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СВЕЧАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ФОТО АНДРЕА СТАНКОВИЋ

ДАН ПАНЧЕВА УЗ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Уручене новембарске
награде Десанки Петров
Морар, Вулету Журићу и
Драгану Вујачићу и звање
заслужног грађанина
Панчева генерал-мајору
Енесу Тасу
Градоначелник поручио
да ће радити на стварању
конкурентног привредног
амбијента
Свечаном седницом Скупштине града Панчева у Културном центру и
доделом новембарских награда и
звања заслужног грађанина Панчева
обележен је 8. новембар, Дан града.
За заслужног грађанина Панчева
проглашен је генерал-мајор у пензији Енес Тасо, који је био на служби у
Панчеву, али и у Вршцу и Сарајеву,
где је тешко рањен у масакру у Добровољачкој улици. Био је командант бригаде у источној Славонији,
начелник Другог одељења Штаба
Друге војне области и командант
панчевачког гарнизона, када су његови војници изградили велики број
путева, али и учествовали у спасавању људи од пожара и поплава.
Новембарске награде ове године
добили су сликарка Десанка Петров
Морар, писац Вуле Журић и новинар Телевизије Панчево Драган Вујачић. Десанка Петров Морар ствара
аквареле, цртеже, графике и уља на
платну, а излагала је на преко 60 самосталних изложби у земљи и иностранству. Пише поезију и добитница је бројних награда. Вуле Журић
као писац има велики број значајних књижевних награда, попут Андрићеве за 2015. Драган Вујачић је
новинар четрдесет година и ускоро
очекује хиљадиту емисију из пољо-

привреде „Је л’ родило?”. У име добитника на свечаности је говорио
Вуле Журић.
– Велико срце које сви ви Панчевци имате, срце које већ вековима дочекује оне који долазе, та ваша љубав,
ваша људскост јесте награда коју сам
примио и с радошћу примам све ове
године. Зато користим ову прилику
да вас подсетим на све оне који су попут мене дошли у Панчево да у њему
остану и да у њихово име изговорим
једно највеће хвала, али да кажем како су сви они, али и сви ви, заслужили пре свега дубоко поштовање и дивљење, јер бити и остати човек у свим
овим нечовечним временима, велика

је и највећа ствар. Зато ову награду
примамо од свих вас и примамо је за
све нас, дубоко верујући да смо сви
ми данас то велико насмејