré, pravda, z
diaľky narúša jedna audiovizuálna inštalácia. Na tretom poschodí sú vystavené experimentálne
práce a fotografie Ľuba Stacha,
medzi ktorými možno pozorovať aj javy týkajúce sa organizácie občanov v roku 1989, keď sa
zrútil reálny socializmus vo východnej Európe.
Keď som sa na konci vrátil k
vstupnej časti po ruksak a bundu

umenia, najmä nie Performance
Art-u a inštalácií. Avšak toto dielo je očarujúce. Robí práve to, čo
je, predpokladám, základným
cieľom inštalácie: provokuje, rozohráva zmysly, vyvoláva senzácie a pocity, udržiava pozornosť,
vzbudzuje asociácie a podnecuje
myslenie.
Všetko v tieni „Pasáže”
Dlho som stal pri inštalácii, prechádzal sa v nej a pochopil som,
že toto bol vrchol mojich návštev
galérií a Bratislavy. Ešte z čias
konceptuálnej expozície „Juhoslovanské múzeum na Slaviji”
Mrđana Bajića a inštalácie „Bibiotéka” Michu Ullmana na berlínskom námestí Bebelplatz žiadne nekonvenčné umelecké dielo
nezapôsobilo tak silne na mňa
ako „Pasáž”.
Pokračujúc v obhliadke, videl
som ešte niekoľko inštalácií, ako
aj očarujúcich obrazov z obdobia
moderny, no všetko predsa zosta-

„Pasáž”
Miestnosti Pálffyho paláca na
prvých dvoch poschodiach vyzerajú novšie a o čosi modernejšie, ale čo sa týka krásy, možno
ich porovnať s interiérom Mirbachovho paláca. Zatiaľ čo vstavané ušľachtilé drevo v Mirbachovom paláci vyžaruje teplo,
nezvyčajné podporné stožiare,
rôznofarebné podlahy, šikovné

a oznámil zamestnancom, že prinesiem pre galériu a ich kolegyne
‒ dve Oľgy ‒ týždenník Pančevac,
znovu sme sa rozhovorili. Vedeli
niečo o Srbsku, ale zaujímali ich
detaily a vysvetlenia. Horko-ťažko som odmietol celý balík kníh,
ktorý mi na rozlúčke ponúkli, aby
som zobral.
Ivan Zafirović
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SLÁVNOSTNÉ PRIPOMENUTIE VEĽKÉHO JUBILEA

DETVAN V BANSKEJ BYSTRICI

STOROČIE SLOVENSKÝCH
NÁRODNÝCH SLÁVNOSTÍ

Vojlovičania rozohnali
oblaky
Spoj tradičného
a moderného

Veľmi bohatý program
V prvej polovici augusta sa celým
radom manifestácií vo viacerých
vojvodinských lokalitách, v ktorých žijú Slováci, oslavovalo sté
výročie Slovenských národných
slávností. Ústredná oslava bola
usporiadaná v Báčskom Petrovci,
kde boli pred jedným storočím aj
organizované prvé slávnosti.
Ako aj počas predchádzajúcich
rokov, hlavný šesťdňový program
slávností bol veľmi rôznorodý.
Ako na pohyblivom páse
Konali sa tu aj športové súťaže,
výstavy, celodenný kultúrnoumelecký program v centre Petrovca, veľký „Jarmok umenia”,
večerné galakoncerty folklórnych
súborov dospelých, resp. detských folklórnych súborov, stretnutie slovenských učiteľov, novinárov a zdravotných pracovníkov, divadelné predstavenia pre
deti a dospelých, koncerty rockovej a umeleckej hudby, odhalenie
pamätných tabúľ, slávnostné zasadnutia, recepcie, prezentácie
kníh a spisovateliek, varenie tradičných jedál a iné.

Bolo to ťažké zúčastniť sa každej udalosti, keďže boli usporiadané na rozličných miestach po sebe,
deň za dňom, ako na pohyblivom
páse. Jednou z najvýznamnejších
bolo medzinárodné sympózium
„Slovenské národné slávnosti ‒
fakľa národného cítenia”. Nemožno obísť ani “veľkolepé” slávnostné zasadnutie Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku.
Čo sa týka zaujímavejších výstav,
vyzdvihli by sme prezentáciu prác

Zuzky Medveďovej, prvej slovenskej akademickej maliarky zo
Srbska, v galérii nesúcej práve jej
meno. Hneď vedľa, v miestnej knižnici, si návštevníci mohli pozrieť
výnimočnú výstavu „Život tlačiarne počas sto rokov”, venovanú povestnej storočnej a, bohužiaľ, zatvorenej slovenskej tlačiarni Kultúra.
Galakoncert najaktívnejších slovenských folklórnych súborov prilákal, ako aj vždy, veľa divákov.
Škoda, že pestrosť vystúpení dodatočne neobohatili, ako kedysi, aj
niektoré kultúrno-umelecké súbory iných etnických skupín, s ktorými Slováci vo Vojvodine svorne
spolunažívajú: Srbov, Maďarov,
Rusínov, Chorvátov, Bunevcov,
Rumunov a iných. Našťastie, počas
celodenného jarmoku umenia v
centre Petrovca sa na “malej” scéne
aj tento rok pekne predstavili ľudoví speváci, hudobníci a tanečníci z
našej pravlasti, Slovenska.
Nižšia návštevnosť
Najdôležitejšia manifestácia mimo
okresu Báčsky Petrovec sa konala v
Novom Sade, v Archíve Vojvodiny,
kde bola viac než štyridsať dní na-

inštalovaná výstava „Osvetový a
kultúrny život Slovákov medzi
dvomi svetovými vojnami v Báčskom Petrovci”. Na nej boli vystavené archívne dokumenty o Slovenských národných slávnostiach,
gymnáziu Jána Kollára a už spomenutej petrovskej tlačiarni.
Napriek snahe organizátorov a
bohatému programu, niečo predsa na týchto jubilejných slávnostiach chýbalo. Možno ešte nejaké
nové, iné podujatie, atraktívni
hostia, niečie originálne vystúpenie. Bolo vidno napríklad, že počas celej soboty bolo na jarmoku
umenia v centre Báčskeho Petrovca málo návštevníkov. Z roka
na rok je čoraz menší dav na tejto
vzdušnej promenáde. Tam, kde sa
pred niekoľkými rokmi dalo len
veľmi ťažko prejsť kvôli neprehľadnému zástupu zvedavcov, teraz bolo možné pozrieť si veci aj
bežiačky.
Ďalšie Slovenské slávnosti by
určite mali byť s pozmeneným a
vylepšeným obsahom, lebo v
opačnom prípade bude divákov a
návštevníkov ešte menej.
Ivan Zafirović

Foto: N. Kuklovsky

Folklórna Bystrica, festival ľudovej hudby a tanca pod Urpínom,
je novým členom veľkej rodiny
folklórnych festivalov na Slovensku. Tohto roku sa konal po prvýkrát a organizátori majú ambíciu
vrátiť do Amfiteátra Paľa Bielika
tradíciu folklórnych koncertov a
festivalov, o ktoré bol veľký záujem v predchádzajúcom období.
Každý tretí víkend v auguste organizátori do svojho programu
zaradia, okrem interpretov tradičného folklóru, aj tých s trošku
modernejším prístupom k tancu.

Hlavné podujatia
v Báčskom Petrovci

stúpil vojlovický Detvan. Náš
kultúrno-osvetový spolok sa v
rámci
päťdesiatminútového
programu predstavil tromi speváckymi skupinami: ženskou,
mladšou mužskou a staršou
mužskou, ktorá svojou vtipnou
zmesou piesní a mizanscén rozveselila publikum a zaslúžene si
užívala hromový potlesk.
Vystúpili aj sólisti Juraj Šiška a
Katarína Kalmárová. Diváci sa
mohli tešiť aj zo sólového vystúpenia vynikajúceho Detvanovho
orchestra. Samozrejme, nechýbali ani folklórne tance. Choreografie Pastierov príbeh, Žatva, tradičné Tapantoše a Svadba, ktoré

V prvý deň festivalu, v tradičnej časti programu, napriek
dažďu, vystúpili folklórne skupiny Poľana z Brna a Mladosť z
Bystrice, ako aj Katarína Mosnáková Bagľašová, ktorá krátkym programom prezentovala
vojvodinských Slovákov.
Po krátkej pauze sa diváci
mohli tešiť z koncertov dvoch
známych kapiel, a to Arzén zo
Slovenska a Čehomor z Česka,
ktoré interpretujú slovenskú ľudovú hudbu v štýle rocku, folkrocku a hardrocku.
Druhý deň festivalu patril
folklórnym súborom Bystrina z
Banskej Bystrice a Priechoďan z
Priechodu, speváckej skupine
Hojana a fujaristom z Podpoľania. Na záver tradičnej časti vy-

Detvanovci predviedli na konci,
sa publikum rozhodlo odmeniť
postojačky, dlhotrvajúcim potleskom, vyžadujúc prídavok.
Koncert ukončil ženský operný súbor Elegans klasickou vlasteneckou skladbou. Počas festivalu kuchári a výšivkárky SKOS
Detvan mali svoj stánok. Tu si
návštevníci mohli pozrieť predajnú výstavu ručných prác, ale
aj ochutnať vojlovické klobásy a
tradičné koláče, akými sú záviny a vojlovické lopty.
Nadšení organizátori pozvali
Detvan, aby sa aj o rok zapojil
do festivalových slávností a
znovu ukázal neuveriteľnú
energiu, ktorá nenecháva publikum ľahostajným.
Katarína Kalmárová

HOSTKY ZO SEVERNÉHO SLOVENSKA (1)

Naša verná spolupracovníčka, prekladateľka a lektorka Marína Hríbová už dlhé roky pestuje priateľstvo
so svojou kolegyňou z vysokej školy
Alexandrou Kučakovou z Čadce zo
Slovenska. Vzájomne sa navštevujú,
a tak sme využili pobyt rodiny Kučákovej v Kovačici na začatie rozhovoru. Okrem Alexandry a jej dcérky,
trojročnej Sašky (Alexandry mladšej), na návštevu k Maríne prišli aj
Alexandrina matka Eva Kučáková a
ich desaťročná susedka Viktória
Drvárová. Pani Kučáková a mladučká Viktória sú tu po prvýkrát.
Súdiac podľa veselého kriku, kamarátenia sa a hry so susedovými deťmi, potešenia z lokálnej zmrzliny a
melónov, deťom sa v Kovačici páčilo.
Taktiež predpokladáme, že sa aj Alexandra, ktorá tu už bola niekoľkokrát, u nás cíti celkom príjemne.
PANČEVAC: Mohla by si nám
povedať niečo o meste a sever-

nom Slovensku, z ktorého
pochádzaš?
ALEXANDRA KUČÁKOVÁ: Žijem v Čadci, meste na severozápade Slovenska, ktoré leží tesne pri
hraničnom trojmedzí s Českom a
Poľskom. Samotné mesto, ako
okresné mesto, má nejakých 30000
obyvateľov, zatiaľ čo celý okres má
približne 92000 obyvateľov. Pod
týmto názvom sa toto mesto prvýkrát spomína v druhej polovici 16.
storočia. Osídlili ho najprv Valasi,
ktorí sem prišli zo severu a východu. Oni klčovali lesy, ktoré tu boli
najväčším bohatstvom, a to nielen
z dôvodu ich premeny na pastviny
a ornú pôdu, ale aj z dôvodu výroby drevného uhlia. Všetko bolo začadené, a preto aj mesto získalo názov Čadca. V meste a okrese žijú
väčšinou Slováci a veľmi málo Čechov a Poliakov. Počas Československej republiky v miestnom hospodárstve vynikali fabrika auto-

mobilových súčiastok Tatra (na jej
mieste sa teraz nachádza nákupné
centrum) a textilný priemysel. V
súčasnosti je zaujímavé spomenúť
remeselnícke družstvo na výrobu
produktov z fúkaného skla, ktoré
vyváža aj do USA. V ňom je zamestnaný veľký počet invalidov.
l Pokiaľ viem, ty si už viackrát
bola tu v Srbsku, vo Vojvodine.
Koľkokrát si už bola tu a kde?
– Je to už piatykrát, čo som tu.
Okrem Vojlovice, Pančeva a Kovačice, navštívila som aj Belehrad
a kúpele Vrujci.
l Poznáš tu ešte niekoho tak dobre
ako Marínu Hríbovú?
– Marínu poznám najlepšie. Medzičasom som sa tu zoznámila s jej

rodinou, príbuznými a známymi. S
Marínou som sa zoznámila počas
štúdia v Košiciach. Spolu sme študovali geografiu, s tým, že ja som
ako druhý predmet študovala angličtinu, a ona slovenčinu. Tri roky
sme aj bývali v rovnakom internáte.
l Menil sa s každým novým príchodom aj tvoj názor na našu krajinu alebo si nezmenila svoj pôvodný názor?
– Zostal rovnaký, to je ten prvý
dojem. Bola som prekvapená, akí
sú tu ľudia láskaví, priateľskí. Pretrvávajú tu tradičné, dobré susedské vzťahy. Tu ľudia chodia
jedni k druhým na kávu, vzájomne si pomáhajú.
l Ktorý tvoj dojem zo Srbska je
najsilnejší?
– Občania vo vašej krajine si zachovávajú tradičné hodnoty. Napr.
pestujete si svoju vlastnú hudbu,
zatiaľ čo u nás je to už taký mix.
Vplyv západnej hudby je veľmi silný. Obyvateľstvo tu veľa pracuje,
no nemá také platy, aké sú u nás.
l Vedela by si tento svoj dojem
zhrnúť do jednej vety alebo dokonca slova?
– Priateľskí, srdeční ľudia s tradičnými hodnotami.
Ivan Zafirović

(pokračovanie v ďalšom čísle)
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Znovu medzi milými ľuďmi

SPOLU JE TO LEPŠIE

Bryndzové halušky
zalievané pivom
Na Námestí slobody v Novom
Sade sa 23. septembra v rámci
tretieho festivalu národných kuchýň „Food Planet” predstavili
aj Slovenská republika a Česká
republika. Zamestnanci belehradských veľvyslanectiev týchto krajín spoločne úspešne
predstavili svoje tradičné jedlá,
nápoje a kultúru. Na začiatku
prítomných oslovil veľvyslanec
Českej republiky Tomáš Kuchta,
ktorý zdôraznil, že jeho krajina
je známa vo svete výrobou piva.
Michal Hrušík, tretí tajomník
slovenského veľvyslanectva, v

krátkosti opísal tradičné jedlo
bryndzové halušky (istý druh
halušiek so špeciálnym syrom).
Okrem lákavých, horúcich
halušiek a studeného českého
piva, pre početných návštevníkov bol pripravený aj bohatý
kultúrno-umelecký program.
Zatancovali si členovia tanečného a speváckeho súboru z lokality Bela Crkva, v ktorom, v najväčšom počte, žije menšia komunita Čechov. Slovenskú menšinu v Srbsku prezentoval SKUS
Šafárik z Nového Sadu.

Eva Nagyová

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo

7

ТЕМА БРОЈА

Петак, 11. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

СВЕ О БЕЗБЕДНОМ КОРИШЋЕЊУ ПЛИНА

БОЦА НИЈЕ БОМБА, АЛИ ЗАХТЕВА ОПРЕЗ
Коришћење течног нафтног гаса у
домаћинствима лако је и безбедно,
али је потребно поштовати правила
На бензинској пумпи између
Врбаса и Куле 18. јуна приликом пуњења плинске боце за
домаћинство дошло је до експлозије гаса. Повређено је седам особа, међу којима је троје деце.
У фебруару ове године пет
особа је теже повређено када
је у једном стану на београдској Звездари експлодирала
плинска боца.
Петоро чланова породице из
Србије тешко је повређено у
пожару који је настао када је
експлодирала плинска боца током камповања на плажи у Ситонији, у Грчкој, јула 2017. године.
Две особе су погинуле, а четири су повређене у експлозији плинске боце у Нишу у априлу исте те године.
Више од пола породичне куће у Краљеву срушено је у експлозији плина, а до несреће је
дошло приликом замене боце...
Ко је крив?

Шта је плин
Течни нафтни гас (ТНГ) јесте
смеша угљоводоничних гасо-

ва, која се користи као гориво
за потрошаче у домаћинству
или за погон аутомобила, па се
код нас још назива и плин односно ауто-плин. Овај гас назива се и пропан-бутан, па се
боце у којима се продаје у течном стању (под притиском) зову још и бутан-боце. ТНГ иначе нема мирис, али му се додаје етил меркаптан, састојак
карактеристичног мириса, како би се лакше уочило цурење
и његово присуство у стамбеним просторијама.
Настаје прерадом нафте или
земног гаса, а предности његове употребе у домаћинствима
су велике: цена је прихватљива, ради се о еколошки добром
извору енергије, лако се набавља и користи и заузима мало
простора.
Плин као енергент има изузетна еколошка својства. Његовом употребом смањују се
емисије штетних гасова, што
повољније утиче на климу и
ублажава климатске промене.
За то за ме на „не е ко ло шких
енергената” ТНГ-ом, посебно
код индустријских потрошача,

по ста је
не само тренд него и потреба.
ТНГ уопште није отрован, а његово дуже удисање може само
да доведе до благе поспаности.
Опасно је кад плин исцури и
истисне кисеоник, јер тада може доћи до гушења и опасно је

Како да сигурно користите плинску боцу

Ово не треба да радите
Неправилно руковање инсталацијом природног гаса и уређајима не само да повећава потрошњу природног гаса него може узроковати
експлозију и пожар. Основно је да експлозија
по правилу не настаје случајно, већ је она искључиво последица нестручног и непажљивог
руковања од стране потрошача.
Несврсисходна примена уређаја и лоше руковање узрокују и већу потрошњу природног
гаса од оне која би била довољна. Ево неких
карактеристичних примера нерационалног коришћења с којима се свакодневно сусрећемо:
– трајно држање упаљеног пламена на припалним пламеницима (пилот-пламеник),
свих типова проточних апарата за припрему топле воде, а током зимских месеци и
на припалним пламеницима собних пећи;

ако се исцурели
плин упали…

Стварност и
предрасуде
Али предрасуде о безбедности
плинских боца прилично су
распрострањене. Због тога их
многи постављају изван кухиње, или чак у подруму. Њих,
међутим, не треба држати у
просторијама које се налазе испод нивоа земље. Осим тога,
место на којем се боца налази
мора се редовно проветравати.
Важно је поштовати и ово правило: у просторији где се налази апарат који ради на плин
сме се налазити само једна
плинска боца. Такође: на сваких тридесет метара квадратних сме се користити само једна плинска боца.
Приликом коришћења боцу
треба поставити на прописана
растојања од извора топлоте и
извора паљења (на пример два
метра од пећи, један метар од
шпорета који користи ТНГ) или
на балкон.
Боце треба куповати искључиво код овлашћених дистрибутера који поседују малопродајна места ТНГ-а и где се празна боца може заменити за пуну. Ниска цена, односно нижа
од уобичајене, знак је да нешто није у реду: или је боца
неисправна или без атеста, или

– лонац с припремљеном храном покрити поклопцем, ставити га на средину горионика и тек тада упалити
гас;
– пламен подесити на максималну јачину, али тако да не „лиже” изван
лонца;
– чим јело почне да кипи, обавезно смањити пламен на такву јачину да јело и
даље прокувава, али да се смањи
потрошња;

Важна је стручност
Боцу никако не треба пунити
на пумпама, јер они не могу да
испитају исправност вентила и
да провере да ли плин цури.
Треба ићи у пунионице које
комплетно тестирају боцу и могу да детектују цурење гаса. Јер
никада не експлодира сама боца, него гас, и то најчешће зато што цури на вентилу. Када
грађанин дође да напуни боцу,
пунионице проверавају жиг боце и гледају да ли им је истекао рок трајања од десет годи-

Атест је обавезан, али...

Како бирати

– држање упаљеног пламеника на гасном
штедњаку или решоу а да се не кува никакво јело;
– употреба максималног пламена, иако је јело већ проврило;
– кување у посудама знатно мањег пречника
од пречника пламена на горионику;
– дуготрајно прање посуђа у текућој води из
гасног проточног бојлера;
– прегревање стамбеног или пословног простора неадекватним коришћењем гасних
пећи;
– неподешеност пламена гасних горионика,
због чега долази до непотпуног сагоревања;
– лоше одабран тип горионика за одређено
ложиште и кућну инсталацију.

Каква вам боца треба? У
домаћинству се најчешће
користи она од десет килограма, а ако због нечег желите мању, односно краћу
боцу, онда је добар избор
она од 7,5 килограма.
За камповање се препоручују боце од два, три или
пет килограма, јер су практичне и лако преносиве.
Боце од 35 килограма
или више њих спојених
користе се у ресторанима,
а најбоље је да их на шпорет прикључи стручни инсталатер.

Овако се штеди
Горионици гасног шпорета имају укупну прикључну вредност од 1,5 метара
кубних на сат природног гаса. Правилним
управљањем на горионицима гасног
шпорета постиже се уштеда од чак 0,5
метара кубног гаса на сат. Због тих разлога потребно је корисника подсетити на
правилно руковање гасним штедњацима:
– гасни горионик на шпорету не палити
пре постављања лонца с припремљеним јелом;

у њој има мање течног гаса него што је означено. Количину
плина можете и сами лако проверити: наиме, тежина празне
боце исписана је на самој боци, а кад је ставите на вагу,
она треба да покаже збир те
тежине и десет килограма (или
пет килограма) плина.

на. Стога при куповини треба проверити датум производње,
утиснут на врату боце.
Боце после „ревидирања” у
специјализованим радионицама могу да се користе још десет година и тако максимално
четири пута. Оне старије од четрдесет година се уништавају.
Неке пунионице нуде замену неатестираних за атестиране боце уз доплату од око 1.500
динара.
Повезивање боце на шпорет
у домаћинству није сложен задатак, али се ипак треба придржавати упутства произвођача и евентуално питати за савет раднике у пунионици.
Уз боцу се добијају црево,
шрафови и регулатор. Црево с
једне стране треба спојити са
шпоретом, а с друге с регулатором који је повезан с плинском
боцом. Тек пошто је све добро
спојено, отвара се вентил на
плинској боци...
Р. Т.

– користити експрес лонац за кување,
јер штеди 50 одсто енергије;
– препоручује се кување у ватросталним
посудама, јер их није потребно откривати ради контроле кувања;
– не кувати јело у већој количини воде
него што је потребно, јер се уз утрошак
времена троши и знатно већа количина енергије;
– увек кувати у поклопљеном лонцу, јер
се тако штеди и до трећине гаса.

Плинске боце за кућну употребу морају да буду атестиране, иначе могу бити узрок
несреће. Али многи власници и не знају да ли њихова
боца има атест.
– Боцу испразним на свака три месеца, а пуним је на
пумпи. Када однесем на пуњење, они ми донесу другу
боцу. Само могу да претпоставим да је исправна, пошто нигде на њој не пише ни
да ли је атестирана ни докле
јој је рок трајања – жале се
грађани.

Неке плинаре, ипак, продају гас и у атестираним и
неатестираним боцама.
– Када сам однео боцу на
пумпу, продавац ју је погледао и рекао да није атестирана. Отишао је унутра и узео
другу пуну боцу, такође неатестирану, и дао ми је. Практично, ако им дате атестирану,
они вам другу такву врате,
ако не, врате вам пуну, неисправну боцу. Не знам да ли је
то дозвољено, али не би требало да буде – често се чује од
потрошача.

Шта да урадите ако осетите
цурење плина у просторији?
1.
Одмах затворите вентил
на плинској боци и
отворите прозоре и врата

2.
Не палите светла, упаљач ни
друге изворе варничења и
обавезно искључите фрижидер

3.
Уз помоћ сапунице
проверите место
пропуштања

4.
Ако узрок цурења не можете
да установите нити да отклоните сами, позовите сервис
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ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ЗИМНИЦУ

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

ДА ЛИ СТЕ СПРЕМИЛИ
ДОКТОРАТ ИЗ АЈВАРА?

Када ће „Хигијена”
односити кабасти отпад

Познати антрополог Драгомир Антонић једном је написао да „спремање
ајвара представља докторску дисертацију за сваку домаћицу”. Ако се сложимо с њим, можемо закључити да
жене у Србији сваке године крајем
септембра и почетком октобра – спремају докторате.
Без обзира на то да ли сте из Лесковца или из Баната, ако не знате да
спремите добар ајвар, џаба вам све.
Још ако га купујете у продавници –
вама на душу: ем не може да се мери
с домаћим, ем тегла од пола килограма, ако бирате онај најквалитетнији,
достиже цену и од астрономских 690
динара!
У току је акција „Октобар – месец
чистоће”, коју традиционално организује ЈКП „Хигијена”, а ево информација за све наше суграђане који су
се распитивали када ће радници тог
предузећа односити кабасти отпад из
њихових насеља.
У петак, 11. октобра, „Хигијена” ће
радити по позиву грађана и обилазити
терен чишћен током претходна три
дана. Пошто је већи део Панчева већ
обухваћен овом акцијом, ако сте пропустили дан кад су чистачи били у вашем
крају, петак је добра прилика да их
позовете (тел. 013/327-000), како би
однели кабасто смеће: стари намештај,
белу технику, амбалажу, ауто-лимарију, гуме, баштенско смеће и сав други
отпад изузев грађевинског шута.
У понедељак и уторак, 14. и 15.
октобра, кабасти отпад односиће се
из Старчева: првог дана из Доњег

краја и Шумица, а другог из Горњег
краја и Радничког насеља. У среду,
16. октобра, на реду је насеље Војловица, и то улице: 7. јула, Ј. Чмелика,
Добровољачка, Гробљанска, Борачка,
Пољска, као и насеље Топола. У четвртак, 17. октобра, „Хигијена” ће поново бити у Војловици, и то у улицама: Спољностарчевачкој, Јаношиковој, С. Марковића, Ш. Петефија, Братства–јединства и у школама „Братство
–јединство” и „Браца Петров”.
У петак, 18. октобра, поново ће се
радити по позиву. Долово ће бити на
реду у понедељак, 21. октобра (3. и 4.
рејон) и у уторак, 22. октобра (1. и 2.
рејон). Дан касније радници „Хигијене” обићи ће Стрелиште, насеље Стари
Тамиш и школе „Мика Антић” и „Браца Петров”, а у четвртак и петак, 24. и
25. октобра, радиће по позиву грађана,
чиме ће ова акција бити завршена.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Џаба сте кречили

– Као велики фан ајвара, могу да кажем да сам пробала апсолутно све
куповне варијанте, не бих ли маму и
себе поштедела компликованог поступка припреме, али испоставило се
да ниједан није као домаћи. Стога и
даље сваке године правимо ајвар и
чекамо да се појави нека достојна замена из продавнице – открила нам је
наша суграђанка коју смо овог викенда срели на панчевачкој пијаци.
С њом се сложила и госпођа Вера
из Војловице, која се не задржава само на припреми ајвара.
– Правим зимницу, али не у количинама као раније. Некада смо имали башту и своје поврће, па је то имало смисла, али сад ми се више не исплати. Састојци нису јефтини, а има
много посла око припреме. Правим
само производе чији се укус не може
ни поредити са оним што нам под
истим именом продају у маркетима:
поред ајвара, то су још и пекмез, туршија и слатко – каже Вера.

Шта се више исплати
Према информацијама с портала „Ценотека”, тегла од 550 грама ајвара у
маркетима кошта од око 250 до папрених 690 динара! Ипак, ни најскупља варијанта из радње, кажу пробирљиви дегустатори, не може да се
мери с домаћим производом.

У цену, поред поврћа, улазе и струја, вода, време и труд
Рачуница је проста: за 12 тегли ајвара треба вам 15 килограма свеже односно 10 килограма печене паприке.
Цена паприке креће се тренутно од 50
до 140 динара, у зависности од тога
где сте је купили и каквог је квалитета.
Ако извучемо просек, за килограм нам
треба 70 динара. Додајмо томе и три
килограма патлиџана по 120 динара,
литар и по уља, два конзерванса, два
децилитра сирћета, два литра куваног
парадајза и 12 празних тегли с поклопцем. Ова набавка неће проћи без 2.000
динара, што значи да ће једна тегла ајвара коштати око 166 динара. У „цех”,
наравно, нису урачунати струја, вода и
време и енергија које ће домаћице морати да уложе у овај посао. Ипак, разлика у цени је свакако драстична.

Башта злата вреди
Најповољније ће свакако проћи домаћинства која поврће гаје у својим
баштама. Завирили смо у оставу једне госпође из Качарева која је последњих дана била веома вредна: све
што је током лета узгајала већ је „спаковала” у тегле и флаше.
– Ставим 100 килограма купуса у
буре, по 12 тегли пекмеза и џема од

кајсија и од шљива, скувам бар 30 литара сока од парадајза. Млевени не
правим, јер се брзо квари. Печем паприку и сецкам свежу за замрзивач.
Уз то, направим 24 тегле ајвара и 48
тегли љутике, а напуним и 12 тегли
љутих папричица. Обавезно укиселим
и око 40 килограма краставаца, спремам и цвеклу и мешану салату, а количина зависи од тога колико поврћа
имам – каже ова Качаревка.

Бака је најисплативија
Рекло би се да највише штеде и најздравије се хране они који се сами постарају за читав процес производње – од узгоја поврћа до његовог конзервисања.
Ипак, тако се само чини на први
поглед, јер у обзир треба узети не само већ поменуте послове око припреме зимнице у кухињи већ и вишемесечни рад у башти и трошкове које узгој поврћа изискује. Кад се све сабере
и одузме, изгледа да је ипак најисплативије, најлепше и најслађе имати баку или какву другу рођаку на селу, која ће све набројано урадити сама и запаковати вам сваког викенда покоју
флашу и теглу, да вам се нађе...
Д. К. и Ј. К.

НАША АНКЕТА
ИМА ЛИ КОД НАС ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА?

Решење: усмерити децу на
спорт и ваннаставне активности
Да бисмо остали у духу тематике рубрике изнад, ево једног призора који
се неретко може видети на сваком
ћошку у нашем граду.
Октобар је месец када ЈКП „Хигијена” традиционално већ годинама
чисти и уређује наш град односећи
кабасто смеће. Радници тог предузећа врло су ревносни у обављању свог
посла и осталим данима (али и ноћима), а као што можете видети у горњем тексту, долазе и по позиву.

Ипак, очито неки наши суграђани
или не трпе ред или једноставно воле
да граде, а кад немају шта, они саграде – дивљу депонију. И као што посебно уживају у томе да паркирају возила
баш тамо где је то знаком забрањено,
тако су им и за одлагање ђубрета нарочито атрактивне локације на којима су адекватним натписом замољени
да управо то не чине. Јасно је да је код
таквих највећи неред на месту где ни
„Хигијена” нема приступ – у глави.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Без струје делови Панчева,
Старчева и Долова
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова, у петак,
11. октобра, од 10 до 11 сати, струје
неће имати становници дела Улице
Иве Лоле Рибара, од Наделске до Зимске, у Старчеву.
У уторак, 15. октобра, од 9.30 до
11.30, без електричне енергије остаће становници Улице Стевана Шупљикца од 41 до 53 и Чумићеве 47 и
49. Истог дана струје неће бити ни у
Долову, и то од 10 до 11 сати у деловима улица 7. јула и Пут за Песак, а

Страну
припремила
Драгана

Кожан

од 12.30 до 13.30 у Пролетерској од
Баваништанског пута до краја и у делу Баваништанског пута од Фискултурне до Пролетерске.
У среду, 16. октобра, од 10 до 12
сати, искључења су планирана за Панчево, и то за део Улице Владимира
Жестића од Ц. Лазара до М. Требињца, затим део Улице цара Лазара од
В. Жестића до Првомајске, за Првомајску од 31 до 37 и за део Улице
Милоша Требињца од В. Жестића ка
Првомајској.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

Н. ГЛИШИЋ

М. СТОЈАНОВИЋ

Вршњачко насиље се јавља у свим
узрастима: некада већ у забавишту,
али је типично за период пубертета.
Насиље једнако подразумева и физичко и вербално малтретирање. Вређање, смејање, задиркивање, понижавање на друштвеним мрежама, а неретко и туче, ударци или шамарање –
све су то облици насиља.
С обзиром на то да насиље у школи
може трајно да оштети или уништи
нечији живот, питали смо суграђане
да ли су имали искуства с таквим
проблемима, лично или посредно.
НАТАША ГЛИШИЋ, предузетница:
– Ми немамо лоша искуства. Тек
годину дана је дете у школи и заиста
нисмо чули да постоји неки проблем.
Не размишљамо унапред. Нећемо да
се оптерећујемо тим бригама – ако се
буде десило, тада ћемо мислити о томе.
МИЛАН СТОЈАНОВИЋ,
економски техничар:
– Наше дете је још мало. У новинама
се може прочитати да по школама
заиста има свега и свачега. Ми засад
за то не бринемо. Када буде време и
ако се уопште појави насиље у вртићу

Ф. ВЛАЈИЋ

Н. ПЕТКОВИЋ

или школи, припремаћемо се и разговараћемо с дететом.
ФИЛИП ВЛАЈИЋ,
дипломирани спортски тренер:
– Да до насиља не би долазило,
требало би усмерити децу на спорт,
у неку приватну школу, на страни
језик... Тако је било у мом случају.
Дете треба једноставно да се развија
у правилном смеру, да се склони са
улице и да се васпитава у здравом
окружењу. Родитељи морају да буду
упућени у све и дете не треба ништа
да крије од маме и тате. Такође, дете треба да се осамостали што је пре
могуће.
НЕНАД ПЕТКОВИЋ,
машински техничар:
– Мој унук је имао проблем. У једној групи на ваннаставним активностима један дечкић је био јачи и крупнији од остале деце, а тренирао је џудо. Малтретирао их је све одреда. Узимао им је ствари, претурао по торбама, а понекад би и ударио неког ђака.
Био је пријављен прво код учитељице, па код директора. На крају се, срећом, све средило.

Д. ДИВАЦ

Р. ЖИВКОВ

ДРАГАНА ДИВАЦ,
корепетитор у Балетској школи:
– Мислим да на проблему насиља
мора да се ради на свим нивоима –
како код куће, тако и у школи. Имам
утисак да су деца усамљенија него
пре, јер родитељи много раде. Едукација је јако важна. Битно је да се о
проблему не ћути. Могли би, рецимо,
на телевизији да се пуштају кратки
едукативни филмови о врстама насиља и препорукама о томе како реаговати у датим ситуацијама. То би сигурно било корисно.
РАДИСЛАВА ЖИВКОВ,
медицинска сестра:
– Не могу да проценим да ли је
пречесто приказивање случајева вршњачког насиља у медијима штетно
или корисно. Раније није било толико вести на ту тему и нисам сигурна
да ли то значи да насиља тада није
било или се само о томе просто није
говорило. О проблему насиља баш
много размишљам и нисам сигурна
шта је право решење. Моја деца, срећом, нису имала таквих проблема.
Ми смо са села, можда је и то разлог.
Анкетирала: Јелена Катана

Петак, 11. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ БОРИЛАЧКИМ ВЕШТИНАМА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

УСТАНИ И БОРИ СЕ!
И у животу и у спорту важно је знати борити се. Сви падамо и устајемо, али они који то целог живота
тренирају, после борбе пружају руку
противнику, без обзира на то јесу ли
га савладали или нису. И настављају
да се боре...

Глава прави разлику
Андреа Стојадинов (19) студенткиња
је Факултета за безбедност у Београду. Џудом се бави од своје четврте године и до сада је освојила пет појединачних европских медаља у конкуренцији кадета и млађих сениора, а
на Светском првенству за јуниоре прошле године освојила је бронзу.
– Скоро да и не памтим дане када
нисам знала шта је џудо. Брат је почео да тренира када сам ја имала две
године, па сам с родитељима гледала
његове тренинге. Трчкарала сам по
струњачама и колутала се са осталима – прича Андреа.
Брзо је схватила и да је за врхунске
резултате потребно много труда.
– Није у питању само улагање физичког напора, много више треба психичке снаге. С бољим резултатима наша очекивања расту, а ми смо све свеснији да се лагано пењемо степеницама до неког великог резултата који
сањамо. Тренира се пуно, два или три
пута дневно, али за физички напор су
сви способни. Сматрам да је ментална снага оно што представља највећу
разлику међу такмичарима – објашњава Андреа.
Некада јој тешко пада што нема
довољно времена за дружење, али
свесна је да професионално бављење спортом захтева промене у навикама.
– Оно што највише волим код џуда
јесте управо прилика да упознам што
више људи. Као мала сам сваког викенда ишла на турнире по Србији и
сваких недељу дана виђала другаре
из разних делова наше земље. Сада с
неколико тих другара имам прилику
да често путујем некуд ван Србије и
на по неколико дана. Упознала сам
мноштво дивних особа и верујем да
ћу у њима имати пријатеље целог живота – каже Андреа.
Друга лепа ствар коју јој је донело
бављење овим спортом јесу путовања
у далеке крајеве.

ставно и нестварно и многи мисле да
је то само обична кореографија. Али
кад пробају, брзо схвате да то није ни
близу истине – рекао је Денис.
Он додаје да аикидо од осталих
спортова одваја ненасилни приступ
превазилажењу сваког конфликта, првенствено оног унутрашњег, а затим
и у односу са околином.
– Тренинзи могу бити изузетно напорни, јер аикидо тражи, поред добре кондиције, и потпуну менталну
фокусираност и прецизност у извођењу техника, како не би дошло до повређивања – објашњава Денис.
У овом спорту не постоје такмичења, каже Денис, објашњавајући да се
човек у аикиду бори једино са самим
собом.

руку и када те окити златном
медаљом, која представља круну твог рада и напора, односно то сазнање да се сав твој
вредан рад и труд исплатио.
То буди неко посебно осећање
и још већи мотив за даљи и
још напорнији рад ка неким
вишим циљевима – објашњава он.
Огњен је до сада освојио
до ста зна чај них на гра да, а
између осталог одбранио је
прво место на Европском купу, на ко јем се так ми чио
повређен.
– Пут није лак и има много
успона и падова, као и одрицања, али тако се постаје шампион. Није битно да ли
је у питању ринг или нека животна ситуација,
увек се треба трудити и напорно радити да би се остварили
зацртани циљеви, који на крају
и дођу као резултат тог рада.
Онако како каже и латинска изрека Per aspera ad astra: преко
трња до звезда – закључује Огњен.

Карате као потреба

Тамара Живић (21) студенткиња је Биолошког факултета, а
карате тренира од своје шесте
године. Старији брат је први у
породици почео да се бави овим
спортом, али због повреде је морао да одустане.
– Ја сам, упркос разним повредама и саветима да морам
да прекинем, и даље у каратеу.
Денис Томовић Имам ту вољу и упорност, које
ме прате читавог живота и нису
– Имао сам много пута прилику да ми дозволиле да станем. Мени је касавладам самог себе, па чак и када рате свакодневица и не питам се да
ми је живот био директно угрожен. И ли хоћу или нећу да идем на тренинтиме се заиста поносим – истиче он. ге, то је једноставно нешто што
Денис верује у то да су сви људи се подразумева. Као што морам
међусобно повезани и да је поједи- да једем, пијем воду, дишем... –
нац само мрвица у океану свега што прича Тамара.
постоји.
Одмах су је заинтересовале бор– Кад већина људи буде била све- бе, односно побеђивање.
сна тога и кад се буде понашала у
– Никад се нисам бавила катаскладу с тим, овај свет ће постати ма, одмах ми је било занимљиво
много лепше место за живот. Ја те- да се борим, да учим технике и
жим да пренесем ту спознају на људе, радим с противницима. Једноали и да их подстакнем на лични ду- ставно, то ми је ушло у крв – каховни, ментални и физички же Тамара.
развој. Донедавно кроз аиУспех на првим такмичењима
кидо, а тренутно као учитељ подстакао ју је да се више труди
реикија и инструктор јоге – и тренира како би постизала још
каже он.
боље резултате.
– У борби с противником не
Преко трња до звезда
знамо који његов потез да очекуОгњен Драгојерац (25) по- јемо, нити он зна шта ћемо ми да
чео је да тренира кик-бокс у урадимо. На менталном нивоу је
другом разреду средње шко- борба занимљивија од ката, јер
ле, након вишегодишњег ба- никада не знаш шта може да се
вљења кошарком.
деси. Тога нема у катама, које су бор– Желео сам да се опро- ба са замишљеним противником, одбам у индивидуалном спор- носно са самим собом. А борба је као
ту и већ после прве недеље прави живот, ту су успони и падови,
тренинга кик-бокса осетио сам да је
од лу ка би ла ис правна. Поред физичког напретка,
Андреа Стојадинов помогао ми је да
ојачам и ментал– Прошле године смо имали свет- но као личност, научио ме
ско првенство на Бахамима. Не веру- је да никада не одустајем
јем да бих икада била у том рају да се од својих циљева и да ране бавим овим спортом. Поред тога, дим напорно како бих те
то је било путовање с мојим најбо- циљеве и остварио, како у
љим пријатељима... Па како онда не рингу, тако и у животу – рекао нам је Огњен.
волети овај спорт? – смеје се она.
У његовој породици нико
Истиче да је драгоцено то што је
научила да и када изгуби и кад побе- се пре њега није бавио борилачким вештинама, па је
ди, ода признање противнику.
– Међусобно поштовање које спор- његов избор изазвао чуђетисти указују једни другима без обзи- ње и страх да не буде пора на националност, веру, расу... ша- вређен, посебно код мајке,
ље лепу слику целом свету – закључу- али је брзо схватила какав
је то спорт и сада му је веје Андреа.
Огњен Драгојерац
лика подршка.
Хармонија са универзумом
– Тренирам свакодневно. Током али опет можемо изаћи као победниДенис Томовић (46) по струци је ин- припрема за такмичење – и два пута ци – каже Тамара.
Почела је да се такмичи са осам
жењер шумарства, а преко двадесет дневно. Фокусиран сам на своје пригодина бавио се аикидом. Као дете је преме и трудим се да сваки пут бу- година и на „Рода купу” у Београду
тренирао карате, али када је сазнао дем максимално спреман и у борби освојила своју прву златну медаљу.
– Све време сам гледала у публику
за ову борилачку вештину, заљубио доминантнији од другог борца, како
бих се са сваког турнира вратио са и маму, која је моја највећа подршка
се на први поглед.
– У аикиду су најлепши грацио- одличним резултатима – каже Огњен. за сва ова такмичења. На крају сам
Када уђе у ринг, такмичар остаје добила пехар који је био већи од мезност покрета, смиреност и стабилност, који се постижу након дугого- сам, да покаже шта је и колико радио не – прича она.
Била је првакиња државе за кадетдишњег бављења не само физичким на себи.
– Посебну чар у овом спорту пред- киње, јуниорке и млађе сениорке, завећ у првом реду духовним аспектом
ове вештине. Све делује тако једно- ставља тренутак када ти судија подигне тим вицешампионка државе за сени-

„Сестра Сигмунда
Фројда” Гоцета
Смилевског

Тамара Живић
орке, трећа на државном такмичењу и
трећа на Балкану за млађе сениорке.
– Да би био успешан, мораш да верујеш у себе и када се чини да је немогуће. Иако ти сви говоре, чак и твоја глава, да нешто не можеш, мораш
да будеш истрајан у томе – каже Тамара.
Она истиче да је јако битно имати
доброг тренера који верује у тебе, као
што ти верујеш његовим саветима.
– Тешко је некада ускладити остале обавезе с тренинзима. Али је најлепше када после освојене награде
знате да је вредело што сте се помучили. Иако увек буде тренутака када
хоћете да одустанете, све коцкице се
на крају сложе и све буде онако како
треба – објашњава Тамара.

Дисциплина на првом месту
Студент Факултета спорта и физичког васпитања Александар Батало (19)
тренира теквондо од првог разреда
основне школе. Репрезентативац је
већ неколико година.

Александар Батало
– Ова борилачка вештина наликује каратеу, али је, опет, различита.
Једино што је потпуно исто, јесте да
се у оба случаја носи кимоно. За овај
спорт сам сазнао тако што сам видео флајер на дрвету док сам шетао
с баком. Отишао сам и пробао. Теквондо ме је привукао јер је занимљив, а десило се и да сам од почетка имао доброг тренера. Већ са седам година освојио сам прву медаљу: била је то бронза! – прича нам
Александар.
Како је време одмицало, постизао
је све боље резултате. У својој колекцији данас има велики број златних
медаља. На Балканском такмичењу
2012. освојио је сребро. И од тада је
увек заузимао једно од прва три места. На државном првенству је три
године заредом био награђиван. Постао је репрезентативац у кадетској
селекцији.
– Пре две године сам ушао у сениорску категорију. Ту је сада велика
разлика, јер међу такмичарима може
бити разлика и десет година – објашњава нам Александар.
Сматра да је за успех најважније
редовно тренирати и бити храбар и
борбен.
– Лепо је то што кроз спорт упознајеш људе. С друге стране, стечена дисциплина рефлектује се и на живот.
Теквондо ме је научио како да се односим према људима и непријатним
ситуацијама, да ли да нешто прећутим или да се борим... – каже Александар.
Мирјана Марић

Да ли је Сигмунд Фројд
одговоран за
смрт својих
се ста ра
у
кон цен тра ци о ном ло гору? Након
доласка нациста у Беч
Сигмунду је
одобрена излазна виза, а
он је решио
да поведе са собом супругу, њихову децу с породицама, сестру своје
жене, кућне помоћнице, личног лекара с породицом и пса. Оставио
је четири сестре, које ће бити одведене у логор и тамо умрети.
Два читаоца који до 16. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико често читате психолошке књиге?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на
1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48
динара у Вип мрежи, 39,60 динара у
Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Књига тајни”
Е. О. Кировицa
Једне летње вечери
у Њујорку
психолог
Џејмс Коб
одр жао је
предавање
на тему вештине враћања изгубљених сећа ња. На кон предава ња при лази му непознати човек, који се
пре четрдесет година пробудио у
хотелској соби поред убијене жене, не сећајући се догађаја од претходне ноћи. Сада жели да сазна
истину: да ли је био невини посматрач или сурови убица?
Два читаоца који до 16. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли је ово планета мушкараца?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на
1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48
динара у Вип мрежи, 39,60 динара у
Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
да ли је ово планета мушкараца.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Јесте, њихова је планета. Они
наређују, они су глава породице,
они за ра ђу ју... а ми тро ши мо.”
063/7485...
„Колико ја знам, није, јер кажу
да су жене с Венере, а мушкарци с
Марса. Овај мој то доказује. Он се
понаша баш као да је пао с Марса.” 064/3677...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање колико често читате поезију:
„Кад год моја деца у школи раде
неку песмицу из читанке, па треба
да по мог нем око до ма ћег.”
064/1119...
„Пошто мој драги пева по кафанама, од поезије само читам текстове песама које он учи за наступе. Мора неко ваљда да га преслиша.” 063/2332...
Д. К.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 10. октобар, 19 сати, сцена Културног центра: концерт магичних струна – Краљевски гудачи Св. Ђорђа и Урош
Дојчиновић.
Петак, 11. октобар, 19 сати, дворана Културног центра: хуманитарни концерт „Духовно народно сабрање гусала, беседе,
игре и песме”.
Петак, 11. октобар, 21.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
журка „Deep & Dirty”.
Четвртак, 17. октобар, 19 сати, сцена Културног центра: концерт Марије Бајалице.

Изложбе
Четвртак, 10. октобар, 19 сати, Галерија савремене уметности: разговор о књизи „Саша Панчић, радови 2002–2017”.

Представе
Субота, 12. октобар, 12 сати, дворана Културног центра: балетска представа за децу „Лабудово језерце”.
Понедељак, 14. октобар, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Шта ћемо сад?”.

Тематски програм
Четвртак, 17. октобар, 19 сати, Народни музеј: промоција
књиге „Како је полетела Српска Спарта” – прича о др Владимиру Алексићу, првом српском Икару, мр Милорада Илића.

ДЕЧЈИ ОКТОБАРСКИ САЛОН

Похвала за Панчевку
На педесет четвртом београдском Дечјем октобарском салону, под називом „Чувајмо
природу”, ове године своје радове представиле су и две полазнице атељеа „Мали геније”
из Панчева: Сташа Андоновски (9) и Нађа Николић (11).
На ово го ди шњи кон курс
пријавило се сто установа са
деветсто двадесет радова, а
жири је изабрао триста педесет рађених у разним ликовним техникама, који су овом
приликом изложени.
Рад „Јеж” који је урадила
Нађа Николић у техници гратаж освојио је похвалну награду. Атеље постоји једанаест

МОЈ

МОЈ

Недовршене песме
Саша Гамбирожа,
музичар, кантаутор, студент
МУЗИКА: Група „ Black Sabbath” суптилно се провлачила
кроз моје детињство. Мрачне
деонице, енергија, динамика
и Озијев вокал чине овај бенд
заиста ненадмашивим. Најбољи албуми су „ Black Sabbath”
и „Sabbath Bloody Sabbath”,
сасвим по мом укусу! У попблуз фазону ми је омиљени
кантаутор Џон Мејер, ког сам
открио пре две године. Стил
свирања, емоција, фине гитарске импровизације и мекани поп-соул вокал чине овог
музичара комплетним.
ФИЛМ: Како уживам у музици, тако волим да се опустим
и уз филм. Филм „Соба 1408”
припада жанру хорора. Јако
интересантна прича и редак
филм који те стварно уведе у
саму радњу, барем од оних
које сам до сад гледао. Прича се одвија у соби хотела, а
главни глумац Џон Кјузак тумачи писца који се зове Мајк
Енслин. Због смрти своје ћерке он почиње да верује у духове и посећује страшна места да би писао књиге о томе.
И не слути да га у хотелу чекају језиви догађаји. Главни
ди рек тор хо те ла го спо дин
Олин (Семјуел Л. Џексон) моли га да не улази тамо, јер је

Страну припремила

Мирјана
Марић

УСПЕШНА СЕЗОНА КУД-а „ПАУНОВИЋ”

ПРОМОЦИЈА СРПСКЕ ТРАДИЦИЈЕ
ШИРОМ СВЕТА
Гостовања у
Холандији и Канади
Чланови Културно-уметничког
друштва „Станко Пауновић”
НИС – Рафинерије нафте Панче во у прет ход ном пе ри о ду
успешно су се представили и у
програмима међународних фестивала у нашој земљи и иностранству.
Дечји, омладински и први
извођачки ансамбл учествовали су у јуну на фестивалу фолклора у Несебару. У програму
фестивала Срба староседелаца „Ивањско цвеће” у Сивцу
представили су се први извођачки ансамбл, као и тамбура шки и на род ни ор ке стар
играма Срба из Баната и околине Гњилана. Чланови „Пауновића” наступили су и на Фестивалу српског фолклора у
Бањалуци, а најмлађи играчи,
дечји ансамбл нижих разреда,
боравили су на Дивчибарама.
Женска група певача и свирачи на традиционалним инструментима представили су се у
програму фестивала у околини Пожеге и на „Данима духовне музике” у Панчеву. Ансамбли „Пауновића” наступили су и пред публиком у Сефкерину, Врбасу и Бечеју, где
је одр жан фе сти вал „Бе чеј
фолк фест”, уз учешће ансамба ла из де се так зе ма ља. Уз
подршку Града Панчева, реализован је једанаести фестивал „Панчево – град игре”, од
19. до 21. августа, уз учешће

у тој соби било шездесет убистава. Он упркос свему жели
да започне своју причу. Само
дешавање филма ме је баш
повукло да пратим, чак и да
осетим језу и страх. Чиста десетка! Допадају ми се још два
филма у којима глуми Џон
Кјузак: „Say Anything” и „Serendipity”. Предивни филмови који су вредни пажње.
КЊИГЕ: У слободно време волим и да читам. Много волим
поезију и романе. Радо читам
Владислава Петковића Диса.
Он је рођен у Заблаћу, код
Чачка, а радио је као учитељ
и царински службеник. Прву
песму је написао још у седмом разреду. Човек је невероватног талента. Био је српски
песник и родољуб. У Француској је завршио своју последњу збирку песама „Недовршене песме”. Најпознатије су
„Нирвана”, „Пијанство”, „Можда спава”, али има још много
других које вреди прочитати.

ансамбала из Торонта, Кучева
и Панчева.
Изузетно успешно представљање „Пауновића” остварено
је на међународном фестивалу
фолклора у Енсхедеу у Холандији, одржаном од 27. августа
до 3. септембра. Наступили су
фолклорни ансамбл, народни
оркестар и свирачи на традиционалним инструментима. Тамо су се представили и фолклорни ансамбли из Холандије,

Португалије, Немачке и Србије. Домаћини, фолклорна група „Де Крекел” из Енсхедеа,
изузетно су осмислили боравак, у оквиру којег су организовали два концерта, фолклорну радионицу и обилазак знаменитости Холандије. Овај фолклорни ансамбл посетиће наш
град 2020. године.
Као круна веома садржајног
лета и многобројних изведених
програма широм Европе усле-

УПИС НО ВИХ ЧЛА НО ВА
У току је упис нових чланова, тако да сви они који желе
да се баве традиционалном културом и сценском уметношћу
могу да се пријаве. Просторије КУД-а „Станко Пауновић”
НИС–РНП налазе се у Дому омладине у Улици Светог Саве
број 10, а упис је могућ сваког радног дана од 17 до 20 сати. Информације се могу добити на телефоне: 013/313-638
и 063/348-257.

дило је гостовање фолклорног
ансамбла КУД-а „Станко Пауновић” НИС–РНП у Канади.
Концертна турнеја реализована
је у сарадњи са Академијом српске народне игре из Торонта,
која је у августу гостовала у Панчеву. Током турнеје одржани су
концерти у Киченеру и Мисисоги, а у програму су се смењивале кореографије домаћина,
Академије српске народне игре
из Торонта, и гостију, КУД-а
„Станко Пауновић” НИС–РНП
из Панчева. Играчи „Пауновића” представили су се играма
из: Баната, Доње Јасенице, околине Београда, Хомоља, Врањског Поља и Пчиње. Током тог
боравка организована је посета
Нијагариним водопадима, а учеснике турнеје примило је Његово преосвештенство владика
канадски господин Митрофан
у конаку манастира у Милтону.
Турнеја је наставак вишедеценијске сарадње КУД-а „Станко
Пауновић” НИС–РНП из Панчева и Академије српске народне игре из Торонта, чији је оснивач и директор наш суграђанин
Мирослав Бата Марчетић, који
већ двадесет седам година живи и успешно преноси традиционалну српску културу на младе нараштаје наших сународника у Канади.
„Пауновићу” по повратку из
Канаде предстоје бројна учешћа у програмима хуманитарних концерата у Панчеву и на
престижном фестивалу БЕМУС
у Београду.

КОНКУРС ЗА САЛОН УМЕТНОСТИ

година, а води га ликовна
умет ни ца Ива на Мар кез
Филиповић.

избор

Петак, 11. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Принудна слобода
Галерија савремене уметности
Културног центра Панчева у новембру 2019. године организује четрдесет девети Салон уметности Панчева, с темом „Принудна слобода”. На њему ће бити представљени радови из области сликарства, графике, цртежа, стрипа, вајарства. Биће присутан и сегмент граничних и
интермедијалних остварења.

Потребно је да уметници доставе: фотографију рада (JPG
300 DPI) којим конкуришу за
Салон, податке о раду (назив,
година, техника, димензије) и
кратку биографију у три реда
писану у „Word-у” (контакт,
школовање).
Пра во уче шћа има ју сви
професионални уметници који су рођени или раде на те-

риторији града Панчева. Конкурише се уметничким делима насталим после 2017. године. Радови треба да буду
гале риј ског фор ма та (опре мљени и спремни за качење).
Жи ри има пра во да по зо ве
уметника.
Кон курс ну до ку мен та ци ју
треба доставити од 1. до 10.
октобра 2019. године на имејл

адресу panart@panet.rs, с назнаком „за салон Панчева”.
Жири додељује три награде,
од којих прва или друга могу
бити откупне, а трећа је организација самосталне изложбе у галеријским просторима КЦП-а.
Учесници конкурса биће обавештени о резултатима и датуму достављања радова до 16.
октобра.

СМОТРА ХОРОВА ВОЈВОДИНЕ

У КОВИНУ

Запажен наступ
наших пензионера

Награђени панчевачки
уметници
На традиционалном, тридесет
трећем Октобарском ликовном
салону у Ковину, који је отворен 3. октобра, награђена су
два панчевачка уметника: Мирослав Савков за графику и
Милован Панић за сликарство.
На изложби је представљено
свих педесет радова који су
пристигли на конкурс, али они
који нису били опремљени нису ушли у ужи избор за награду. Додељене су награде за сли-

Смо тра хо ро ва пензионера
Војводине одржана је у Зрењанину у понедељак, 7. октобра.
Учествовало је тринаест група
певача из Војводине, а гости
су били хорови из Ниша, Лесковца и Аранђеловца.
Град Панчево и пензионере
Панчева представљао је, као и
свих година досад, ансамбл и
хор „Златна јесен”, у сарадњи
с Градским удружењем свих
пензионера Панчева. Учешће
и наступ хора омогућили су
Град Панчево на основу јавног

конкурса за суфинансирање
пројеката аматерског стваралаштва у култури за 2019. годину, као и Градско удружење
свих пензионера учешћем у
трошковима превоза.
Ансамбл и хор „Златна јесен” постоји већ тридесет седам година и наступа на обележавањима јубилеја и прослава у нашем граду у околини.
Уметнички руководилац и диригент био је недавно преминули Томислав Стејић, дипл.
архитекта у пензији.

карство, вајарство, графику и
алтернативну технику. Жири
је радио у саставу: проф. Мирјана Шимуновачки Шуњеварић, ликовни уметник Мирољуб Филиповић Филимир и
проф. Никола Шуица.
Из Панчева су, поред награђених аутора, учествовали и
уметници Ивана Димитрић Пешић, Милун Шиљковић, Милан
Манић, Марија Димитрић, Дејан
Ратковић и Никола Комосар.
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НАШ ГОСТ: СРЂАН БОЖОВИЋ, ВИШИ КУСТОС ИСТОРИЧАР

ЗАПИСИ О СТАРОМ ПАНЧЕВУ

КАКО ЈЕ ПАНЧЕВО ДОЧЕКАЛО ОСЛОБОЂЕЊЕ

Занатство пре
два века

Срђан Божовић (55) рођени је
Панчевац. Након завршене Гимназије „Урош Предић” у Панчеву уписао је студије историје. Потом је био наставник у
школи „Братство–јединство”,
док није добио понуду да ради
у Народном музеју Панчево. У
почетку је имао предрасуде према том послу, а колико у њему
данас ужива, сведочи то што је
у тој културној установи као
виши кустос историчар запослен већ двадесет пет година.
ПАНЧЕВАЦ: Шта је, заправо,
посао историчара кустоса?
СРЂАН БОЖОВИЋ: Ми се
бавимо прикупљањем, стручном обрадом, чувањем и презентовањем музејских предмета. Прикупљамо предмете који
су довољно вредни да би се чували у музеју као трагови прошлости и сведоци једног времена. То су покретна културна
добра. Набављамо их откупом,
преко дародаваца или их сами
проналазимо. Стручна обрада
подразумева упис у инвентарне књиге или у електронску базу података. Потребно је да се
одреде старост, састав, димензије... и порекло, односно ко је
поклонио или продао предмет.
Предмете чувамо у депоима или
у сталној поставци. Ми имамо
сталну поставку и прилично
вредне предмете. Излагање свему овоме даје смисао, да би људи видели те предмете и да би
могли чак и да их опипају.
l Када вас је заинтересовала
историја?
– Моја мајка је имала јединицу из историје, па је морала
да иде на поправни, и крстила
се и левом и десном руком када сам рекао да ћу да студирам историју. Интересовала ме
је од првог дана када смо почели да је учимо у школи.
l Када сте почели да радите
у Музеју?
– На скали од један до десет
жеља да се запослим у музеју
била је нула. Мене је кустоски
посао асоцирао на некакво пензионерско удружење где тамо
неки чика седи и чека посетиоце да дођу да их проведе поред витрина са експонатима.
Зато сам у почетку радио као
професор у школи. После извесног времена ме је пријатељица, која је радила овде у Народном музеју, звала да дођем
јер је директорка, историчарка
по професији, била пред пензијом. Прво сам рекао да ми не
пада на памет, али је пресудило то што ми је Музеј био на
пет минута од куће. Сад имам
већ двадесет пет година стажа
овде и могу вам рећи да се не
кајем... Никада не знате шта
ће вам донети живот. Највише
ми се допада што кустоси имају слободу да одређују изложбену делатност. Они негде у ово
доба године поднесу план и
програм рада за идућу годину
и теме којима желе да се баве.
На директору је да то одобри.
Имате слободу да будете креативни и да бирате сами део свог
посла. То је заиста лепо.
l Која је прва изложба коју
сте приредили?
– Нисам је потписао, иако
сам је комплетно урадио, зато
што сам био приправник и нисам ни имао право да будем
аутор изложбе. То су били „Политички плакати у Панчеву у
19. и 20. веку”. Ишао сам у Архив и истраживао. Док читате
такве плакате, враћате се у оно
време и осећате атмосферу која је владала. Тада сам све припремио и написао за каталог, а
директорка је била потписана
као аутор. До сада сам урадио
преко тридесет ауторских изложби.
l Пишете и књиге...
– Имам до сада три књиге, а
ме ђу њи ма је и „Ди ви зи ја
’Принц Еуген’”. Та тема ме је
при ву кла јер ни је по сто јао

ниједан стручни рад који се бавио овом дивизијом, која је, по
речима Немаца, била најзначајнија немачка јединица на територији Југославије у Другом
светском рату, а формирана је

ратовање. У мају су терали раднике Стакларе да копају ровове како би поставили ту митраљеска гнезда, минска поља
и бодљикаву жицу, јер су очекивали да ће Руси доћи с те

поскидали ознаке... а Руси су
их посматрали кроз двогледе.
Кад је једном руском капетану
постало сумњиво што „Немци”
не узвраћају паљбу, узјахао је
коња и пошао да извиди шта се

Срђан Божовић
управо овде у јужном Банату. стране. Тако се и десило. ПуМени је то било веома при- ковник Хилдебрант је био ковлачно за истраживање, чак мандант те јединице и он је
сам добио и награду за публи- постао командант града Панцистику за ту књигу. То је онај чева. С наше, југословенске
стране још пре маја послат је
занимљивији део посла.
чувени партијски радник Дуl Пре неколико дана, 6. октобра, обележен је Дан осло- шан Богданов Сенко да оживи
бођења Панчева у Другом свет- покрет отпора и устанак. Треском рату. Чини се да људи о бало је да повеже партизански
Јужнобанатски одред са илетоме данас мало знају?
– Каже се да победници пи- галцима који су се крили где
шу историју. Али и да је исто- су стигли. С њим је дошао јерија учитељица живота. Да би дан ударни сремски батаљон.
историја стварно била учитељи- Људи су добијали информацица, она мора да буде истинита. је да Немци беже и да се приНекада је истина онаква да од- према повлачење. Почели су
говара онима који су на власти. напади тих партизанских чета
на не мач ке
А некада се она
полицијске
гурне у страну
станице по секао да је није ни
лима, које нибило, па се прасу биле нешто
ви нека нова
Трећи напад Руса и
нарочито
историја.
обезбеђене.
Нажалост, та- партизана био је 6.
Било је по чекав је сада слу- октобра. Људи су
тири-пет почај свуда у свету – ревизија. славили ослобођење и ли ца ја ца и
можда понеки
Свако прави играли коло испред
исто ри ју како Магистрата, иако је по стражар. Десило се у Црехоће и како му
па ји кра јем
пада на памет. граду још било
То је несрећа немачких снајпериста. августа да су
напали полидруштвених нацијску станиука. Ово се највише огледа у променама име- цу и разоружали посаду. Ту је
на улица – готово сва имена бо- био и магацин с војном опрераца и хероја су склоњена и да- мом: униформе, чизме и опати су нови називи. Историја је сачи. Они су то све узели. Немсклона утицају политике и по- ци су донели одлуку да се затворе те полицијске станице
бедника, а то има своју цену.
јер нису имале никакву функl Шта је онда истина у вези
са ослобођењем Панчева 1944. цију осим да партизанима служе за набавку оружја.
године?
l Када је дошла Црвена ар– На факултету нисам ни
две реченице прочитао о Пан- мија?
чеву. Ми не учимо локалну
– Руси су 1. октобра ушли у
историју. Те конкретне ствари Белу Цркву, а тек тог дана су
се уче у ходу, испитују се људи панчевачки Немци цивили дои чита литература. Оно што били наредбу о евакуацији. Посам ја прво чуо у вези са осло- бегло је тек између десет и чебођењем, јесте да овде нису трнаест одсто, углавном оних
биле никакве борбе. Да су се имућнијих који су имали ауНемци повукли и да су Руси томобиле, а неки су отишли
ушли на територију. Ако слу- авионима или возом. Сутрадан
шате овакве приче, посебно од је ослобођен Вршац. Тамо је
људи који су интелектуалци, исто било жестоких борби, али
можете да поверујете да је то не као у Панчеву.
Занимљиво је и мало се зна:
истина. Међутим, прича је поткада су партизани у Панчеву
пуно другачија.
чули да стижу Руси, одушевљеl Како је текла прича ослоно су кренула ка њима. Срели
бођења?
– Иако су губили рат у Со- су се негде између Панчева и
вјетском Савезу, источним зе- Банатског Новог Села. Требамљама и повлачили се из Ру- ло је да то буде срдачан дочек,
муније и Бугарске, Немци су али их је, кад су пришли на
из неког разлога одлучили да двеста метара, дочекао рафал.
бране Панчево. Нису хтели да Сви су се бацили на земљу не
га пусте тек тако. Послали су знајући шта се дешава. Ствар
из Београда посебну јединицу је у томе што су наши носили
спе ци ја ли зо ва ну за ур ба но не мач ке уни фор ме и ни су

дешава... Кад су му партизани
објаснили и кад је он својима
дао знак да је све у реду, уследило је грљење и љубљење и до
краја су ратовали заједно. Напад ослободилаца на Панчево
кренуо је 5. октобра из правца
Војловице. У првом извештају
речено је да су изгубили осамнаесторо људи, да је рањено педесеторо и да се четрдесет петоро води као нестало.
Током другог напада, у ноћи
између 5. и 6. октобра, Немци
су добили наредбу да се повуку и да успут дигну у ваздух
све магацине са својом војном
опремом, да запале Архив и да
сруше мост на Тамишу. Тако
су и урадили.
Трећи напад Руса и партизана био је 6. октобра. Људи су
славили ослобођење, излазили
на улице и играли коло испред
Магистрата, иако је по граду
још било неких немачких снајпериста. Вита Сударски, који
је тада био дечак, причао је да
су Панчевци очекивали руске
хероје на белим коњима, а да
су их ослободили необријани,
блатњави и мусави црвеноармејци. Сви су они говорили:
„На Берлин, на Берлин!”
l Шта нам панчевачка историја поручује?
– У Другом светском рату у
Панчеву је изненађујуће пуно
људи страдало. Било је много
репресалија над становништвом
и члановима покрета отпора.
Требало би да наши људи то
знају, јер ако знају шта се дешавало негде другде у свету, морају да знају и шта је било овде.
На пример, први фашистички
логор подигнут је у Панчеву –
то је била Свилара. Десет дана
по уласку немачких јединица у
наш град тридесет шесторо људи је убијено и стрељано, осамнаесторо је обешено на православном гробљу. Стално су била хапшења и стрељања. На београдском путу 1942. године
стрељано је седамдесет петоро
људи за једног убијеног и једног
рањеног агента. У јуну те године испред „Гвожђара” обешено
је двадесет петоро људи, међу
којима су биле и жене, због рањавања немачког војника. Било
је појединачних истрага и ликвидирања чланова покрета отпора. После рата они су заборављени, за њих смо знали само
преко назива улица. Кад вам нешто не одговара, ви зажмурите.
То је несрећа историје, да је наука склона манипулацијама.
Мирјана Марић

Година 1795. узима се за го- стор ски ис пит по ла га ле y
дину почетка организованог еснафском дому, пред комизанатства у Панчеву. Како у сијом, или пред еснафском
публикацији „Панчево од дав- управом. Кандидат је одгонина – 220 година занатства варао на три питања која су
у Панчеву” (Народни музеј, се односила на технологију
2015) наводи ауторка Алек- израде неког предмета и посандра Јаковљевић, почетком казивао своју рукотворину,
19. века власт је регулисала која се називала „ремек” или
број и кретање занатлија y „мајстерштик”. Завршни рад
Панчеву, а многи од њих су оцењивали су комисија и стаузалуд подносили молбе за решина еснафа.
пријем y заједницу. Уколико
„Када се калфа произвоје процењено да већ постоји дио y мајстора, старешина
довољан број мајстора њихо- би га посаветовао како да се
вог профила, чланство им је влада. Затим би му припаодбијано.
сао кецељу и предао мајсторБрој занатлија y Панчеву је ско писмо, које је оверавао
сваке године растао, па је на- Магистрат. За добијање ове
ша варош 1821. године има- исправе мајсторски кандила 9.227 становника, међу ко- дат је морао да уплати таксу
јима је било 330 мајстора y форинтама, а након недеучлањених у девет еснафских љу дана да положи заклетву.
одељења са 274 калфе и 179 Но во пе че ни мај стор би се
шегрта. У граду је било укуп- по том
оса мо ста љи вао
но 46 занатлијских струка, а отварањем сопствене занатнајбројнији су били: ковачи, ске рад ње”, на во ди се у
бачвари, столари, колари, ме- публикацији.
сари, рибари, пчелари, каУ тексту стоји и да је еснаф
феџије, бродоградизаједно с Магистратељи, поткивачи,
том за кљу чи вао
ка зан џи је, ре уговоре о цени,
Интересантно
ме на ри, се ква ли те ту
и
длари, сараквантитету роје да су се калфе
чи, ћурчије,
бе и решавао
често дуже
опанчари,
спорове међу
задржавале код
чизмари, паза на тли ја ма
пуџије, бермајсторица-удовица или пак са све
бери, зидари
моћнијим трнего код
и сајџије.
гов ци ма, ко ји
мајстора.
„Ше гр ти и
су им угрожавакалфе прижељли ег зи стен ци ју.
кивали су да једЕснаф ска оде ље ња
ног дана постану мајcy често била ангажовастори и отворе своју радио- на и y хуманитарним акцини цу. Да би ше грт по стао јама ради прикупљања новмајстор, прво је после три ца за сиротињски фонд и подо четири године учења по- моћ остарелим и онемоћалагао за калфу, након чега лим занатлијама. Посебно су
је још неколико година мо- биле наглашена слога, узарао да ’вандрује’, или да иде јамна помоћ и подршка члана праксу и ради код других нова еснафа без обзира на
мајстора. Интересантно је да националну припадност.
су се калфе често дуже задрГлавна обележја еснафских
жавале код мајсторица-удо- одељења били су лада, заставица него код мајстора. Ина- ва, амблем и печат. Лада је
че, ’вандровало’ се широм сандук са две или три браве,
Аустроугарске царевине, чак обично од дрвета, израђен у
и изван ње. На основу лич- радионици уметничког стоних исправа калфи – ’ван- лара. У њему су се чували нодровки’, зна се да су Пан- вац, вредносни папири и рачевци занат усавршавали у зни други документи.
329 европских градова, меНа амблемима су најчешће
ђу којима су били Темишвар, били приказивани алати и
Клуж, Печуј, Будимпешта, производи једног или више
Беч, Грац, Линц, Аугзбург, заната, а они су се, између
Лајпциг, Москва и други. На осталог, користили и као ознаоснову функције коју је има- ке на радњама. Слични симла, ’вандровка’ је коришће- боли су представљани и на
на и као радна књижица и печатима. Заставе су се изракао пасош”, наводи Алексан- ђивале од свиле или памука,
дра Јаковљевић.
а на њима су представљани
У поменутој брошури о за- свеци – заштитници одређенатству у Панчеву пише да них заната.
су у оно време калфе мајД. К.
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

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

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити
и тромбоцити)
и ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА,
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара

Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара
Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

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

•
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ОТКУП и продаја половних телевизора. 064/56414.14. (283711)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ШАПУРИНЕ продајем.
064/172-44-10. (283542)

ФЛОРИДА, 2007, плин, кука, тек регистрован, повољно. 064/194-53-96.
(283301)

ПРОДАЈЕМ шпорет на дрва, пуромат, мењач ауди,
бојлер 10 л. 061/644-6207. (283922)

ХЈУНДАИ санта фе, 2003.
годиште. Беспрекоран.
064/194-53-96. (283301)
ПРОДАЈЕМ голф 6, 1.6,
ТДИ, 2012. годиште. Тел.
065/406-36-08. (283862)
Стовариште „Близанци”
(282274)

нуди све врсте

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

ПУНТО класик 1.2, 2012,
петора врата, атестиран
плин, 90.000 км. 064/58750-24. (283977)

ПРОДАЈЕМ опел астру
2001. годиште. 063/80149-32. (283989)
ПУНТО 3, 1.2, 2010, петора врата, клима, атеастиран плин, власник.
064/130-36-02. (283977)
ПЕЖО 207, 1.4, бензин
2007, петора врата, фул
опрема, регистрован.
064/130-36-02. (283977)
КОРСА Ц 1.4, 2002, петора врата, фул опрема, регистрован. 064/587-50-24.
(283977)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.5
дизел, 2006. годиште, возила старија жена.
064/137-47-89. (283908)

ПРОДАЈЕМ ауто рено
твинго, 2000. годиште, одлично стање, регистрован
до јануара 2020. 066/343476. (283960)

ПАСАТ бензин, плин, ТА
пећ, 2 кауча, може замена. 063/382-071. (284040)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2009, 5 В,
металик сив, одличан.
064/142-55-93. (284046)
ПРОДАЈЕМ пунто 2, бензинац, 2002. годиште.
Контакт 064/614-10-78.
(284062)
ПОВОЉНО нисан алмера,
2004. годиште, 1.5 ДЦИ,
нерегистрован, власник.
060/031-35-57. (284052)

НИСАН алмера, 2.0 Д, први власник, 2000 годиште.
Гаражиран, перфектан,
вреди видети. 061/613-1011. (283974)

ПОТРАЖЊА

ОТКУП возила, од 80 до
2.000 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (284083)
ОТКУП возила од 70 до
1.300 евра, стање небитно.
062/193-36-05. (284083)
КУПУЈЕМ томос мотоцикле, добро плаћам.
064/305-80-73 (284100)

МАШИНЕ
ТРАКТОР масеј фергусон
8160, 200 кс, тешка тањирача сетвоспремач 6 метара, две мале дрљаче, дворедни шпартач, мали двобраздни плуг на померање, прскалице од 2000 литара и 700 литара, шесторедни шпартач, сејалица
шесторедна „мајевица”.
064/867-48-11. (284078)

ЗАСТАВА 101, 2004, тек
регистрована, атестиран
плин 2022, 600 евра.
063/140-62-92. (283995)

ФОРД фијеста 1998. годиште, нерегистрован, још
један у деловима, цена договор, звати после 17 сати
+ 46769/207966 и
064/525-77-85. (283947)

ВОЗИЛА

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2, 3, 4, 6 квм),
достава, гаранција.
063/705-18-18, 335-930.
()283941)
ТРКАЧКИ бицикл мушки,
ново, мало вожен, на продају. 060/393-29-68.
(283829)
КАУЧ, комода за ТВ, стилски сточић. 064/474-4998. (283837)
ПРОДАЈЕМ балирано сено
и сламу. 062/240-643.
(283842)
ПРОДАЈЕМ кавезе за коке
носиље, товне пилиће, черупаљку, шурач, левке.
063/360-165. (283850)
ПРОДАЈЕМ уљане радијаторе, перику од природне
косе. Тел. 063/325-566.
(283852)
РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/60014-52. (283865)
САНДУЦИ од стакла, чамова даска. 062/400-2895.
(283877)

ПРОДАЈЕМ ИМТ 539
трактор. Тел. 064/236-6850. (284110)

АПАРАТИ
ВЕШ-МАШИНА, кухињски
бојлер, мини шпорет и половни делови од веш-машина. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (283603)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ФОРД фијеста 2001, бензин, регистрован до маја.
063/165-83-75. (284084)

ПРОДАЈЕМ тросед, очуван, висећи део, радни
сто, тепих. Тел. 063/85207-90. (283747/Р)

ПРОДАЈЕМ БМВ 520 и,
1992. годиште. 063/224798. 8284105)

ПРОДАЈЕМ три ТА пећи и
два писаћа стола.
063/852-54-50 (СМС)

ПРОДАЈЕМ изузетан двосед, библиотека, фотеље.
061/324-40-85. (284004)

ДВА БИЦИКЛА, казан 80
л, са мешалицом. 064/939- ПРОДАЈЕМ ганц нову пи76-81. (283986)
ца пећ са две етаже, цена
400 евра. 063/813-29-76,
ПРОДАЈЕМ веш-машину
060/555-768. (284082)
беко, сиправна, 6.000 динара, двосед 2.000 динара. 332-527. (283984)
ПРОДАЈЕМ половне вешмашине. 064/979-07-19.
(284019)

ПРОДАЈЕМ два гардеробна двокрилна ормана,
јефтино. 064/134-62-62.
(283895)
ТА ПЕЋ цер 3.5 кв, 30 х 55
х 120, исправна, ремонтована, 130 евра. 065/56197-37, 064/174-77-07.
(284000)
ТЕЛЕВИЗОР грундинг 49
инча, смарт 4 К, гаранција
2021, 250 евра. 060/36488-00. (284001)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, гаранција. 061/19881-42. (284069)

КОФЕР шиваћа, фрижидер, судо-машина, уградна рерна, микроталасна,
комбиновани, фрижидер,
сто, столице, фотеља мојца, кревет, угаона.
063/861-82-66. (284025)
ПРОДАЈЕМ цреп кикинда
272. 064/700-24-32.
(284029)
ЈАБУКА, грожђе, дуња за
ракију, довозим. Тел.
061/142-23-69. (284130)

НА ПРОДАЈУ стара цигла,
велики формат и грађевински блокови. 063/75529-05. (284092)
ПРОДАЈЕМ веш-машине,
шпорет равна плоча, индустријске шиваће машине,
ТВ филипс. 063/158-2750. (284111)
ПРОДАЕЈМ комбиновани
фрижидер, замрзивач,
веш-машину, може ваше
неисправно. 064/129-7360. (284131)
ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних џакова. Тел. 064/424-95-10.
(284117)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (283694)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, перјке, бакар, гвожђе, акумулаторе. 066/900-79-04.
(283847)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (283866)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
долазак на кућну адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (284071)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи.
062/148-49-94. (284069)
КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче, шпорете, акумулаторе, каблове. 060/521-9340. (284077)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност није битна. 335930. (283941)

КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, сифон
флаше, фигуре, стрипове,
старо покућство. 063/70518-18, 335-930. (2823941)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
шпорете, све остало.
061/627-07-31. (284015)

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински коцка
• Ковински орах
Бесплатна достава
на кућну адресу

(8/275978)

ПРОДАЈЕМ фијат стило
1.9 ЈТД, хитно. Цена договор. 060/533-35-75.
(283764/р)

угља
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061/176‐34‐08
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазак, исплата одмах.
066/641-30-36. (284095)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ викендица у
Делиблатској пешчари,
Девојачки бунар, удаљена
100 м од будућег Аква
парка. Могуће одложено
плаћање и разне компензације. Тел. 060/622-1837, 064/450-78-91. (СМС)
ПРОДАЈЕМ плац у Кудељарском насељу, 28 ари.
064/256-61-64 (СМС)
ПРОДАЈЕМ плацеве у Пелистерској. 064/364-83-18
и 064/365-66-27 (СМС)
НА ПРОДАЈУ викендица у
Д. Пешчари, могуће одложено плаћање и разне
компензације.
Тел.060/622-18-37 (СМС)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ
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СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,
три ара плаца, легализовано, 24.000 евра. 063/77142-24. (283851)
КУЋА, центар, Иланџа,
140 квм, 16 ари. замена,
доплаћујем. 064/075-2367. (283857)
КУЋА, 120 квм, две јединице, новија, Цара Душана, усељива. 064/075-2367. (283857)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у Иванову. Тел. 062/415359, 064/828-36-26.
(283955)
ПРОДАЈЕМ викендицу са
воћњаком, близу Иванова.
013/629-268. (283981)
АМК продаје јединствену
некретнину, језгро града,
Његошева у близини, 107
квм, 59.000 евра. 061/26208-44. (284004)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

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.

ХИТНО се продаје комфорна кућа у Мраморку.
069/255-87-86. (283060)
ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (283282)
ПЛАЦ 7 ари, Баваништански пут, 22.000. (188)
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(284006)
МАРГИТА, новији део куће, 33 квм, ТА, 19.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (284039)
БЛИЗУ ЦЕНТРА, кућа са
две стамбене јединице,
договор. „Лајф”, 061/66291-48. (284120)
НОВА МИСА, кућа 210
квм, на 2,3 ара плаца,
укњижена, близина вртића
„Петар Пан”, цена 56.000
евра. Власник. 063/82697-09. (283283)
КУЋА, 49 квм, Колонија
Стрелиште, плац 2.5 , усељива одмах. 063/852-7772. (1283758)
ПРОДАЈЕМ 63 ара грађевиског земљишта, на Кудељарском насипу (Охридска-Скадарска б.б.). Звати
осле 15 сати. 013/311-375.
(283666)

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ПРОДАЈЕМ плац 33 ара,
Новосељански пут 139.
063/886-85-82. (283767)
КУЋА, Старчево, усељива,
легализована, 12 ари плаца. Тел. 064/190-34-49.
(283558)

ПРОДАЈЕ се усељива кућа
у Јабуци са помоћним
објектима. 063/825-18-62.
(283998)
ПРОДАЈЕМ легализовану
кућу на Кудељарсцу, 9 ари
плаца. 064/040-82-72.
(284002)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

НА ТЕСЛИ, кућа на продаКУЋА, Тесла, Ј. Гаврилови- ју. 064/414-24-71.
ћа 16-а, ЦГ, Тесла, усељив. (283927)
062/434-181. (283638)
КУЋА на продају, Тесла,
КАЧАРЕВО, кућа 100 квм, 85 квм, 7.5 ари, 63.000.
на продају, 11 ари, усељи- 062/158-01-20. (283928)
ва. 064/172-86-12.
ТЕСЛА, дуплекс, 94 квм,
(283627)
Куткова зграда, 800 евра
НА ПРОДАЈУ двоспратна
по квадрату. (679), „Трем
кућа, 250 квм, Качарево,
01”, 063/836-23-83.
одлична локација.
(283917)
063/401-052. (283657)
ПРОДАЈЕМ кућу, Банатско БАВАНИШТАНСКИ пут,
Ново Село, са 19 ари пла- 16 ари, викендица, струја,
вода. (679), „Трем 01”,
ца. 063/887-84-00.
063/836-23-83. (283917)
(283934)
ПРОДАЈЕМ кућу у Дубовцу, може замена за мањи
стан. 063/734-82-31.
(287929)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ковину
или мењам за стан у Панчеву. 063/801-54-20.
(283838)

СТАРЧЕВО, Шумице, 120
квм, 4 ара, 26.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(283897)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Девојачком бунару, 70
квм, легализовану.
062/852-27-63, 011/33487-60. (283844)

АМК продаје – Тесла, изузетна понуда, 170 квм, 4
ара, 77.000 евра. 061/26208-44. (284004)
ПРОДАЈЕМ плац 18 ари,
на Кудељарцу. Тел.
062/818-25-05. (284020)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици. 063/334-014.
(284022)
Пословно-стамбена зона, кућа,
18 ари плац, фронт 22 м. Стевана Шупљикца. 064/222-51-33
(2/283556)

ПРОДАЈЕМ плац у Алибунару, Ул. Ж. Зрењанина
бр. 139, површина 38 ари,
вода и плин на плацу. Ближа обавештења на телефон 063/851-81-54.
(284003)
ПЛАЦ на продају, 16 ари,
Новосељански пут.
060/050-85-37. (284079)

ВОЈЛОВИЦА, 74 + 83 квм,
5 ари, 35.000. (49) „Мустанг”, 062/226-901.
(284039)
СТАРА МИСА, 46 квм +
гаража, 2.5 ара, 26.000.
(49) „Мустанг”, 062/226901. (284039)
ПРОДАЈЕМ новосаграђену
кућу, 150 квм, Скадарска
18-а, на плацу од 8,19
ари. Договор. 060/332-7404, 065/849-09-38.
(284045)

КУЋА, дворишна, 78 квм,
1.5 ар, центар, хитно,
45.000, договор. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(284058)
ШИРИ ЦЕНТАР, старија
кућа, 7 ари, хитно, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (284058)

ТРИ ланца земље, Лап,
трећа дуж, плац 12 ари,
Баваништански пут – до
пута. 064/867-48-11.
(284078)

НА ПРОДАЈУ кућа 92 квм,
на 5 ари плаца у најатрактивнијем делу Девојачког
бунара, легализовано.
064/121-84-74. (284122)
КУЋУ продајем са 7 ари
плаца, гаража, помоћни
објекти, сво покућство, цена договор. 064/510-6781. (284115)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска, преко пруге, пола под
воћем. 064/113-47-76.
(284033)
ПРОДАЈЕМ плац за пословни објекат са грађевинском дозволом, шири
центар, 22,5 ара. 062/88656-00. (284073)

СТАРА МИСА, кућа 79
квм, гаража, 3,3 ара,
16.000. (353) „Премиер”,
063/800-44-30. (284053)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОTРАЖЊА

ШИРИ ЦЕНТАР, започета
нова кућа, 2 ара, хитно,
21.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (284058)
ЦЕНТАР, 89 квм, дворишна кућа, хитно, 38.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (284058)

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.
064/369-47-02. (283896
КУПУЈЕМ кућу на Тесли
или Нови свет. 063/82735-97. (284006)

СТАРА кућа, 11.5 ари плаца, Старчево. 064/167-7593. (284086)

ПОТРЕБНИ плацеви за инвнеститоре. Агенција „Тесла некретнине”, 064/668МИСА, етажа, 135, 47.000; 89-15. (284101)
миса, 2.0, ЕГ, 26.000.
КУПУЈЕМ плац преко 4
(338), „Јанковић”, 348ара, на бољој локацији.
025. (284060)
063/354-482. (284102)
ДВОРИШНИ, 34, Тесла,
12.000; Миса, кућа 150
СТАНОВИ
квм, 65.000. (338), „ЈанкоПОНУДА
вић”, 348-025. (284060)

ПРОДАЈЕМ воћњак, 18
ари, 1/1, Кудељарски насип, ограђен, уређен.
063/472-669. (284093)

МИСА, плац са темељом,
папири, 19.000, викендица
песак 15.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (284132)

КУЋА на продају, Цара
Лазара, близу „беовоза”,
063/759-07-43. (284080)

ОМОЉИЦА, строги центар, једноипособан, плац
код Бање, 7,6 ари.
064/021-19-31. (и)
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ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, једнособан, двособан, трособан стан.
062/208-828. (284075)

СТАНОВИ
ПОНУДА

66 КВМ – ПР, 19.500, Миса; 30 квм – 21.000, Маргита. 063/377-835.
(282654)

ЊЕГОШЕВА, близина. Јединствена некретнина, језгро града, 107 квм,
ТОПОЛА, приземни тросо59.000 евра. АМК продаја, бан, 80 квм, двориште,
061/262-08-44. (284004)
22.000. (49) „Мустанг”,
062/226-901. (284039)

СОДАРА, двоипособан, 75
квм, ЦГ, III, 42.500. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(283917)
СОДАРА, 56 квм, ЦГ, V,
лифт, 35.500. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(283917)

ПРОДАЈЕМ стан, новоградња, 67 квм, укњижен,
грејање на гас. 063/215844. (283944)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту 66 квм,
VII спрат, зграда са лифтом, леп поглед, близу
школе, обданишта и супермаркет, централно грејање, сигурносна врата,
ПВЦ прозори, подрумска
остава, повољно. Власник.
063/376-191, 063/376-189.
(283965)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 27
квм, на новој Миси, IV
спрат, поткровље.
063/818-75-44. (283952)

КОТЕЖ 1, двособан, ПВЦ
столарија, паркет, сигурносна врата, без посредника. 061/613-10-11.
(283971)

УЖИ центар, дворишни,
1.0, усељив, 13.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(283917)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, ТА грејање, без
посредника. 062/107-5255. (283935)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
сутерен, 37 квм, стара
градња. 064/177-19-81.
(283834)

НОВА МИСА, лукс трособан, 95 квм, I, ЕГ, 600
евра/квадрат. (300), „Ћурчић”, 063/803-10-52.
(283959)
ВОЈНЕ зграде, троиособан, ЦГ, VI, двострана
оријентација, поглед на
реку, 52.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(283917)

СТАРА МИАС, сређена
етажа 104 квм, I, ЕГ,
38.000. (49) „Мустанг”,
062/226-901. (284039)

ТЕСЛА, двособан, 47 квм,
24.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (284132)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, ЦГ, IV, ПВЦ, 27.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (284039)

ШИРИ ЦЕНТАР, новија
градња, дуплекс, 91 квм,
четворособан, ЦГ, III.
(336) „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (284054)
НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 750
евра/квадрат. (188) „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(284006)

СТРЕЛИШТЕ, део куће, 90
квм, први спрат, двориште, укњижено, 27.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (283897)

СОДАРА, војне зграде,
двоиособан, IX спрат,
42.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(283897)

ЦЕНТАР, 74 квм, салонац,
II, грејање гас, 44.000.
(188) „UnaDalli”, 064/25587-50. (284006)

КОТЕЖ 1, двособан, 62,
реновиран, II, ТА, 37.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (284039)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54
квм, трећи спрат, ЦГ,
30.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(283897)

СТРЕЛИШТЕ, 98 квм, IV,
ЦГ, две терасе, комплет
сређен. 064/163-57-59.
(283894)

marketing@pancevac-online.rs

АМК купујем станове. Брза реализација. АМКЛ,
Његошева 12. 061/262-0844. (284004)
ЦЕНТАР, троипособан,
нов, 73.000, салонски, 136
квм, 95.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (284120)

СТАНОВИ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ИЗДАВАЊЕ

ПОТРЕБАН једнособан намештен стан са ЦГ, на
Стрелишту. 063/150-5236. (284063)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси
код цркве, комплет намештен, на дуже. 063/86828-63. (283525)

КУПУЈЕМ једнособан стан
за реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74.
(283897)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, намештено, ТВ,
ТА, 130 евра. 069/113-0073. (283821)

КУПУЈЕМ двособан стан
без посредника, до IV
спрата, обавезно ЦГ и
лифт. Локација, Содара,
Котеж II, Тесла, моће и за
адаптацију, исплата одмах. 063/637-673.
(283975)

ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње и купатила
самцу или ученици (грејање). 064/090-11-28.
(283848)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на дужи период.
Депозит обавезан. Тел.
062/151-08-28. (283891)

МИСА, нова трособна етажа, ВП, 83 квм, гаража,
45.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (284070)

НАМЕШТЕНА гарсоњера,
нова Миса, у кући, ТА грејање, 100 евра, плус депозит. 063/281-891. (283890)

КОТЕЖ 2, сређен једноипособан, пот, кухиња,
22.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (284070)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 1,
IV спрат, 57 квм, вреди
погледати. 066/804-46-39.
(283973)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, Скробара, повољно.
Тел. 063/325-566.
(283852)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, III, ЦГ, тераса,
35.000. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (283959)

ПРОДАЈЕМ стан дворишни до улице, Жарка Зрењанина. Власник.
061/382-88-88. (283904)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан и гаражу, Д. Туцовића, 20.000 евра. 063/89647-51. (283976)

СОДАРА, стан 71 квм, ЦГ,
лифт, очуван. Тел.
064/248-95-28. (284028)

ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, Котеж
1, пети спрет, без лифта,
18.000 евра. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (283980)
ТЕСЛА, сређен двособан,
ПР, 35.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (284070)
СТРОГИ центар, салонски,
173 квм, 4 собе, усељив.
(470), „Дива”, 064/246-0571. (283980)

КОТЕЖ 1, 60 + 180 квм,
V,без лифта, 35.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (284101)
СОДАРА, трособан, 75
квм, II, ЦГ, 42.000, договор. (336) „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(284054)

СЕЛИДБЕ
• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и
демонтажа намештаја • Професионални радници
• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
ШИРИ ЦЕНТАР, гарсоњера, 18 квм, ЦГ, IV, 13.000,
договор. (336) „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(284054)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
72 квм, V, ЦГ, усељив,
40.000. (336) „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(284054)
СОДАРА, двособан, 61
квм, II, ЦГ, 35.000, договор. (336) „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(284054)

ЛАВА ТОЛСТОЈА, дуплекс,
96 квм, ЦГ, паркинг место,
80.000. „Лајф”, 061/66291-48. (284120)
НОВО у Агенцији „Тесла
некретнине”, посебне погодности за продавце некретнина. 064/668-89-15.
(284101)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу и Стрелишту, повољно.
066/937-00-13. (284104)
СОДАРА, трособан, 72
квм, ЦГ, IV, 44.000. (353)
„Премиер”, 063/800-4430. (284053)
ЗЕЛЕНГОРА, једнособан,
III, 30 kvm, TA, 17.000.
(353) „Премиер”, 063/80044-30. (284053)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353) „Премиер”,
063/800-44-30. (284053)
ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза исплата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (283897)

НОВИЈА ГРАДЊА, 40 квм,
једноипособан, код болнице, хитно, 28.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(284058)
НОВА МИСА, трособна,
реновирана етажа, 90 квм,
гаража, 48.000. (353)
„Премиер”, 063/800-4430. (284053)
ТЕСЛА, реновиран двоипособан, IV, ЦГ, 48.000 и
касарне, приземље,
35.000. „Лајф”, 061/66291-48. (284120)

СТАН од 50 квм, намештен, Панчево, Војвођански булевар 2/20.
061/188-96-48, Звати после 18 сати. (2823827)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у кући, посебан
улаз. 064/187-20-13.
(283908)

ПОТРЕБАН једнособан,
двособан стан, агенција
„UnaDalli”, исплата одмах.
064/255-87-50. (284006)
КУПУЈЕМ станове за реновирање, исплата одмах,
Агенција „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(284101)
АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребни станови и куће у Панчеву, брза исплата.
061/662-91-48. (284120)

ИЗДАЈЕМ трособан намештен стан у центру града.
063/215-844. (283944)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком хотелу, намештену, са парним грејањем.
069/049-12-55, 063/89516-72. (283953)
ИЗДАЈЕМ кућу – два стана, Радионицом 80 квм +
једнособан стана.
064/939-76-81. (283986)

СТРЕЛИШТЕ, 61 квм, двособан, хитно, 30.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (284058)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, тераса, IV, без лифта,
29.000, договор. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (284101)

ИЗДАЈЕМ собу и кухињу,
Маргита, Светозара Шемића 70-а, Панчево.
013/354-703. (2838819

ИЗДАЈЕМ собу, студенту,
ученику. Услови одговарајући. 013/355-537,
065/335-55-37. (284011)
КОТЕЖ, 62 квм, двособан,
леп, III, усељив, 39.500.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (284058)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,
хитно потребни станови
свих структура. 063/74428-66. (284132)
КОТЕЖ 1, двособан, IV, 56 КУПУЈЕМО једнособан,
двособан стан за реновираквм, ЦГ, 28.500. (353)
ње. Исплата одмах. (926),
„Премиер”, 063/800-44„Купола некретнине”
30. (284053)
065/328-66-94. (283930)
КОТЕЖ, двособан, комплетно сређен, II, 38.000.
„Милка М”, 063/744-2866. (284132)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, 38.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (284132)
ТЕСЛА, трособан, 88 квм,
55.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (284132)
ТЕСЛА, сређен двособан,
ПР, 35.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (284070)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, намештену, ЦГ,
лифт, повољно. 063/805936. (284024)
НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, 90 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (284113)

Петак, 11. октобар 2019.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан у центру.
063/728-47-42. (284018)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
трећи спрат, ТА, намештен. Тел. 064/177-19-81.
(283834)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним
заједницама

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, ТА грејање, Зеленгора. 063/601037. (284034)
ОД 15. октобра двособан
намештен стан. 064/04759-70, 013/346-938.
(284074)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на Стрелишту, ЦГ.
Тел. 064/230-79-81.
(284065)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте,
раднички смештај.
063/502-211. (284129)

• Одржавање хигијене четири
пута месечно
• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

УПРАВЉАЊЕ

(7/279775)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, АУТО СЕРВИСУ SCAN AUкод Аутобуске станице.
TO потребан радник.
063/278-421. (283988)
064/240-69-63. (282984)
ЈНА, ексклузивна продаја
локала, од 29.000 евра –
304.000 евра. АМК продаја, Његошева 12. 061/26208-44. (284004)

РЕСТОРАНУ ROYAL у
Авив парку, потребна конобар/ица, кувар/ица.
Тел. 063/216-788.
(283785)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/880-23-33. (284072)

ПОТРЕБАН радник, конобар, конобарица, Kafe Picasso, Панчево. 065/50491-07, 065/504-91-09.
(283809)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру
града, погодна за пословни простор. 063/810-0814. (284090)

ПОСАО

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру града, погодан за
канцеларије, бутике.
064/267-72-17. (283387/р)
ИЗДАЈЕМ два локала, могућност са пекарском
опремом. 064/482-65-53.
(283692)
ИЗДАЈЕМ локал, 70 квм,
Синђелићева 35. 064/21748-56.
ИЗДАЈЕМ локал 40 квм, у
центру,повољно. 064/85070-69.

ИЗДАЈЕМ опремљен салон
лепоте, центар, може и
празан. 063/734-82-31.
(283929)
ИЗДАЈЕМ локал 20 квм,
повољно, Змај Јовина 5,
локал 5. 344-955.
(283849/283855)

ПОНУДА

ПЕКАРИ потребна продавачица. 063/193-75-30.
(284107)

ПОТРЕБНА продавачица и
спремачица у пекари.
064/217-48-56. mail: pekarasmiljanic@mts.rs
(283594)
РЕСТОРАНУ брзе хране у
граду потребна озбиљна
радница, плата добра.
Обезбеђен бесплатан стан
и храна. Обавезна пријава. Тел. 066/932-67-51.
(ф)

Фирми STEFANY MIL потребан радник
на CNC машини и возач до 45 година.
Пријаве mailom: stefanymil@gmail.com и телефоном
на 060/381-65-09, радним данима од 8 до 16 сати.
(11/284119)

ХИТНО потребни радници: 1 тракториста и 1 физички радник за рад у пољопривреди у Долову. Јавити се на телефоне –
064/200-56-92, 063/72822-14. (283878)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством за
међународни Румунија и
Македонија. Пријава, сталан посао. 069/301-17-00
(СМС)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(283902)

ПОТРЕБАН радник (мушкарац) за рад на бувљаку. 064/147-18-52.
(283876)

потребни фризери. Плата
30.000. 065/555-54-44.
(284012)
ПОТРЕБНА жена за рад у
живинској кланици, са искуством. 064/365-65-56.
(284016)
ПОТРЕБНИ радници
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04

(5/283639)

(6/283938)

(f)

ПОТРЕБНО више радника
за припрему салата и продају. Роштиљ „Код Тому
Лесковчанина”. 065/90050-08. (284031)
РЕСТОРАНУ POCO LOCO
потребан возач Б категорије за развоз хране у Београду. 064/874-03-03.
(283991)

ПОТРАЖЊА

ПРИВАТНИ часови хемије. Израда семинарских
радова. Приватни часови
хемије. 061/204-04-85
(СМС)

РЕСТОРАНУ потребне конобарице, хитно, одлични
услови. Тел. 064/349-9343. (284088)

потребан

ПОСЛОВОЂА
Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

Тел. 062/896-39-78
(4/283639)

расписује

КОНКУРС
за радно место:

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, гуртне! Уграђујемпоправљам. 064/181-2500. (283662)

Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл
адресу: zzzzpancevac@gmail.com

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(283511)

Рок за конкурисање: 1. новембар 2019.

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (283511)
МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. Facebook.com/molerizam 069/444-23-76.
(283832)

ка, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (283909)
РАДИМ све физичке послове , чистимо подруме,
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (283906)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
ПОТРЕБНА помоћна рад- тражи посао. 064/120-77ница за рад у кухињи и ко- 64. (283560)
нобарица. 062/806-02-58.
(283899)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висинПОТРЕБАН возач Ц и Е
ски радови на крову.
категорије за унутрашњи
065/535-24-56. (283887)
транспорт. 064/140-70-87.
СТОЛАРСКЕ и браварске
(284098)
услуге. Александар.
064/157-20-03. (283907)

Ћевабџиници
„Хало Лесковац”

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ПОТРЕБНЕ раднице за
производњу кифлица. РадСЕРТИФИКОВАНИ инно време од 7 до 15 сати.
структор јоге и мадертераИскуство није потребно.
пеут, за подручје Панчева
060/693-30-99. (284106)
и Београда. 063/786-94ПРИВАТНОЈ фирми по81. (283875)
требан КВ електричар,
два приправника, два фиШЉУНАК, песак сејанац
зикалца. 062/847-00-95.
одвоз шута малим кипе(284108)
ром до два кубика.
ДОО SILEX тражи раднике 064/664-85-31, 013/342за рад у производњи. Тел. 338 (СМС)
063/103-22-07, Боре ШиПОПРАВКА веш-машина,
поша 9-б. (284036)
бојлера, шпорета, пећи,
електроинсталација, гаПОТРЕБНА радница на
ранција. 060/180-02-83.
пола радног времена, Зе(283296)
лена пијаца. 064/294-2140. (284047)
МАТЕМАТИКА, статисти-

061/251-95-19, 064/251-95-19, 069/251-95-19

CV слати на mail: office@alpinpancevo.co.rs

ПОСАО

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. facebook.com/molerizam 069/444-23-76.
ПОТРЕБНА радница са ис- (СМС)
куством у продавници ме- ИЗРАДА кифлица, мини
шовите робе Pro trade.
пица и ситних колача по
063/341-770. (284009)
наруџбини. 060/761-11САЛОНУ у центру Панчева 81. (283628)

Пожељно познавање града Београда.

ДЕВОЈКА ЗА РАД У КАНЦЕЛАРИЈИ

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
код Градске библиотеке,
погодно за све намене.
Цена договор. 064/134-06- WEIFERT дистрибуцији пића потребни виљушкари08. (283961)
сти и возачи Б и Ц категоИЗДАЈЕМ локал у Немарије.062/446-285.
њиној 8, код „Шпица”.
ПОТРЕБНЕ раднице за
065/853-93-29. (283933)
шивење на индустријским
машинама. Тел. 064/981ИЗДАЈЕМ пословни про77-65. (283905)
стор у Горњем граду, Ул.
Браће Југовића 15, у близини Здравствене станице,
100 квм, идеалан магацински простор, канцеларија,
санитарни чвор, сређен,
одмах усељив. 063/84544-59. (283949)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови;: завршена средња саобраћајна школа, пет година искуства на пословима
возача или поседовање Ц
категорије, са било којом
средњом школом. Контакт
особа Марија Симоновић,
060/663-64-63 (звати радним данима од 8 до 16).
(293999)

Потребни возачи Б категорије

ПЕКАРИ потребан радник
са категоријом, ноћни
рад. 062/806-02-58.
(283899)
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ЛИМО СЕРВИС CITIGO ПАНЧЕВО

ПОТРЕБНА

ПОТРЕБНИ возачи са Ц
категоријом за развоз по
Србији. 062/889-01-20
(СМС)

СОДАРА, разрађен угоститељски објекат, цена
договор. „Лајф”, 061/66291-48. (284120)

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95

ИЗДАЈЕ се Мотел „Miss”.
Информације, 063/81329-76, 060/555-76-80.
(284082)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру на Котежу 1.
064/420-77-46. (284127)

ОГЛАСИ

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика. Часови.
Тел. 251-981, 063/852-2243.
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-8049. (283914)
АДАПТАЦИЈЕ кућа, станова, кровова, фасаде, штемовање бетона, повољно.
061/193-00-09. (2839509
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, вентили,
славине, одгушење канализације одмах. 061/19300-09. (283950)
ЧИСТИМ подруме, станове, дворишта, селидбе и
све остало. 061/627-07-31.
(284015)

или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ У СТОЧАРСТВУ – МУЗАЧИ
(два извршиоца), са искуством или без искуства,
за рад на фарми „Копово” која послује у саставу
ДОО „Војводина” Старчево.
Радни однос и редовна зарада у складу са уговором.
Контакт телефон 064/882-41-28, Јасмина.

Потребни радници са ССС за рад
у фабрици:

5 мушкараца и 5 жена
Контакт телефон: 061/310-18-08

(ф)

Рециклажни центар „Божић и синови” Омољица,

НУДИ ЗАПОСЛЕЊЕ РАДНИКА МАНИПУЛАНАТА.
Контакт телефон за све информације: 063/641-340.
Звати радним даним од 8 до 16 сати.

DOO „MINESAL” из Панчева,
тражи

МУШКАРЦЕ ЗА РАД
У ПРОИЗВОДЊИ
ГАЈБИЦА И ПАЛЕТА
013/373-488, 063/256-360

(ф)

ПОТРЕБНИ
ТРАКТОРИСТИ СА ИСКУСТВОМ
(два извршиоца) старости од 35 до 40 година, за
рад на пољопривредном газдинству ДОО „Војводина” Старчево.
Радни однос и редовна зарада у складу са уговором.
Контакт телефон 064/882-41-35, Горан.

Д. О. О. „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)
013/341-292
тражи:

1. Грађевински техничар IV степен
2. Грађевински инжењер VI степен
3. Зидар
4. Возач
5. Багериста
6. Грађевински радник
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима.
Доћи лично
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ОГЛАСИ

ПОСАО

marketing@pancevac-online.rs

УСЛУГЕ

ПОТРАЖЊА

7. октобра 2019. преминула је моја драга мајка
ВОДОИНСТАЛАТЕР поправља, реновира комплетна купатила, обијање
плочица, одвоз шута.
062/816-33-84. (283901)
СПУШТЕНИ плафони, зидови, глетовање, кречење,
уградња ламината, прозора, врата. 062/816-33-84.
(283901)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 25
година искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(283903)
НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима, преводи. Припреме за полагање свих
нивоа знања. 061/656-0404, 353-892. (283954)

расписује

КОНКУРС
за радно место:

СПРЕМАЧИЦА
Заинтересовани треба да се јаве на број телефона 013/219-09-03 или дођу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 1. новембар 2019.

МОЛЕРАЈ: кречење, лепљење тапета, фарбање
столарије, радијатора, повољно. 064/174-03-23,
062/790-881. (283962)

ПЕНЗИОНЕР: чувам све
врсте објеката. Повољно.
Звати око 20 сати. Тел.
013/352-203. (283967)
МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних.
Тел. 061/660-31-84.
(283974)
ЗАМЕНА славина, вентила, поправка водокотлића.
061/169-90-55. (283990)
ВРШИМ поправку електроинсталација и уводим
нову. Вршим поправку
кућних апарата. 061/16990-55. (283990)

(7/274828)

ВОДОИНСТАЛАТЕР од 00
до 24 сата, са дугогодишњим искуством при изради и комплет адаптацији купатила, кухиње.
060/747-53-36. (283992)

Комби превоз робе
и селидбе.
Зоран, 060/360-03-89.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс. Обраде око
прозора, комплетне адаптације. 063/893-39-94.
(284014)
ОБАРАЊЕ табала, кошење
плацева, чишћења дворишта, подрума, одношење
ствари, рушења, итд.
060/035-47-40. (284064)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моМАТЕМАТИЧА, часови за
торном тестером свако др- основце. 060/676-36-37.
(284079)
во које вам смета.
063/369-846. (283583)
УЧИТЕЉИЦА помаже у
раду основцима од I do IV
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРразреда. Двочас – 500 диСКИ радови, гипс, керанара. 060/057-69-19.
мика, повољно. Провери(284049)
те. 061/141-38-02.
(284042)
ПУЊЕЊЕ фрижидера и
замрзивача, повољно.
ШЉУНАК, песак, сејанац, 060/521-93-40. (284077)
одвоз шута малим кипеЕЛЕКТРИЧАР ради бојлером до два кубика. Лаза.
ре, индикаторе, ТА пећи,
065/334-23-38. (283574)
пуни фрижидере, замрзиМОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, фасаде, гипс. Повољно и квалитетно.
064/698-97-41. (284043)
Поправка старих кровова,
израда нових кровова,
израда баџа,
постављање фасаде,
зидање и малтерисање
СЗР „Зоки”
062/827-89-20
БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.
(284032)
РУШЕЊА кућа, шупа, бетона, бетонирања дворишта, ископи, обарање стабала. 064/122-69-78.
(284064)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (284048)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, израда нових, преправка, поправка старих, расвета.
063/644-353. (283500)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање. 064/047-55-55.
(284044)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (283968)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (283868)

ваче. 060/521-93-40.
(284077)

РАДИМ изолацију
равних кровова, тераса,
купатила, подрума,
гаража. 062/235-839,
013/345-874. (284094)

Без тебе ништа неће бити исто.
Недостајеш нам.
Твоја кћерка ВИНКА и унуци
НИКОЛА и ЈЕЛЕНА с породицама
(111/284076)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (284021)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији. 063/253028, 064/444-6674.(284021)

КОМБИ превоз робе, грађевинског материјала, селидбе. Иван, 064/243-8285. (284087)
ПОПРАВКА беле технике
и кућних апарата, брзо,
повољно. Сервисер Милош. 063/782-53-63.
(284128)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167. >(284123)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, повољно, пензионерима поЧИШЋЕЊЕ олука, висинпуст. 061/626-54-06.
ски радови на крову.
(284114)
065/535-24-56. (283887)

1930–2019.

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253028, 064/444-66-74.
(284021)

ИЗВОДИМО молерске и
гипсане радове. Тел.
063/774-24-84, 062/514159. (284081)

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (284121)

ДАНИЦА РАДУЈКО

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361361, 064/122-68-05.
(283579)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com
(284021)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (283985)

РАДИМО: зидање, бетонирање, оправка старих нових кровова, разне изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (283932)
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ АЛУ и дрвену столарију, ролетне, сигурносна врата. 060/545-34-04.
(283864)

РАЗНО

ТРАЖИМ жену до 45 година, да се уда за мене.
Тел. 062/104-01-75.
(283840)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (283883)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно; песак, шљунак, сејанац, туцаник, ризлу, одвозим шут. 064/354-69-94.
(283948)
СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа радника, одвозимо непотребне твари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Владимир.
(283883)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фасадерски, гипсарски радови, постављање ламината, проверите. 062/816-6678. (284112)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање. 064/047-55-55.
(284044)
ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, израда нових, преправка, поправка старих, расвета.
063/644-353. (283500)

ТРАЖИМ жену до 65 година, да живи самном, да
ме издржава. 063/841-2298. (283840)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (283996)

Петак, 11. октобар 2019.

Последњи поздрав оцу, деди, прадеди и
тасту
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3. октобра 2019, у 21. години, напустио нас је наш вољени

ЈОВАНУ ЂУРИШИЋУ

МИЛАН КНЕЖЕВИЋ

1921–2019.

Последњи поздрав нашој најдражој

2. I 1999 – 3. X 2019.
С љубављу и поштовањем вечно ћемо те се сећати и спомињати.

Сахрана је обављена на Новом гробљу у Панчеву.

Твоји: ћерка МИРЈАНА, унуци ЗОРАН,
ЗОРАНА, ДЕЈАНА и АЛЕКСАНДРА, праунуке
НАТАША и АНА и зет ДРАГАН

Ожалошћени: мајка САНДРА, брат АЛЕКСАНДАР,
деда ЉУБИША, баба ГОРДАНА и тетка САЊА

(73/283969)

(33/283892)

МИЛИ ВАБРИК
Последњи поздрав ујни

24. IV 1955 – 2. X 2019.
5. октобра, после кратке и тешке болести, отишла је наша
Почивај у миру и нека те анђели чувају,
племенита душо наша.
Остаћеш вечно у нашим срцима.
Твоји: син ИГОР, ћерка СУЗАНА
и унук ЖЕЉКО
(4/283831)

ДАНИЦИ РАДУЈКО

од ДАНИЦЕ са породицом

рођ. Чечовић
1951–2019.

(46/283918)

Последњи поздрав мојој дивној и племенитој
шурњаји

Последњи поздрав нашој драгој

МИРА НАЂ

Трудићемо се да нам помисао на тебе не изазове тугу, већ да
нам врати осмех на лице.
Захвални, поносни и срећни што си баш ти била наша мама,
бака и ташта.
СИЈА и ПРЕДА, ИКА и НЕША,
МИЛОШ, МИЛУТИН и МАРКО

МИЛИ ВАБРИК
Њени: ВЕСНА, МИОМИР
и БРАНКО са породицама

(99/284037)

(5/283831)

ДАНИЦИ РАДУЈКО МЕДЕНОЈ
Последњи поздрав
драгој

Била си и остала у нашим срцима.
од ДУШАНА БУРСАЋА са породицом

5. октобра 2019. године отишао је наш вољени отац и деда, на вечни починак

Драгој

(100/284038)

Последњи поздрав комшиници

МИРИ
НАЂ

МИРИ НАЂ
ДАНИЦИ РАДУЈКО
(113/284091)

последњи поздрав од породице ЧЕЧОВИЋ

од породице
СТОЈИЋ

(77/283972)

(76/283972)

од НАДИЦЕ, МИЛОВАНА, КАРСЕЊА,
ВЛАДИМИРА и ЛУКЕ

ГАБОР ГУЛИЋ
28. VII 1937 – 5. X 2019.
Остаћеш вечно у нашим срцима.

Последњи поздрав
драгој

ДАНИЦИ
РАДУЈКО
од породице
КУЗМАНОВ
(112/284085)

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

Искрено саучешће породици, последњи поздрав и велико хвала драгој колегиници

Син ГЕЗА, унуци ИГОР, СРЂАН
и МАЈА и снаја РАЈКА
(14/283859)

Опраштамо се заувек од наше драге тетке

МИРИ НАЂ ЧЕЧОВИЋ
од колега „Утвине контроле”: МИЛЕНА М.,
КОВИЉКА М., МАРИЈА Ц., ЉИЉА Д., БИЉА Ј.,
НАДА М., ЈАНО П., АЛЕКСАНДАР М., МИРОЉУБ Т.,
СТОЈАН Т., ЧАСЛАВ Ј., ПАЈА Ј., ЛАЗАР Ј., ЖИВКО С.,
АЛЕКСАНДАР Б., СТАНКО К., ЈОВАН Ћ. И БУДИМИР Т.

Братанице САНДРА и КАТАРИНА ЧЕЧОВИЋ

(115/284097)

(117/284103)

МИРЕ
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Напустио нас је драги пријатељ и школски друг

1. октобра 2019. преминула је драга бака и мама

ГОРАН ВУКОСАВЉЕВИЋ
1967–2019.

ПЕРА МАРКОВИЋ

ВЈЕРА МИХАИЛОВИЋ
1927–2019.

Последњи поздрав нашем вољеном од
ћерке ИВАНЕ, сина НЕМАЊЕ
и ГОРДАНЕ

С љубављу и поштовањем заувек ћемо те носити у нашим срцима.

И нека наша туга не ремети мир његовог
починка.

Мила наша, воле те: НИНА, АНА, АНТОНИО, ВОЈА и ДУША

МИША, ЛИДА, ВЕРА
и ГАБИ са породицама

(70/283963)

(90/284010)

(29/283886)

И после свега остаде сећање...
Празне руке и празна душа... тебе... Волимо те

ПЕТАР МАРКОВИЋ
1942–2019.

ГОРАН ВУКОСАВЉЕВИЋ

Перо мој,

1967–2019.

поново ћемо једног дана бити заједно.

ДРАГАН РАДАНОВ

Твоја ДОБРИЛА

2. V 1957 – 27. IX 2019.
Последњи поздрав нашем вољеном од
ћерке ИВАНЕ, зета МИЛОША, унуке
ЛЕНЕ и унука ЛАЗАРА

(40/283913)

Твоји: супруга БИЉАНА, ћерка БОЖАНА,
зет АЛЕНКО и унука МИЛИЦА

(30/283886)

(19/283663/р)

ПЕТАР МАРКОВИЋ

Наш драги

Вољеном зету последњи поздрав од ЉИЉЕ, НИЏЕ,
РАДЕ и МАРИНЕ
(41/283913)

Последњи поздрав куму

ПЕТАР МАРКОВИЋ

ГОРАН ВУКОСАВЉЕВИЋ
1967–2019.

напустио нас је у 78. години, 7. октобра, сахрањен 8. октобра.
Ми ћемо и даље прослављати наше славе и празнике. Његово место биће празно, али он ће бити у нашим срцима и мислима заувек.

ПЕТРУ
МАРКОВИЋУ
С љубављу
и поштовањем
породица ВУЧУР

Тугује сестра ВИШЊА са породицом
(39/283913)

Последњи поздрав нашем вољеном од
брата НЕБОЈШЕ и снаје НАДЕ

(101/284041)

ЂУРАЂУ ГОЛУБОВИЋУ
1960–2019.

Последњи поздрав
колеги

Последњи поздрав драгом другару

Породица ПЕШИЋ
(71/283964)

(31/283886)

С тугом и поштовањем опраштамо се од нашег
капитена

С поштовањем пријатељу комшији

ПЕРИ МАРКОВИЋУ
С љубављу и тугом,
генерација гимназије 1957-1961

ГОРАНУ
ВУКОСАВЉЕВИЋУ

(91/284010)

Последњи поздрав
од колеге СТАНКА

ЕЛИЗАБЕТЕ СТЕФАНЧИЋ
ЛИЗЕ

(83/283983)

СВЕТОЗАРУ ПАВИЋУ
БАТИ

Остају дивна сећања на наша дружења.
РАДА, КЉАЈА, БРАНКА,
ВЕРА, МАРИКА и РУЖА
(84/283987)

Време пролази, а ти ћеш увек бити са нама.

Почивај у миру.

300-820, 300-830

ЂУРАЂУ ГОЛУБОВИЋУ

РУЖИЦА ПАВИЋ

Од породице ВОЈВОДИЋ и РАДЕ ВРХОВАЦ

(107/284059)

(114/284096)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав драгом човеку и нашем
бившем директору
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На нашу велику тугу и жалост напустио нас је наш вољени

Последњи поздрав драгом пријатељу и колеги

ПЕРИ
МАРКОВИЋУ
од радника „Србијагас”
Дистрибуција Панчево
(58/283926)

ЂУРАЂ ГОЛУБОВИЋ

ЂУРАЂУ ГОЛУБОВИЋУ

1960–2019.

Последњи поздрав
драгом куму

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Синдикат „Правда” Петрохемија
Твоји: супруга БИЉАНА, син ВЛАДИМИР и кћер МИЛИЦА

ПЕРИ
МАРКОВИЋУ

(65/283946)

(98/ф)

Последњи поздрав драгом колеги

Последњи поздрав нашем вољеном сину, брату и деверу

од куме ЦИЛЕ
и СРЂАНА
(95/284026)

Последњи поздрав

ЂУРАЂУ ГОЛУБОВИЋУ

ЂУРАЂУ ГОЛУБОВИЋУ

1960–2019.

ЂУРИ
ГОЛУБОВИЋУ
Почивај у миру драги
пријатељу.
ДРАГАН,
МИЛАНКА и ДАРКО
са породицом

Запослени „ХИП-Петрохемија” а. д. Панчево

Неутешни отац ЗДРАВКО, брат МИЛАН и снаја БРАНКА

(75/ф)

(64/283945)

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав нашем

Последњи поздрав једином брату

(103/284051)

Последњи поздрав
куму

ЂУРИ ГОЛУБОВИЋУ

ЂУРАЂУ ГОЛУБОВИЋУ

ЂУКИЈУ
Драги мој брате, заувек ћеш бити у мом срцу.
од брата ЖИКЕ ВИЦАНОВИЋА
са породицом

Неутешни брат МИЛАН и снаја БРАНКА

(48/283920)

(63/287945)

од БЕБЕ и АЦЕ
са породицом

од другара са малог фудбала: ВИЦКЕ,
ДАБА, БОРКО, РУЛА, БАБУШ, ОСТОЈА,
АУТО ЂУРА, ЦВЕЛЕ, РАДУЛАЦ,
БАЛАБАН, БУЦА, ШЉИВАР, ВИНКО,
СЛАВКО, ВЕЛЕ, ЈАНКЕТА, МЕДА, ГОРАН
ЈАКШИЋ, КУМ ГАГИЋ, СРБА и БАТИЦА

(108/284061)

(38/283911)

ЂУРАЂУ
ГОЛУБОВИЋУ
Последњи поздрав драгом стрицу

Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав

ЂУРИ

Последњи поздрав

ЂУРИ

ВЕЛИМИР, ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР ДАБИЋ

СЛАВКА и БОРКО ВИЦАНОВИЋ

(37/283910)

(35/283910)

Последњи поздрав драгом стрицу

ЂУРИ
ГОЛУБОВИЋУ
од комшија
у Аксентија
Максимовића.
Почивај у миру
(49/283921)

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

ЂУРИ
ЂУРИ

од колега из Фабрике PEVG

ЗОРАН ВИЦАНОВИЋ с породицом
(36/283910)

(74/283970
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Са пуно туге и бола опраштамо се од нашег драгог

Неочекивано, 5. октобра 2019. године напустила нас је драга супруга, мајка и нана

СЛАВКО
КАЛАЈЏИЋ

АНА ЧУКИЋ

1940–2019.

СЛОБОДАНА УГРЕНОВИЋА

Последњи поздрав
вољеном стрицу.

1953–2019.

Родбина из
Републике Српске

1942–2019.
С неизмерним болом испратили смо је 8. октобра 2019. године, до
њене вечне куће.

Супруга ЈОВАНКА, син ГОРАН, ћерка ДРАГАНА, снаје ОЛИВЕРЕ и унучади
МЛАДЕНА, ИВОНЕ и АЊЕ

Нека те анђели чувају.
(50/50/283924)

(93/284013)

Заувек ће живети у нашим срцима.

Последњи поздрав драгом брату

Ожалошћени: супруг ЧЕДОМИР, син НИКОЛА, ћерка МИЛОСАВА,
зет ЂУРА, унук МИЛАН, снаја ИВАНА и праунука ТАРА
(42/283915)

Последњи поздрав вољеној супрузи и мајци

СЛОБОДАНУ
СЛАВКО КАЛАЈЏИЋ

од брата МИЛОВАНА са породицом
(57/283925)

1940–2019.
Последњи поздрав од супруге МИЛЕВКЕ, сина
ГОРАНА и ћерке ГОРДАНЕ са породицама

Последњи поздрав драгом брату

Увек ће те волети твоји: МАРИНА, БОЈАН, ЂУРЂИНА и ВЕДРАНА
(92/284013)

АНИ ЧУКИЋ

Последњи поздрав другу и сараднику

1942–2019.

СЛОБОДАНУ УГРЕНОВИЋУ

Преселила си се у вечност и оставила нас да чувамо успомену на
тебе, тако племениту и достојну.
Чуваћемо те од заборава, јер вољени никад не умиру.
Заувек остајеш у нашим срцима, јер љубав и пажњу коју си нам даривала никада не можемо заборавити.
Почивај у миру драга наша Ана.
Ожалошћени: супруг ЧЕДОМИР и син НИКОЛА
(43/283915)

Последњи поздрав вољеној мајци, ташти и нани

од брата СТОЈАНА
(56/283925)

С најдубљим болом опраштамо се од нашег вољеног

ВЛАДИ НОВАКОВУ
Заувек ћеш бити у нашим успоменама.
Хвала на несебичном дружењу.
Заувек твоји другари из Савета за безбедност
саобраћаја: СТЕВА, ЈАСМИНА, СТАНКОВИЋ Ј,
ЗОРИЦА, ШКАЉАК С, ВЕСНА, ТЕГЕТЛИЈА,
СНЕЖА, НИНИЋ Ј, СЕНКА, ДУЛЕ ФАР и остали

Никада те нећемо заборавити.
Брат МИЛЕ и снаја МАРА

(72/283966)

(55/287925)

Последњи поздрав драгом другару

АНИ ЧУКИЋ

Последњи поздрав драгом брату

ВЛАДИ НОВАКОВУ

1942–2019.

СЛОБОДАНА

СЛОБОДАНУ

С љубављу и тугом генерација Гимназије 1957-1961.

од брата ДРАГЕ са породицом

(25/283880)

(54/283925)

Претужни смо што си отишла, пресрећни што си постојала.
Последњи поздрав драгом комшији

Неми од бола: ћерка МИЛОСАВА, зет ЂУРА,
унук МИЛАН, снаја ИВАНА и праунука ТАРА
(44/283915)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
АНА
ЧУКИЋ
Последњи поздрав
драгој тетка Ани од
породица БРАТИЋ и
ШАРЕНАЦ
(15/283860)

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

ВЛАДА НОВАКОВ
СЛОБОДАНУ

Твоја честитост је незаборавна.
Кум МИЋА

од породице ПЕТКОВИЋ

(61/283942)

(52/283925)

Последње збогом драгом стрицу

Последње збогом драгом чики

СЛОБОДАНУ УГРЕНОВИЋУ

СЛОБОДАНУ

од породице ТРКУЉА

од породице УГРЕНОВИЋ: РАДЕ, АНА,
МИЛОШ и БОРИС

(51/283925)

(53/283925)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 11. октобар 2019.

Непрежаљена
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21. октобра 2019. навршава се година откада није са нама наша
драга и вољена мајка, ташта, баба и прабаба

5. октобра 2019, у 80. години, преминула је наша драга

СИЛВИЈА ПОПА
2018–2019.
(34/283893)

МАРИЈА ЂУРОВСКИ

ДРАГИЦА ЦВЕТКОСКА

21. X 2018 – 21. X 2019.

1939–2019.

Време пролази, а ми све поноснији што смо је такву имали, била је
лек за сваку душу у свакој прилици.

МАРИЈА БАБА
Ожалошћени: ћерка СЛАЂАНА и син ЉУПЧО са породицама
(22/283871)

С љубављу МИЛЕНА,
ЕДИ и БАРБАРА

12. октобра 2019, у 11 сати, посетићемо њену вечну кућу на гробљу
у Јабуци и одати јој годишњи помен.
Твоји најмилији
(120/284124)

(85/283993)

Полагање урне наше драге

СВЕТИСЛАВ МИНИЋ
ДРАГИЦА
ЦВЕТКОСКА

1930–2019.
Последњи поздрав драгом оцу од породице
(62/283943)

МАРИЈА БАБА

ГОРДАНЕ ШИМИЋ

16. IV 1959 – 12. X 2017.

1942–2019.
Последњи поздрав
Драгици од комшија
из зграде у Моше Пијаде 116

СЕЋАЊЕ

И после две године откако ниси са нама, твој
осмех чујемо у сваком кутку наших живота.

одржаће се у понедељак, 14. октобра, у 12 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Супруг ЛИВИУС, ћерке АНЂЕЛА
и ПАМЕЛА са породицом

Породица

(13/283858)

(82/283982)

(87/283997)

14. октобра 2019. навршава се десет година како
си нас напустио

Драги наш

ЂУРЂИЈА ДАНИЛОВИЋ ЂУЈА
2005–2019.

ДРАГИЦА
ЦВЕТКОСКА

С љубављу и поштовањем
СТОЈА, ЈАСНА, САЊА и АЛЕКСА

Последњи поздрав од
пријатеља МИРКА

(45/283916)

(118/284109)

СТЕВАН МАРЈАНОВ

др АНТЕ МЕЈИЋ
2012–2019.

Прошло је четрдесет дана од смрти нашег вољеног супруга, оца и деде

СЕЋАЊЕ

Чуваћемо те од заборава, јер вољени никад не
умиру.

С љубављу и тугом коју време не лечи

Супруга ЦВЕТА, синови ПАЈА и ГОРАН
и ћерка БИЉАНА са породицама

твоја породица

(89/284007)

(97/284030)

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

ВАСЕ ПЕТРОВИЋА
28. XII 1955 – 5. IX 2019.
У понедељак, 14. октобра, у 11 сати, даваћемо
четрдесетодневни помен на Православном гробљу у Старчеву.
Твоји најмилији

МАРИЈА
ГАЈИЋ
БЕБА
1996–2019.
Твоји најмилији
(7/283841)

(67/283956)

5. октобра је било
шест месеци од смрти моје сестре

ДРАГОЉУБ ЦОЛНАРИЋ
2002–2019.

НИКОЛА КУЖИЋ

Твоје: ДАНИЦА и МАЈА

14. X 2009 – 14. X 2019.

(116/284089)

Бол и тугу не може време избрисати.
Заувек ћеш остати део наших живота.
Недостајеш.
Супруга ЦВИТА са децом

ИГЊАТОВИЋ

СЕЋАЊЕ

РАШАЈСКИ

(94/284023)

8. октобра навршавају се четири године откако
није са нама

ВЕРОСЛАВА
СНЕЖАНЕ
ЦВЕТКОВИЋ
Твоја сестра ТАЊА
(81/283979)

прим. др ТИБОР

Заувек живите у нашим срцима.

САНДРА

НИКОЛА

30 година

3 године

Воле вас ваши: ћерке ДУШИЦА и ВЕСНА, унуци
ОЉА и МИША са ДРАГАНОМ и децом, зет ЈОВИЦА и ГОЦА НАУМОВИЋ, НИКОЛА и ДУШАН са
породицама и РАДА

Твоја супруга МИЛИЦА и син АЛЕКСАНДАР

Не постоји време да умањи тугу, ни сузе да исперу бол. Заувек у нашим срцима.
Ваши најмилији

(10/283854)

(23/283872)

(104/284055)

ДРАГИША ПАВЛОВ ГИЛЕ
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Петак, 11. октобар 2019.

12. октобра 2019, у 11 сати, изаћи ћемо на
твој гроб и обележити најтужнију годину у
нашим животима...

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

16. октобра 2019. навршавају се четири године откако није с
нама наш вољени

Трогодишњи помен

МИЛАН БУКУР
ДРАГАН ИВКОВИЋ ЦОКИ
Нема тих година које могу избрисати најлепше успомене и сећања на тебе, зато
што си нам дао сву љубав света...
Остаје нам туга, празнина и силно недостајање, али и понос што смо те имали..

10. X 2016 – 2019.

ЗЛАТОЈЕ ГАЛЕТИН
Никада те нећемо прежалити.
Отишао си као да ниси, јер си и даље у нашем животу, у души
и срцу, у нашим причама, вољен и незаборављен.

Волимо те!

Супруга ЛЕНКА и ћерке БИЉАНА и БЕБА

Твоји најмилији: супруга СМИЉА
и син ДУШАН

(102/284050)

(60/283939)

Твоја МИЦА, МИЛОШ и БАНЕ
(20/283869)

12. октобра 2019, у 11.30, на Старом православном гробљу у Панчеву, даћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

13. октобра 2019. навршава се шест месеци откако ниси са нама

ЉУБИЦИ ПИЈЕВЧЕВИЋ

Недостајеш нам пуно.

Обавештавамо пријатеље и родбину да у суботу,
12. октобра 2019, у 11 сати, на Старом православном гробљу, дајемо четрдесет дана нашем
драгом

ЂУРИЦИ СУЈИЋУ

АНДРИЈА БУЗА

Заувек у нашим срцима и сећањима.
Супруг БОГОСАВ, син НИКОЛА са породицом
и ћерка НИНА са супругом

С љубављу твоји: супруга МАРИЈА, ћерке ГОРДАНА и БИЉАНА,
зетови СЛОБОДАН и МИРОСЛАВ, унуци ЛАЗАР, МИНА и МИХАИЛО

Твоји: син БАНЕ, снаја ЈЕЛЕНА и унуке
ДАЦА и ВЕСНА са породицама

(21/283870)

(26/283882)

(66/283951)

СЕЋАЊЕ

Драга

ЉУБО
Прошло је четрдесет дана откада ниси са нама. Много нам недостајеш.

Наш драги супруг и отац

НЕБОЈША
МИТРЕСКИ

САВА ИГЊАТОВИЋ

1962–1991.

Прошла је тужна година без тебе. Остала су љубав и сећања да живе у нама, да те волимо, памтимо и не заборавимо.

Твоје другарице ГОЦА и МИЦА

Твоја супруга РУЖИЦА и ћерка ДАНИЦА
(68/283957)

(78/283979)

(106/284057)

Пет тужних година

Породица
(110/284068)

ДИМЕ
ПРЕМЧЕВСКИ

ВЕЛИМИРКЕ ЧЕЧАРИЋ
Отишла си у рај јер си заслужила. Много си нас
мајко растужила.
Нека те анђели чувају, ми их молимо! Од заборава те чувамо јер те волимо.

Сећање на наше драге

ЂУРИН

Шестомесечни помен драгом

МИЛЕТИ НЕШКОВИЋУ НЕЛЕТУ

РАДИНКУ ТЕКИЈАШКИ
7. X 2016 – 7. X 2019.

20. IV 2019 – 20. X 2019.
Мој понос, моја подршка, мој осмех, моја снага и сигурност.
Твоја МАРИЈА

Четрнаест година је прошло од смрти вољене
мајке

Сећање на

МИЛЕТИ НЕШКОВИЋУ
НЕЛЕТУ

14. X 2018 – 14. X 2019.

Твоји најмилији
(69/283958)

Шестомесечни помен мом драгом супругу

Твоје ћерке САВА и СЛАВА
(1/283497)

Сећање на наше родитеље

Велика празнина овога лета, недостајеш нам.
Твоји пријатељи из Сутомора
(79/283978)

12. X 2014 – 12. X 2019.
Речи не могу да кажу
колико је осећања.

11. октобра навршава се година откако
нас је напустила

Вољени никад не
умиру

Живећеш у нашим
срцима и мислима
док постојимо. Заувек.
Твоји најмилији
(121/284125)

СРБИСЛАВ

ВУКОСАВА
КРСТИН

НЕВЕНКА

Поносно вас чувамо од заборава.
Син СТЕВА и ћерка ГОЦА са породицама
(32/283888)

МАТО

ЛЕПОСАВА

1927–1999

1928–2013.

МИКИЧИЋ

Породица
(96/284027)

300-820, 300-830

Воле те твоји
најмилији
(12/283856)

ВУКОСАВА
КРСТИН
Увек ћеш живети у
мени.
Сестра МАРА
са породицом
(11/2838569

Петак, 11. октобар 2019.

У суботу, 12. октобра навршава се четрдесет
дана нашем

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

15. октобра се навршава четрдесет дана откада није са нама наш вољени

РАДИСЛАВ ПАВЛОВ ТИЋА

СВЕТИСЛАВУ МУНИЋУ
Тога дана одржаћемо помен на Новом гробљу,
у 11 сати.
Прошло је четрдесет дана откако ниси са нама,
али ти од нас ниси отишао заиста.
Наша срца памте твој лик, чују твој осмех, осећају загрљај.
Недостајеш...
Твоја супруга ВЕРИЦА,
ћерка ЗАГОРКА и зет ГОРАН

25

13. IX 1949 – 5. X 2019.
Ожалошћени: супруга НАДА, син НИКОЛА, ћерка ИВАНА, зет БОЈАН,
унучићи МИНА, НИКОЛИНА и БОГДАН, сестрићи ПРЕДРАГ и КАТАРИНА
са породицама

12. октобра дајемо четрдесетодневни помен
нашем драгом

(88/284008)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 12. октобра 2019. године, у 10.30, давати шестомесечни помен нашем

ЈУГОСЛАВУ МИЋИЋУ

(16/283861)

1975–2019.
Никада те нећемо заборавити.

17. октобра, у 11 сати, на Католичком гробљу
у Панчеву, даваћемо четрдесет дана

Супруга БИЉАНА, синови МАРИО и МИХАЈЛО,
мајка ЦВЕТА и брат ЈОРДАН
(18/2838679

НИКОЛИ КАПУРУ
Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији
(8/283842)

ДРАГА ВАСИЉЕВИЋ
СЕЋАЊЕ

У суботу, 12. октобра 2019, у 10.30, на гробљу у
Омољици, даваћемо годишњи помен драгом супругу, оцу, деди и прадеди

Са тугом: супруг МИЛОШ, син ДРАГАН
и остала родбина и пријатељи.

МИЛОРАД ПЕТКОВИЋ
Време пролази, а туга и бол остају.
Твоја сестра НАТАЛИЈА са породицом
(24/1283874)

(2/283547)

15. октобра 2019. навршавају се три године откада ниси са нама

СУЗАНА
ТАСИЋ

РАДОМИРУ НИКОЛИЋУ

1970–2001–2019.

АЛЕКСАНДАР СТАМАТОВ
1953–2016.

Мама, брат
са породицом и ћале
(17/283863)

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те искрено
воле.
Време које пролази увећава тугу и бол.
Много нам недостајеш.

С љубављу и тугом чувамо те у нашим мислима
од заборава.
Супруга МИЛИЦА, син МИЛИСАВ са породицом, ћерка СВЕТЛАНА са породицом и остала
родбина и пријатељи
(6/283839)

СЕЋАЊЕ

ДРИНКА МИХАИЛОВИЋ
14. X 2017 – 14. X 2019.
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.

Твоја ћерка АЛЕКСАНДРА и супруга ЦВЕТАНА

Воле те твоји најмилији

(9/283853)

(119/284116)

Обавештавамо родбину и пријатеље да 12. октобра, у 10.30, на гробљу у Омољици, обележавамо
годину дана откако је преминуо наш супруг,
отац и дека

ЗОРКА
ГРУЈИЧИЋ

РАЈКО
ГРУЈИЧИЋ

6. X 1996 – 6. X 2019.

9. IX 1999 – 9. IX 2019.

Увек присутни у нашим мислима и срцу.
Ваши најмилији
(80/283978)

ДРАГАН САВОВИЋ

ВАСА
ЂУКАНОВИЋ
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји најмилији:
ДРАГАНА, НАЈДАН,
МАРИЈА и ИВАНА
(109/284066)

СТАНКА КРСТИЋ
2007–2019.
Дванаест година је прошло, а ти си увек у мислима и
срцу твоје сестре ЉУБИНКЕ и РАДОЈЛЕ

(86/283994)

IN MEMORIAM

Сећање на нашег
драгог

КЕРЕБИЋ

Породица САВОВИЋ
(47/283920)

СПАСИЋ
СЛАВОЉУБА
БОНИНА
2005–2019.

ОЛГА
15. X 2002 – 15. X 2019.

СТОЈАН
8. XI 2011 – 8. XI 2019.
Ваши најмилији
(59/282931)

Породица
(27/283884)

СЛАВОЉУБ
БОНИН

СЛАВОЉУБ
БОНИН

Четрнаест година бола у грудима, рана на
срцу за добрим сином.
Неутешни родитељи

И после четрнаест
година успомена на
тебе траје.

(28/283884)

(105/284056)

Породица
КОМЉЕНОВИЋ

МАРИЈА

ДРАГАН

ЂОРЂЕ

1935–1987.

1961–1997.

1933–2017.

Живите у нашим мислима.
ЗОРАН са породицом
(3/283830)
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ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА НА СЕЛУ

ОСНОВНО ПИТАЊЕ – КАКО ДО ПОСЛА?
Панчевачка удружења
представила се на
централном догађају
у Шиду
Јабука домаћин
манифестације у
локалним оквирима
Одлуком Генералне скупштине Уједињених нација 18. децембра 2007. гoдине установљен је Међународни дан жена на селу, који је званично
први пут обележен 15. октобра
наредне године.
Отада се и у нашој земљи у
тo име одржавају разне пригоде, с основним циљем да се назначе улога и допринос припадница нежнијег пола, превасходно у погледу унапређења пољопривредног и руралног развоја.

Четрдесетак суграђанки
у западном Срему
Тако се, рецимо, већ једанаест
година на нивоу Војводине приређује централно обележавање
Међународног дана жена на
селу.
Овог пута домаћин је био
Шид, пут којег се у суботу 28.
септембра упутило и четрдесет представница једанаест панчевачких удружења жена. У аутобусу, који су обезбедили Град
Панчево и Савет за родну равноправност, нашле су се чланице секција везиља мађарских
друштава „Тамаши Арон” и „Петефи Шандор”, а биле су заступљене и „Панонке”, „Веште
руке”, па „Златна јабука”, старчевачки „Неолит”, качаревач-

А у међувремену – колце…
ки „Етно кутак”, као и „Доловке”, „Омољчанке” и брестовачке „Сосе”. Њима су друштво
правили и активисти Удружења за ментално недовољно развијене особе.
Сви они представили су се
на тамошњем Сајму стваралаштва сеоских жена, који су подржали АП Војводина и Завод
за равноправност полова.

У моди епоксидна смола
Недуго затим, истим поводом,
четврти пут је уприличена и
манифестација у режији поменуте „Златне јабуке”. Чланице
те организације су још једанпут у недељу, 6. октобра, приредиле етно-базар на платоу
испред Дома културе.
Тада су, поред домаћина, рукотворине приказала и удружења из околних места, која

су, с малим изузецима, учествовала и на шидском сајму.
Било и неких нових, попут „Глогоњки”, „Новосељанки”, војловачког „Ђетвана”, Црепајки, а
штандове су имали и ученици
ОШ „Гоце Делчев”, македонско удружење „Илинден”, винари („Грозд”), пчелари („Тамишка матица”), удружења пензионера и инвалида рада, штићеници Дома за ЛОМР „Срце
у јабуци”, као и индивидуални
излагачи.
По веома хладном времену
окупио се солидан број људи,
који су имали прилике да уживају у укусним домаћим „шпецијама” или да купе разне рукотворине – од накита до разнобојних одевних предмета.
Догађај су отворили Слађана
Богдановић, председница Удружења жена „Златна јабука”, Сло-

бодан Илић, први човек Месне
заједнице, и Зоран Грба, градски већник за пољопривреду,
село и рурални развој. Програм
је водио легендарни јабучки наставник у пензији Милорад Максимовић, који је предводио састав под називом „Максис”, а
поред ових ветерана наступиле
су и најмлађе групе КУД-а „Васил Хаџиманов”.
Када је реч о обележавању
Међународног дана жена на селу, председница јабучког удружења жена Слађана Богдановић наводи да им је тим поводом идеја да се мештанима
представи шта све жене раде,
као и да се друге суграђанке за
то заинтересују.
– Покушавамо да их анимирамо на различите начине. Примера ради, веома их је привукла израда накита од епоксидне смоле, на који су одлично
реаговали и гости манифестације у Шиду. Поред тога, планирамо и да набавимо разбој и
кренемо са обуком жена на тој
справи. Све то радимо у остварењу најважнијег циља – пружању алтернативе за смањење
незапослености, што је основни проблем када је реч о положају жена у руралним срединама. Моја процена је да, рецимо, у нашем селу не ради
више од половине суграђанки.
То сам предочила и министру
за рад, када нас је недавно посетио – истиче председница
„Златне јабуке”.
„Панчевац” ће и убудуће посвећивати пажњу обележавању
Међународног дана жена селу,
па ће у наредним бројевима бити представљено свих девет удружења дама из насељених места.

„БАНАТСКИ ХЛЕБ” ПЕТИ ПУТ

Ново Село чува укус традиције
Пета манифестација „Банатски
хлеб” уприличена је у недељу
29. септембра у организацији
Удружења жена „Новосељанке/Boboacele”, а пред великим
бројем људи догађај је отворио
градоначелник Панчева Саша
Павлов.
Све је почело дан раније, када је у локалној основној школи
„Жарко Зрењанин” уприличено
такмичење за децу под називом
„БанПек”, на којем је учествовало осморо деце. Радионицу
под називом „Традиционално
пекарство на модеран начин”
као инструктор је водио чувени
кувар Саша Мишић, а деца су
уживала правећи слатке колаче.
Сутрадан, на самој манифестацији „Банатски хлеб”, у новосељанској спортској хали, дипломе за учешће уручио им је
поменути Мишић. Он је био и
председник стручног жирија,
заједно с колегом Афримом
Пнишијем, пекаром из Новог

Села. У конкуренцији се нашло
двадесетак врста хлеба, а узорке су, поред чланица удружења
с територије Панчева, донеле и
гошће из Београда, Уздина, Ковина, Владимировца и Алибунара, одакле је и победничко
удружење „Етно арт Бракос”.
Друго и треће место заузеле су
„Златна јабука” и „Вредне руке
Баната” из Владимировца.
Према речима председнице
„Новосељанки”, удружења су
имала обавезу да донесу по један домаћи хлеб који су сама
направила, без обзира на врсту
брашна или квасца.
– Реч је о нашој жељи да сачувамо рецептуру која се преноси од наших предака како
се не би изгубила традиција
прављења најважнијег животног артикла. Морам да истакнем и то да су „Бобоаћеле” и
ове године умесиле обичајне
хлебове, које смо први пут продавале, а све зарађено дато је у

И малишани месили
хуманитарне сврхе за лечење
мале Петре Ђорђевић. Овом
приликом захваљујемо свима
који су нам пружили подршку
у том науму – навела је Снежана Баба.
Поред тога, сви учесници су
свој излагачки простор украсили у етно-стилу места из којег
долазе. О најлепшем је одлучивала Бранка Ковачевић, уред-

ница рубрике „Здравље” у часопису „Илустрована политика”, а прва три места заузели
су „Етно арт” из Овче, старчевачки „Неолит” и „Глогоњке”.
Да угођај буде још лепши, у
кул тур но-умет нич ком де лу
програма, потрудила су се новосељанска друштва, као и познати гајдаш Вања Илијев из
Зрењанина.

Како до успешног учења?
могућству, без предмета који
могу привући пажњу. Пожељ-

на је и удобна столица од тврђег материјала, као и сто на
којем би током учења били

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” израдили су тротоар дужине 250 метара у Првомајској улици.

Месна заједница је у суботу,
5. октобра, у сарадњи са Општом бол ни цом и До мом
здравља, организовала ултразвучне прегледе абдомена и
штитне жлезде. Изложба уметнич ке фо то гра фи је ау то ра
Владимира Червенке под називом „Необична прича” биће отворена у петак, 18. октобра, у 19 сати, у галерији Ватрогасног дома.
Банатско Ново Село: Након
што је горела сеоска депонија, за њено гашење радници
комуналног предузећа употребили су око 400 кубика земље. Дом културе отворио је
ликовну радионицу у суботу,
5. октобра, а народни оркестар те установе наставља снимања и гостовања.
Долово: Седамдесет пет година од ослобођења Долова у
Другом светском рату обележено је у петак, 4. октобра,
по ме ном па лим бор ци ма.
Осми „Паб квиз” приређен је
у недељу, 6. октобра, а победила је екипа „Кумови”.
Глогоњ: Дан школе „4. октобар” обележен је тог датума
мноштвом програма. Поводом Дечје недеље у четвртак,
10. октобра, у Дому културе
одржана је представа „Доживљаји мачка Тоше”, а увече
од 18 сати и предавање на
тему „Отпор фашизму у Војводини 1942. године”, када
је говорио историчар Срђан
Божовић.

Иваново: Почеле су активности у окви ру обе ле жа ва ња
Дечје недеље, под слоганом
„Да право свако – дете ужива
лако”: Најпре су у понедељак
ученици и наставници заменили улоге, сутрадан су ђаци
који похађају часове грађанског васпитања посетили Месну заједницу, а у среду је организована позоришна представа за ученике нижих разреда, када су гостовали и ученици из Омољице и Плочице. Пријем првака у Дечји савез биће приређен у петак,
11. октобра, а ученици виших
разреда ићи ће у биоскоп.
Јабука: Радници ЈКП-а „Водком” поправили су све елементе дечјег игралишта на стадиону „Победа” и у парку у центру села које су вандали уништили, а у току је кошење раскрсница ради безбедности у
саобраћају, као и уређење аутобуских стајалишта. Дечја недеља обележена је јесењом креативном радионицом и књижевном вечери, а у сарадњи с Месном заједницом организовани су бесплатно логопедско тестирање за децу, журка за најмлађе уз аниматоре, спортски
дан и цртање кредама на платоу испред Месне заједнице.
Ка ча ре во: У про сто ри ја ма
Удружења Македонаца „Вардар Качарево” у уторак, 1. октобра, приређена је „Седенка” уз музику и дружење, а на
истом месту у петак, 4. септембра, обележено је 55 година од завршетка основне
школе те генерације ученика.
Омољица: Асфалтирање Улице Јована Дучића почело је у
уторак, 8. октобра.
Старчево: Прошлог викенда
извиђачи су учествовали на међународном вишебоју у Новом
Пазару и у јакој конкуренцији
од тридесетак екипа освојили
сребрну медаљу. Дечја недеља обележена је у недељу у
ККК-у, када се двадесетак малишана упознало с дечјим правима, играло се и цртало.

АКТИВНОСТИ ГЛОГОЊСКОГ ЦЕНТРА

КОРИСНА ТРИБИНА ЗА РОДИТЕЉЕ У СТАРЧЕВАЧКОЈ ШКОЛИ
Веома практична трибина за
родитеље ђака првака, као и за
све друге заинтересоване, под
називом „Услови успешног учења”, одржана је 27. септембра у
старчевачкој основној школи
„Вук Ст. Караџић”. Кроз међусобни разговор с присутнима
школски педагог и психолог Миљана Марковић и Јелена Анкић
бавили су се разним темама –
од услова и метода неопходних
за успешно учење до формирања радних навика и развијања
мотивације код деце.
Оне су указале и на то да је
неопходно да дете има своје
место на којем учи сваки дан.
– Та просторија треба да буде ре дов но про ве тра ва на,
одговарајуће загрејана и, по

Месне актуелности

лактови, јер тај положај изази ва на пе тост ми ши ћа ко ја

подстиче будност и пажњу. Важна је и лампа с које ће светло падати с леве стране, а за

леворуке с десне, како би било
спречено падање сенке на оно
што се пише или чита – навела је Миљана Марковић.
Јелена Анкић је, поред осталог, додала да је ученицима
првог и другог разреда потребно минимум десет сати сна, па
је битно да дете на спавање одлази у исто време, као и да се
редовно игра и борави на свежем ваздуху.
Родитељи су могли да постављају бројна питања. Добили
су разне корисне савете у вези
са израдом плана учења, у којем се на периоде од по једног
сата планира и време одмора,
а било је речи и о могућим грешкама у приступу поменутој
школској обавези.

Нова опрема
за „Инфинитум”

Током године у глогоњском
Културном центру „Инфинитум” трају активности на неговању вредности румунског
народа. Поред осталог, двадесетак махом млађих особа
похађа курс језика народа пореклом из земље која је наш
источни сусед.
На тим часовима професорка Родика Марјану упознаје их с правописом, лексичким фондом и знаменитим књижевницима, као и с
дечјим и традиционалним песмама.
– Ове године, поред интензивних курсева учења језика,
могу се издвојити и друге активности, попут изведби традиционалних песама вокалне групе нашег центра на локалним манифестацијама, уз
израду ликовних радова на
тему народних ношњи. Уче-

ници који су постигли изузетне резултате на завршном
тесту награђени су дидактичким средствима и савременом технологијом на основу
пројекта који је одобрио градски Секретаријат за село, пољопривреду и рурални развој. Захваљујући томе полазници курса моћи ће да користе двојезичне речнике и
књиге, као и да лакше преводе – наводи Родика Марјану.
С тим у вези „Инфинитум”
ће основати нову секцију, чији ће чланови преводити песничка дела, одломке из прича, као и новинарске чланке
часописа за децу и младе.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ЗЛА СУДБИНА ВУКОВОГ СИНА

ПРОПАСТ ЗБОГ
ПАНЧЕВАЧКОГ ТРГОВЦА
Од тринаесторо деце, колико
су их изродили Вук Караџић и
Ана Краус, родитеље је надживело само двоје: Мина, рођена
1828, и осам година од ње млађи Димитрије.
Мина је брзо стекла углед у
уметничким круговима. Уз немачки, матерњи, и српски, очев,
говорила је и писала на француском, италијанском, енглеском и руском језику. Као сликарка, оставила је за собом портрете оца, брата и Бранка Радичевића, и аутопортрет.
Димитрије се школовао у
најугледнијим војним академијама у Аустрији, Немачкој
и Холандији. С високим оценама завршио је у војној струци и специјализације, које су
га учиниле једним од најобразованијих официра у његовој

класи. За ово има највише да
захвали оцу, Вуку, који је понизним мољакањем код Милоша Обреновића сину издејствовао стипендију.
По за вр шет ку шко ло ва ња
1855. године Димитрије је постао официр српске војске и
одмах затим послат је у Берлин да доврши своје образовање као инжењеријски и ђенералштабни официр.
У Београд се враћа три године касније, доневши из иностранства знање и углед, али и
пороке – коцкарску страст и
алкохолизам. Врло брзо почеће да пропада.
Највећи скандал изазвао је
када је продао имање Лагатор
код Лознице. Ту му је земљу Вук
оставио у наследство, али да
приходе од њега даје мајци Ани
и сестри Мини док су живе. Иа-

Вук Караџић

ко је имао велику плату као
официр, Димитрије је прекршио одредбе тестамента, јер је
морао да врати коцкарски дуг.
Болесна мајка и сестра му,
удовица с малим сином Јанком, од тада су живеле у сиромаштву, а Димитрије се није
стидео да од њих, кад је потрошио сав новац од имања, тражи позајмице.
Димитрије је после неколико јавних инцидената чији су
узрок била његова пијанства
1865. изгубио место предавача
у београдској Артиљеријској
школи, да би нешто касније,
децембра 1867, пошто је на
картама у року од неколико дана потрошио мираз веренице
Љубице, ћерке панчевачког трговца Јована Крестића, био присиљен да поднесе оставку. Крестић је затражио пријем код
кнеза Михаила Обреновића и
раскид веридбе, а кнез, који је
држао до угледа младе српске
војске, због те бруке истерао је
Димитрија из војске. Димитрије онда одлази у Русију, где је,
захваљујући људима који су ценили његовог оца, постао царски официр.
Убрзо за њим у Русију је отишао и Минин син Јанко, да се
школује на војној академији у
Петрограду. А када је избио
Први српско-турски рат 1876.
године, ујак и сестрић вратили
су се у Србију као добровољци.
Рат је завршен 1877. године. Јанко Вукомановић, са орденом за храброст, враћа се у
Русију да настави војно школовање. Тамо ће умрети од галопирајуће туберкулозе, мада
неки подаци говоре да је страдао у двобоју, играјући руски
рулет.
Димитрије Караџић од повратка из рата није одлазио из
Русије. Наставио је да пије и
да се коцка, и умро у новембру
1883. године од туберкулозе, а
можда и од рака.
Сахрањен је у Петрограду.
Р. Т.

Димитрије Караџић и Јанко Вукомановић

ПАНЧЕВАЧКЕ УЛИЦЕ

Сумњива смрт Славка Родића
Будући најмлађи генерал у ЈНА
рођен је 1918. близу Приједора. Школовао се у Дрвару, Босанском Петровцу и Београду,
где је завршио средњетехничку школу. Запослио се као геометар у Војној задрузи у Вршцу 1939. године, а пред рат је
постао и члан Комунистичке
партије Југославије.
После напада Немаца на Југославију вратио се у Босанску
Крајину, где је 27. јула 1941.
године командовао одредом који је напао Дрвар. Тај догађај
се у време СФРЈ славио као почетак устанка у БиХ.
Славко Родић одликовао се војничким талентом и личном
храброшћу. Имао је 24 године
када је постављен за команданта дивизије. Нарочито се
истакао у борбама на Неретви,
у марту 1943. године, када је
његова дивизија омогућила повлачење централне партизанске болнице. У мају те године
поверена му је команда корпуса, а крајем 1943. године, са
само 27 година, добио је чин
генерал-мајора НОВЈ. И у генералској униформи лично је
учествовао у уличним борбама
за ослобођење Бањалуке, где је
био и рањен.
Из рата је изашао са чином
генерал-лајтнанта. После ослобођења Југославије Славко Родић био је командант Пете армије Југословенске армије (ЈА)
и, као један од изузетно спо-

собних команданата, послат је
на Вишу војну академију „Ворошилов” у Совјетском Савезу.
По повратку је био заменик
начелника Генералштаба ЈА.

Почетком 2000. године леген дар ни ко ман дант Ше сте
личке дивизије и народни херој Ђоко Јованић, који је и сам
завршио академију „Вороши-

Славко Родић са сестром

лов”, у једном интервјуу испричао је како су сви наши генерали на школовању у СССР
лако освајали прелепе Рускиње, да се и он сам био заљубио
у једну Ирину, али да му је она
после признала да је агент КГБ
и да све оне имају инструкције
да им све чине по вољи док их
не заврбују за руску обавештајну службу.
О свом пријатељу Славку Родићу Јованић је причао новинару да је био врло способан,
паметан, али мало уображен.
Једнога дана 1949. године, после повратка са школовања у
Москви, Родић је био код њега
на ручку. Тог дана, у шест сати
по подне, генерал Јованић је
слушао радио и чуо тужну вест
да је „генерал Славко Родић
умро, да га је срце издало”. Касније је генерал Јованић сазнао да су наши органи војне
безбедности открили да је Родић руски шпијун и да су га
тог дана по кратком поступку
стрељали...
До да на да на шњег, ме ђу тим, званична верзија је да је
Славко Родић умро од срчаног удара. Да се не би признао успех КГБ-а, Родић је чак
постхумно проглашен за народног хероја, а десетине школа и данас носе његово име,
као и улице у Београду, Новом Саду, Бањалуци..., а донедавно и у Панчеву.
Р. Т.

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

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Недељу је обележила велика тензија због кашњења
докумената. Ваша претерана напетост се одражава и
на ваше пословање. Приватни живот... шта то беше?

Комуникација вам неће бити јача страна ове недеље.
Не играјте се пантомиме.
Добро је то што вам крајем
седмице стиже повећа свота новца.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Прошлост вас већ дуго прогони. Сада је прави тренутак да ставите тачку на то.
Очекујете већи новац, али
тренутно се задовољите мањим свотама. Штедите колико можете.

Преконтролишите свој упорни кашаљ и свакодневну
малаксалост. Отворени сте
за нове планове, пробајте то
да искористите. Нико не ризикује као ви, а профит је
загарантован.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Припазите шта и коме причате. Нисте баш у позицији
да много паметујете. Позабавите се мало папирологијом око својих непокретности и доведите рачуне
у ред.

Не преносите своје лоше
расположење на укућане.
Бирајте речи у комуникацији с партнером и пријатељима, јер ничије стрпљење
није бесконачно. Бавите се
спортом.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Седите на две столице, али
у ваш живот улази много
млађа особа, а шта и како
даље, одлучите сами. Однос с колегама и претпостављенима је задовољавајући.

Кренуло вам је, а тако ће и
остати током дужег периода.
Новац долази са свих страна, а нови пословни контакти донеће још веће добитке.
Предстоје вам сусрети са
странцима и дуг пут.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Некако су вас преплавиле
емоције. Маштате, сањарите, путујете... Колико год да
се опирете, љубав је пред
вашим вратима. Не будите
превише охоли. Емоције су
за људе.

Ваше идеје су злата вредне, али тренутно нико није
баш за ин те ре со ван за
њих. Покушајте да их прибли жи те обич ном све ту.
Парт нер вам је нај ве ћи
ослонац.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Будите опрезни кад решите
да пријатеље и партнера
шокирате својом отвореношћу и директношћу. Нуди
вам се неки нови посао који захтева пресељење у
друго место.

(19. 2 – 20. 3)
Не покрећите свађе. Дуго
сте чекали да вам се нешто догоди и сада нема
места страху. Не размишљајте о томе шта може
да се деси, већ храбро
крените напред.
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ЧАРДАК „У БОЈАМА РУЈА” ЈЕДАНАЕСТИ ПУТ

ШЕТАЛИ СЕ, ЗАБАВЉАЛИ И ЉУДСКИ ДИСАЛИ
Једна од „најздравијих” манифестација на овим просторима, позната под називом „У бојама руја”, одржана је девети
пут у суботу, 5. октобра, када
се поново окупило много заљубљеника у природне лепоте
Делиблатске пешчаре.
Свако од њих имао је прилику да ужива у призорима
пребогатим зимзеленим и листопадним растињем пролазећи неком од шест стаза различите дужине, које су ревносно
обележили чланови Планинарског друштва „Јеленак”.
Они су као главни организатори припремили и сијасет других изненађења, пре свега за
основце, којих је и овом приликом било убедљиво највише.
Одзив наших суграђана на једанаестој манифестацији „У бојама руја”, одржаној у суботу,
5. октобра, на пешчарском Чардаку, надомак Делиблата, поново је био импозантан, јер је
међу хиљаду петсто људи који
су пешачили прелепим пешчарским крајоликом и пунили плућа чистим ваздухом огромна
већина била из Панчева.

„КРОФ НИ ЦЕ” И „МИ ШИ ЦЕ” НАЈ БО ЉЕ
У ИГРИ ЦА МА
Планинарско друштво „Јеленак” ове године је у садејству са
Савезом за школски спорт осмислило занимљиве игрице за
малишане. Тако је двадесетак екипа основаца могло да се у
две узрасне категорије надмеће у скакању у џаку, надвлачењу конопца, спринту, врћењу хулахопа, ношењу јаја у кашици, скакању на једној нози по положеним мердевинама
и прескакању вијача.
Квалификације су се одигравале на пунктовима, а најбоље екипе улазиле су у велико финале на централном подијуму комплекса „Чардак”, који су пре четрдесетак година
изградили тадашњи млади акцијаши.
Напослетку су међу млађим основцима тријумфовале качаревачке „Крофнице”, а код старијих су најбоље биле омољичке „Мишице”.

Мали кораци, ал’ велика срца
колима, а понеко је чак „допедалао” на два точка.
Сви су се они кретали у смеру специјалног резервата, на
чијем улазу су домаћини из
Шумског газдинства „Банат”,
уместо раширених руку у знак

двоје двоструко више новца.
Очигледно да ни ове године
није било слуха код управе тог
државног предузећа да макар
у овом случају направе изузетак. Али им зато с друге стране није пало ни на памет да

Повуци-потегни и сви су победили
И несумњиво, поново је ужитак био немерљив, без обзира
на то што овог пута на Чардаку главна „звезда” манифестације – биљка руј – није била у
пуном цвату, а зна се колико
она својим шароликим нијансама љубичасте (боје) целом
амбијенту даје неодољиво питорескне ноте. Но и без тога
било је довољно живописно да
сви одреда живну, у чему их
није омело чак ни нешто свежије време.
Свим тим лепотама највише
су се радовали ко други него
малишани. Њих је ове године
било око две трећине од укупног броја. Заступљене су биле
готово све основне школе с територије града, а највише, близу триста, дошло их је из Омољице.

добродошлице, госте дочекали
с намером да наплате карту
свима који кроче на то под-

окрешу гране како би аутобуси
могли да се пробију до циља.
Ипак, упркос повременим за-

непосредно пре старта дошло
до нестанка струје. Убрзо је кренуло и тридесетак учесника трећег МТБ бициклистичког маратона. Недуго затим је председник Планинарског друштва
„Јеленак” др Младен Јанић свечано отворио догађај.
То је био знак за почетак
шетњи, па је свако могао да
изабере неку од стаза дужине
од шест до петнаест километара. Поред много дечјих група,
ове године први пут је оформљена и једна коју су чинили
одрасли. Они су изабрали најдужу трасу, а имали су и водиче. Организатори су припремили мноштво забавних садржаја, па је тако, рецимо, познати панчевачки свирач на
акустичној гитари Тођа госте
забављао у централном делу
Чардака, док је на контролној
тачки 3 улични свирач Борко
такође свирао и жонглирао.
Ове године су у програм уврштене и разне игрице, у којима
је учествовало двадесет екипа
основаца. Финале је одржано
након ручка и сада већ чувеног
чардачког пасуља, након чега
су додељене награде победницима, као и најбољима у бици-

го ди ну ше та ла са сво јим
наставницима.
Ипак, девете „Боје руја” прошле су у савршеном реду и што
је најважније – службе Црвеног крста (срећом) нису имале
никаквог посла. Напротив, све
је било у знаку осмеха, без којег нико од учесника није напустио ову оазу јединствене
природе.
То је и најбољи подстрек организаторима да и у наредним
годинама наставе племениту
мисију.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Љупка

Наплаћивали улаз и деци?!
Аутобуси из којих се проламала дечја граја пристизали су на
одредиште од раног јутра. Није био занемарљив ни број оних
који су се довезли приватним

на источном то није био случај, па је шетачима било мало
компликованије за пролазак.
Нажалост, поново је свима наплаћиван улаз, иако је јасно
колико је ова манифестација
важна за здравље наше деце.
Што се организације овако комплексног догађаја тиче, опет је
изостала помоћ Града, по чијој одлуци од пре неколико година није могуће финансирати манифестације које се одигравају ван територије Панчева. Без обзира на то што толико наших суграђана у њој учествује – наводи Глумац.
Тако је целокупан терет организације пао на сопствене
изворе „Јеленка” и плећа бројних волонтера. Mеђу њима је
било деце, која су до пре неку

Ништа без њих – чланови „Јеленка” и други волонтери
ручје. Чак и деци?! За њих је
улазница стајала 50 динара,
док су одрасли морали да из-

стојима на „наплатној рампи”
догађај је почео у задато време, а није га омело ни то што је

клистичком маратону. За то
време члан „Јеленка” Горан Шаренац деци је демонстрирао пењање уз уже, а за сам крај није
изостао ни јавни час зумбе у
режији Фитнес-клуба СМС.

Без подршке Града?!

Мало сами, мало уз помоћ пријатеља

Сама концепција манифестације овог пута била је битно измењена, пре свега зато што је,
према речима Милана Глумца,
секретара друштва организатора, из досадањих искустава било јасно да је због великог броја шетача веома тешко организовати и Трекинг лигу Србије.
– Због тога смо ова такмичења одржали још у марту и сада
су љубитељи природе могли несметано да се крећу. Изместили смо и западни део стаза, па
тамо нисмо имали проблем с
тим што их шумско газдинство
преорава вероватно из разлога
противпожарне заштите, док

Ова млађана женкица, чије име све
говори, недавно је привремено склоњена с Котежа због тровања, али јој је
сад хитно потребан дом с обзиром на
то да стиже зима, дуга и хладна.
Љупка је добра, мирна, послушна и
заслужује да се негде скраси. Није јој
потребно много – само мало пажње и
једно парченце дворишта или куће.
Она је недавно стерилисана, а све
друге информације могу се добити на
телефон 065/22-11-354.

Мама и ћера
Хитно је потребан дом „мајци” и „ћерци” из већ наведеног разлога – долазе хладна годишња доба, а њих две
немају где да се склоне, јер
се већ дуже време налазе на
улици, у насељу Караула.
Тамо им је тешко да опстану саме и без заштите. Неко их воли и храни, али има и
оних који их не желе у свом крају, па их гађају, терају...
То је жалосно, будући да су њих две изузетно питоме и
умиљате, па ко их жели треба само да окрене број телефона
064/229-49-17.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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НАДМЕТАЊЕ У КИК-БОКСУ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ПЕТ БОРАЦА – ЧЕТИРИ ОДЛИЧЈА

„ВОЗОВИ” СЈАЈНИ НА ГОСТОВАЊИМА

Такмичари Кик-бокс клуба
„Српска Спарта” из нашег града остварили су сјајан успех
на турниру који је одржан прошлог викенда у Обреновцу.
Момци које предводи тренер Огњен Драгојерац надметали су се у дисциплини фулконтакт. Клуб из нашег града
представио се с пет бораца, а
у Панчево су стигле четири
медаље!

У надметању сениора, у категорији до 75 кг, Јован Паулица је остварио прву победу
судијским прекидом и тако
обезбедио себи медаљу, али
због повреде није могао да
настави даље такмичење. Јуниор Радан Ћирковић борио
се у категорији до 57 кг и заслужио најсјајније одличје.
Он је у финалу победио противника из Кик-бокс клуба
Црвена звезда. Марјан Вулин
се такође такмичио у јуниорској конкуренцији, али у категорији до 67 кг. Наш борац
је у финалу знатно оштећен
неправедном судијском одлуком, па је морао да се задовољи сребрним одличјем. Сјајан је био и јуниор Милош
Симеуновић, који је постигао
два тријумфа. Другу победу
је остварио прекидом у другој рунди против фаворита,
далеко искуснијег борца из
Црвене звезде, и тако успео
да се пласира у финале, које
ће бити одржано на неком од
следећих турнира.
У кон ку рен ци ји ју ни о ра
надметао се и Стефан Пејовић, али овог пута је остао
без трофеја.

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” ОДЛИЧНО СТАРТОВАЛА

Железничар у Кули
остварио осми
тријумф
Динамо 1945
прошетао Перлезом
Утакмицама осмог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Српској лиги група „Војводина”.
Баш као и у прошлој рунди
шампионата, љубитељи најважније споредне ствари на свету у нашем граду могу да буду
потпуно задовољни, јер су оба
представника Панчева у трећем рангу такмичења остварила победе.
Железничар је наставио фантастичан низ, па је „везао” и
осми тријумф и тако још више
учврстио лидерско место, док
се Динамо 1945 победом у Перлезу примакао средини табеле
и показао да је криза резултата прошлост.
Популарна панчевачка „дизелка” је на програму имала
тешко гостовање у Кули, али је
успешно прескочила још једну
препреку на путу до циља: Хајдук 1912 – Железничар 0:2
(0:2).
Данило Ковачевић и његови
саиграчи су и у овом мечу показали због чега их многи сврставају у ред највећих фаворита за највиши пласман. Железничар је од самог почетка утакмице наметнуо свој ритам и
играо офанзивно, а као и у неко ли ко прет ход них ме че ва,
мрежу ривала погодио је у уводним минутима меча.

Душан Јеврић и Данило Ковачевић
клонио је следећем саставу:
Кнежевић, Јанкулов, Лазаревић, Плавшић, Аничић, Јовановић, Ивковић, Стојановић,
Башановић, Ковачевић и Илић,
а играли су и: Ђорић, Брајовић
и Мандић.
Већ у недељу, 13. октобра,
на реду је права фудбалска посластица. На СЦ-у „Младост”
састаће се првопласирани Желе зни чар и дру го пла си ра на
Бачка 1901 из Суботице. Нема
сумње да је пред нама дерби
јесењег дела првенства. Тим
поводом је у уторак, 8. окто-

НАЈ МА СОВ НИ ЈЕ ТАК МИ ЧЕ ЊЕ

Стрељачка дружина „Панчево 1813” прошлог викенда била је домаћин првог кола Лиге пионира, кадета и млађих
јуниора Војводине. У конкуренцији 120 учесника из четрнаест војвођанских клубова
надметало се и једанаест чланова панчевачке „дружине”.
Алекса Ракоњац је тријумфовао у конкуренцији кадета,
с 578 кругова, док је у надметању млађих јуниора у гађању
из ваздушне пушке заузео треће место. Његова млађа сестра, Ива Ракоњац, освојила је
сребрну медаљу, погодивши
381 круг у конкуренцији кадеткиња, а са истим резултатом била је пета у такмичењу

млађих јуниорки. Теодора Кондић је пета кадеткиња, с 376
кругова, а Ана Токић је упуцала 340 кругова. Ива, Теодора
и Ана су у екипној конкуренцији млађих јуниорки заузеле
треће место, а чиниле су и једину екипу која се надметала
у кадетској конкуренцији у гађању из ваздушне пушке.
Велимир Нинковић је освојио сребрну медаљу у конкуренцији млађих јуниора у гађању ваздушним пиштољем,
погодивши 512 кругова. Стефан Кешишјан је заузео треће место са истим резултатом, а Марина Мијатовић била је пета млађа јуниорка са
295 кругова.

НОВИ УСПЕСИ ЏУДИСТА ДИНАМА

АЛЕКСА ШАМПИОН ВОЈВОДИНЕ
Џудисти панчевачког
Динама имали су много успеха прошлог викенда. Учествовали су
на два значајна такмичења и са оба су
се вратили окићени
медаљама.
На међународном
меморијалном турниру „Жељко Николић”
у Бечеју учествовало је
287 такмичара из 43
клуба из Хрватске, Мађарске, Румуније, Словачке и Србије. Динамо се
представио с десет бораца, које
су предводили тренери Миленко Крајновић и Душан Павић.
Најуспешнија је била Милица Секуловић, која се окитила најсјајнијим одличјем.
Сребро су освојили Милош Божић, Душан Станковић и Јелена Стојановски, а бронзе су
зарадили: Никола Долинга,
Лука Црњин, Ирина Крстић и
Владимир Богдановски.

У Бечеју је одржано и Првенство Војводине за млађе
пионире. У конкуренцији 150
малих бораца Динаму су припала два одличја.
Алекса Ђуровић је освојио
златну, а Дејан Долинга сребрну медаљу. Јован Божић је
био пети, а Никола Митић
седми.
Првенство државе биће одржано у суботу, 12. октобра, у
нашем главном граду.

нам у госте долази Бачка из
Суботице, сјајна екипа, коју
сам гледао два пута. Тим је
састављен од искусних играча, добро селектираних. Али
ипак од нас све зависи. Припремамо се за меч као и сваки други, са жељом да освојимо три бода. Победом
бисмо се приближили циљу, али то је
ипак само један меч
у низу. Драго ми је
и што публика у све
већем броју долази на
утакмице Железничара, па верујем да ће
уживати и у недељу

У среду, 9. октобра, када је овај број „Панчевца” већ био закључен, одигране су и утакмице четвртфинала Купа Србије
на територији јужног Баната.
Железничар је гостовао у Сакулама, где се састао с Борцем, а на Градском стадиону у Панчеву снаге су одмерили
Динамо 1945 и Младост из Омољице.
Док су гледаоци још пристизали у лепо здање стадиона
„Милан Средановић” у Кули,
на семафору је већ стајао резултат 0:1.
У шестом минуту утакмице
Марко Башановић је упутио
идеалан центаршут с леве стране у казнени простор домаћина и сјајно „пронашао” Ђорђа
Ивковића, који је надвисио све
ривале у скоку и главом лопту
упутио тамо где су желели да
је виде и његови саиграчи – у
мрежу, иза леђа голмана Хајдука.
Железничар је питање победника решио крајем
првог полувремена.
У 37. минуту, после
једне у низу лепих акција својих саиграча, капитен Ковачевић
је сјај но шу ти рао, голман дома ћег ти ма је с
крајњим напорима
ус пео да укро ти
лопту, али се она
одбила до Луке Стојановића, који ју је у
ма ни ру ис ку сних
стрелаца послао у
мрежу.
Шеф струч ног
шта ба Ду шан Је врић поверење за
ову утакмицу по-

Ивковић

бра, у просторијама ФК-а Железничар одржана и конференција за новинаре на којој су се
представницима медијских кућа обратили шеф стручног штаба Душан Јеврић и капитен Данило Ковачевић.
– Осам утакмица, осам победа. Заиста леп резултат. Лепо је у овим тренуцима бити
део Железничара, али нећемо до зво ли ти да нас успех
опије. На добром смо
путу да остваримо
зацртани циљ, али
уоп ште ни је ла ко
издржати тај притисак. Тим је потпу но ре но ви ран, па треба
вре ме на да
се све
ствари
поставе на
своје
место.
Лига је
врло јака, јер пет
клубова претендује
на сам врх, а има
још мно го да се
игра. Биће и осцилација сигурно, али
кроз припреме и разговоре са играчима покушавамо да до њих дође што ка сни је. Са да

још један важан тријумф. Момци које предводи тренер Жарко Тодоровић прошлог викенда су гостовали у Перлезу, где
су домаћу Војводину 1928 савладали са убедљивих 4:0.
Панчевачки „брзи воз” је одлично одиграо ову утакмицу,
иако је и пре њеног почетка
важио за апсолутног фаворита. Момци у плавим дресовима од првог минута показали су велику жељу за
тријумфом и ушли у
дуел с много позитивне енергије, а та кав
приступ одразио се и
на резултат.
Браву
до ма ћег
тима откључао
је Стојановски у

– ре као је Ду шан
Јеврић.
Један од најзаслужнијих за успехе Железничара свакако је
и ка пи тен Да ни ло
Ковачевић, који је
већ по стао и „за штитно лице” панчевачке „дизелке”.

Белић
– Бачка је добра екипа, али
наша тренутна позиција нам
налаже да једноставно морамо да јуримо три бода. Оно
што је најважније, јесте податак да су у нашем тиму сви
спремни и жељни да наставе
низ победа. Дуел са Суботичанима је наше највеће искушење до сада, али надам се најбољем. Стање у нашој екипи
је добро, мада се још увек привикавамо једни на друге јер је
тим знатно измењен. То је процес који ће трајати још неко
време, свакако. Идемо из меча у меч, а како време буде
одмицало, биће Жеља још бољи. Ова ситуација у којој се
клуб сада налази, као лидер
првенства и екипа коју многи
виде у вишем рангу, није дошла тек тако, сама од себе,
сви ми који смо дуго у Железничару за ово смо радили годинама – додао је Данило Ковачевић.
Дерби између лидера и другопласираног тима игра се у
недељу, 13. октобра, на СЦ-у
„Младост”, од 15 сати.
После победе над Бечејцима Динамо 1945 остварио је

39. минуту, а после одмора
Панчевци су постали још ефикаснији. Разиграо се Лука Белић, који је са два ефектна поготка решио питање победника, а тачку на тријумф ставио
је Милан Недучић голом у 83.
минуту.
Тренер Динама 1945 Жарко
Тодоровић ривалу је супротставио следећи састав: Томић,
Нинковић, Дашић, Недучић,
Каришик, Стојановски, Ахчин,
Милојевић, Арнаутовић, Бобар
и Станић, а у наставку меча
прилику су добили и Белић и
Стојанов.
Похвале заслужују сви играчи екипе из нашег града, али
нема сумње да је овај сусрет
обележио Лука Белић. Ушао је
као „џокер” тренера Тодоровића и постигао два гола за свега
два минута, а терен је, због црвеног картона, морао да напусти раније.
„Брзи воз” је сада на осмом
месту на табели, с десет бодова, а у суботу, 12. октобра, имаће још један тежак дуел. У Панчево долази трећепласирани
ОФК Вршац, а овај јужнобанатски дерби почиње у 15 сати.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ЈЕДАНАЕСТ МЕДАЉА

ПОСЛЕ ЂЕТИЊЕ – КОЛУБАРА
Прво полувреме
коштало пораза
У наставку меча –
игра која обећава

Атлетичари Тамиша имали су
много успеха на митингу „Атинске игре”, који је недавно одржан у Вршцу. Предвођени тренером Зораном Коцићем, наши
суграђани су освојили једанаест медаља на том надметању.
У трци атлетских школа Николина Радовановић била је друга на 50 и 200 м. Вукашин Траиловић је победио на 50 м, а
бронза му је припала на деоници од 200 м, док је Вук Мимић
освојио златне медаље у обе дисциплине. Стефан Марић је био
најбржи на 200 м, а у трци на
50 м други је стигао на циљ. Теодора Дубоњац је у групи пионирки до четрнаест година зарадила бронзу на 800 м, а Сања
Марић је заслужила најсјајнија
одличја на 60 и 300 метара.
Боје АК-а Тамиш бранили су
и: Алекса Нертица, Јелена Васиљевић, Ања Марић, Дуња
Предић, Ања Мимић, Сашка
Раданов, Тереза Ковачевић и
Андријана и Ђорђе Арсић.

КУП ПРИЈАТЕЉСТВА
Каратисти Младости остварили су запажен успех на „Купу
пријатељства” у Новом Саду.

Милош Милутиновић је освојио златну медаљу, а сребром
су се окитили: Марко Милутиновић, Немања Живков, Софија Стефановић и Сара Жунић.
Бронзе су зарадили Дуња Јовановић, Никола Јаворац, Никола Брацановић и тим пионира
КК-а Младост (браћа Милутиновић, Јаворац и Живков).
Кадети и јуниори Младости
наступиће наредног викенда на
Првенству Србије у Чачку.

СУПЕР КАЧАРЕВЦИ

Током прошлог викенда сјајни
су били и џудисти качаревачког Јединства.
На меморијалном турниру у
Бечеју златне медаље освојили
су Андријана Кртенић и Растко Анђеловић, а и Првенство
Војводине протекло је у знаку
малих Качареваца.
Марија Остојић је заслужила злато, Милица Пешић сребро, а Ксенија Аврамовски и
Дарио Балан освојили су бронзе. На државно првенство се
пласирала и Јана Пејновић.

Стране припремио

Александар
Живковић

„Краљица игара” опет је у жижи интересовања код поклоника спорта. Прошлог викенда је стартовао нови шампионат у Кошаркашкој лиги Србије, а Тамиш је већ у првом
колу био на великом искушењу. Путовао је у град на Ђетињи, на мегдан с домаћим тимом, који ове сезоне има високе амбиције. Успели су Ужичани да оправдају улогу фаворита у овом мечу, али нису лако стигли до бодова: Слобода–
Тамиш 77:74, по четвртинама
19:17, 22:13, 15:21 и 21:23.
Од самог почетка утакмице
кошаркаши Слободе наметнули
су свој стил игре, па су брзо дошли до предности од осам поена (9:1). Реаговао је Бојан Јовичић тајм-аутом, његови играчи
су се се пренули, па је Тамиш
начинио лепу серију погодака и
прешао у вођство. Иако је после
прве четвртине резултат био крајње неизвестан, други део утакмице донео је доминацију домаћег тима, па се на одмор отишло с резултатом 41:30.
Слобода је и после одмора
кренула офанзивно, стигла до
још убедљивије предности и
када су гледаоци у дворани „Велики парк” помислили да је
питање победника решено, кошаркаши Тамиша су се разиграли. По ефикасности су се
истакли Николић, Вукојичић
и Васић, па је екипа из нашег
града после треће четвртине
дошла на само пет поена „минуса” (56:51). Момци тренера
Бојана Јовичића успели су преко Лабудовића и Николића да
смање на 61:59, почетком четврте четвртине. Нервоза се тада увукла у редове домаћег тима, јер је Тамиш „далекометном паљбом” озбиљно запретио... Ипак, Симић, Кутлешић

Саша Радовић
и Николић су потом успели да
сачувају Слободу да не „потоне”, па су у последњем минуту
вратили предност домаћег тима на шест поена (72:66). Тамиш је уз вра тио „трој ком”,
ушло се у пенал-завршницу,
али Панчевци нису имали снаге за коначни преокрет...
– Бојажљиво смо ушли у утакмицу, па смо прво полувреме
одиграли испод нашег нивоа.
У другом полувремену смо се
мало пренули и приказали игру
која охрабрује пред наредна
искушења. Наш тим је веома
млад, има простора за напредак, а верујем да ћемо већ против Колубаре бити на висини
задатка и забележити победу –

рекао је после утакмице капитен Тамиша Саша Радовић.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Тим из нашег града играо је
у саставу: Николић (14 поена),
Чабрило (16), Радовић, Васић
(10), Павићевић, Вукојичић,
Филбиш, Прља (пет), Лучић
(10), Роудс (пет) и Лабудовић
(четири) поена.
– Заслужена победа Слободе. Њени играчи су меч контролисали целим током. Ми
смо тек пред крај треће четвртине успели да дођемо до неке
игре. Слобода је заиста сјајан
тим, с много добрих појединаца и с лидером какав је Кутлешић. Он је направио разлику,
ми таквог играча немамо. Такође, тим из Ужица је дуго на
окупу, а ми имамо десет нових момака у екипи. Потребно је време да би се коцкице
сложиле, а имали смо и пех да
нам се повреди Торњански, кога смо пројектовали за стартера. Верујем да ћемо, како време буде одмицало, бити све бољи – истакао је на конференцији за новинаре после утакмице први тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Друго коло Кошаркашке лиге Србије биће на програму следећег викенда. У суботу, 12. октобра, у Халу спортова на Стрелишту долази екипа Колубаре.
Пред Тамишем није лак задатак, али уз подршку с трибина
његови кошаркаши лакше ће
стићи до повољног резултата.
Ова утакмица почиње у 20 сати.

Рукомет
ЧЕЛЕНЏ КУП
Панчево: ДИНАМО–БЕРН
недеља, 19 сати
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КУЧЕВО
недеља, 15 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО – Х. ЈОЖЕФ
мушкарци
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ– ДОЛОВО
Јабука: ЈАБУКА–ИНЂИЈА
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–ЛСК
мушкарци
В. Степа: В. СТЕПА – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–КОЛУБАРА
субота, 20 сати
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – ВИРТУС БАСКЕТ
Панчево: ДИНАМО – КРИС КРОС
недеља, 12 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ОФК ВРШАЦ
субота, 15 сати
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БАЧКА 1901
недеља, 15 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–РАДНИЧКИ
недеља, 15 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ
Иваново: СТРЕЛА – СПАРТАК 1911
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Црепаја: ВОЈВОДИНА–МУНДИЈАЛ
Војловица: ВОЈЛОВИЦА 2018 – ГЛОГОЊ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛАВИЈА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ
Долово: ДОЛОВО–БСК

Прошлонедељни
резултати
Рукомет

Бојан Јовичић

ЧЕЛЕНЏ КУП
Берн: БЕРН–ДИНАМО

28:24

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Митровица: СРЕМ–ЈАБУКА
мушкарци
Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА

43:29

КАРАТЕ АКТУЕЛНОСТИ

ВИКЕНД БЕЗ ТРОФЕЈА
Најбољи млади каратисти из
наше земље, у оквиру припрема кадетске и јуниорске селекције Србије, учествовали су прошлог викенда на великом међународном турниру „Кроација опен” у Ријеци.
Позив у националну селекцију добило је петоро такмичара Карате клуба Динамо. У
изузетно јакој конкуренцији

ПО РАЗ НА СТА Р ТУ
Најбољи каратиста у нашој
земљи Слободан Битевић
учествовао је прошлог викенда на турниру Премијер
лиге у Москви.
И поред вођства у мечу,
популарни Боба је већ у
првом колу изгубио од ривала из Украјине.

наши суграђани су се одлично
борили, али су овог пута остали без трофеја.
Најуспешнија је била јуниорка Јана Којчић, која је заузела пето место у категорији
до 53 кг. Јана је одлично радила и остварила три сјајне
победе, а претрпела је поразе

у полуфиналу и у реперсажу,
у мечу за бронзу. Ипак, оставила је одличан утисак, јер јој
је трофеј замало измакао, и
то пре свега због умора у петом мечу.
Одличан је био и јуниор Никола Ивановић, који се надметао у категорији до 76 кг. Тур-

30:32

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Елемир: НАФТАГАС–ЈАБУКА
25:20
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ХЕРЦЕГОВАЦ 24:26

Кошарка
нир је „отворио” победама против ривала из Бугарске и Словеније, али је у трећем колу, с
минималних 1:0, изгубио од
домаћег такмичара.
Јуниор Дарко Спасковски наступио је у категорији до 61 кг,
али је, на изненађење свих, претрпео пораз од борца из Камбоџе већ у првом колу. Више
се очекивало и од млађег сениора Уроша Петровачког, који је такође изгубио у првом
колу, од хрватског борца. Јуниор Александар Здешић наступио је у катама, али је и он
завршио такмичење већ у првом колу, јер је претрпео пораз од домаћег такмичара.
Већ наредног викенда на програму су нова искушења. Кадети и јуниори КК-а Динамо
учествоваће на државном шампионату у Чачку, а млађи сениори на „Трофеју Србије”.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ужице: СЛОБОДА–ТАМИШ

77:74

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ–ДИНАМО
Б. Н. Село: БНС–ЈЕДИНСТВО

85:76
50:60

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Перлез: ВОЈВОДИНА 1928 – ДИНАМО 1945 0:4
Кула: ХАЈДУК 1912 – ЖЕЛЕЗНИЧАР
0:2
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Козарци: СЛОБОДА–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–КРАЈИНА

1:0
0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Падина: ДОЛИНА–СТРЕЛА
Дебељача: СПАРТАК 1911 – СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (Г)

0:3
2:1
3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ – ОМЛАДИНАЦ 1927
Сефкерин: ТЕМПО–ЈЕДИНСТВО
Уздин: УНИРЕА – ВОЈЛОВИЦА 2018
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ВОЈВОДИНА

3:2
2:3
4:1
3:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–ДОЛОВО
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–БУДУЋНОСТ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПРОЛЕТЕР

3:1
0:3
4:0

ШАХОВСКИ КУТАК

ТУРНИР У ШАХУ

СРЕБРНИ ФОРЂАРИНИ
Прошлог викенда у Батајници
је одржан шаховски турнир посвећен цару Николају Другом,
на коме су учествовали кадети
из Србије и Републике Српске.
И овај турнир је бројношћу
и игром обележио ШК „Аљехин” из нашег града.
Најуспешнији је био Марко
Форђарини, који се окитио сребрном медаљом. Бронзано одличје заслужио је Стефан Марсенић, а запажен је био и Вук
Каначки, који се пласирао на

четврто место. Јана Стошић је
заузела пето место у групи девојчица, а врло добру игру приказао је и Петар Стаменковић.
После низа гостовања младе
шахисте овог клуба очекује турнир у Панчеву – један од најјачих кадетских турнира у земљи
„Аљехин 2019”, који ће 26. октобра бити одржан седми пут.
ШК „Аљехин” организује овај
турнир у сарадњи са Спортским
савезом Панчева и Шаховским
савезом Војводине.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сц7)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

НАСТАВЉА СЕ ТРАДИЦИЈА У СТАРЧЕВУ

ОДБОЈКАШКИ ЦЕНТАР ЗА ДЕЧАКЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Празно

Одбојкашки клуб Борац из Старчева
одавно је своје место уцртао на великој
спортској мапи наше земље. Колектив
који је годинама био понос Старчеваца
и Панчеваца, који још увек памте Борчеве дуеле и победе над екипама из одбојкашке елите тадашње земље, као што
су: Војводина, Црвена звезда, Будванска ривијера, подгоричка Будућност и
други, поново је покренуо своју школу
одбојке.
У време када се љубитељи спорта у нашој земљи поносе европским титулама
националних селекција одбојкашица и

одбојкаша, игра преко мреже враћа популарност и у Старчеву, месту које је одувек важило за одбојкашку меку и изнедрило велики број играча који су запажену улогу играли и на великој сцени.
У сали ОШ „Вук Стефановић Караџић” у Старчеву засад се окупљају дечаци од једанаест и дванаест година, а на
терену све пршти. Тренинге воде некадашњи првотимци Борца, суперлигашки играчи Владимир Ковачевић и Ратко Танев, а у рад с младим одбојкашима укључена је и Драгана Маринковић,
професор физичког васпитања.

Тренинзима се у врло кратком року
од када је школа одбојке почела да ради прикључило двадесетак дечака. С
обзиром на то да у Панчеву не постоји
мушки одбојкашки клуб, школа у Старчеву је и својеврсни одбојкашки центар за
дечаке у целом граду и околини.
Сви заинтересовани дечаци могу да
се прикључе, а детаљније информације
о упису и раду ове школе могу се добити на телефон 060/401-45-44. Тренинзи се засад одвијају понедељком, средом и суботом.
А. Живковић

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ ЏУДИСТА

ЗАБЛИСТАЛИ
ВУК И МИХАЈЛО

НА РЕДУ ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ
Терет

Првенство Војводине у џуду за млађе
пионире, које је одржано прошлог викенда у Бечеју, протекло је у знаку малих бораца из нашег града и околине.
У веома јакој конкуренцији запажене
резултате остварили су и чланови Џудо
клуба „Академија Јочић” из Старчева.
Тај спортски колектив се на овој смотри представио с три такмичара.
Петар Новаковић је, према очекивањима, имао добар наступ, па је освојио
сребрну медаљу у категорији до 66 кг.
– Овим пласманом Новаковић је потврдио квалитет и задржао лидерску
позицију на ранг-листи. Неки ситни недостаци утицали су на то да не освоји
злато. У овој недељи до државног првенства порадићемо на детаљима, па с
правом у Београд идемо по титулу. Петар

Има и дана када човек у себи носи товар.
Тешких мисли.
Свакодневних недоумица.
Саплитања о сопствене пертле.
Терет слабости.
Неодлучности.
Левитирања, без чврстог тла испод.
Истоварај! Стани на ноге...

Стојић је такође био на високом нивоу,
освојио је бронзу, али треба истаћи да
његова 24 кг представљају највећи проблем, пошто наступа у категорији до 30
кг. Вук Милутиновић није успео да се
пласира, јер је конкуренција у категорији до 50 кг објективно била јака за
њега у овом моменту – рекао је први
човек старчевачког клуба Мирослав
Јочић.
Много успеха у Бечеју имали су и
такмичари ЏК-а Панчево.
На Меморијалном турниру „Жељко
Николић” златну медаљу освојила је
Нина Албијанић, док су Вук Бабић и
Димитрије Растовић зарадили бронзана одличја.
Вук Вељковић је на војвођанском
шампионату заузео пето место, али је
успео да се квалификује за Првенство
Србије.
А. Ж.

Меморијални пливачки митинг посвећен Милошу Попову одржан је прошлог
викенда на затвореном базену СРЦ-а
„Југ” у Зрењанину. У конкуренцији 200
такмичара из дванаест клубова надметала су се и два члана ПК-а Спарта из
нашег града, које је предводила Јована
Богдановић, тренер.
У групи пливача рођених 2010. године Михајло Лазић је освојио бронзану
медаљу у трци на 50 м делфин.
Вук Ранђеловић се надметао у конкуренцији осмогодишњака и окитио се са
два трофеја. У трци на 50 м прсно освојио је златну медаљу, а на 50 м краул
припала му је бронза.
А. Ж.

Бројни су тренуци у којима се особа осети истрошено.
Празно.
Као башта кафеа на киши.
Пошто је празнина обујми, уме и да се заледи.
Да помисли да је мртва.
Или да се прави таква.
Буђење, живот је чудо!
Одлучи тако, нико то неће уместо тебе.

Опрема
Не мора неко да буде посебно талентован да би препознао
проблем у себи.
Треба да је вредан, лењост духа је хендикеп.
И да има опрему – критеријуме, најпре.
Онда и систем вредности.
Па веру да је мало шта нерешиво.
Све то заједно на суптилној гомили.
А пре свега – мора да буде поштен према себи.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Јована Ђорђев,
средњошколка:

Ненад Васиљчин,
средњошколац:

Ана Лазић,
средњошколка:

– Немам неке
посебне планове,
вероватно ћу изаћи.
Што се тиче школских
обавеза, углавном пре
подне завршим све
што имам.

– У петак ћу изаћи
да се одморим мало од
напорне недеље. У
суботу и недељу ћу
завршавати обавезе око
школе. Углавном током
преподнева урадим све
задатке.

– Викенд углавном
проводим тако што
изађем некуд. То се
односи на петак и
суботу. Недељом учим –
то је дан припреме за
школу.
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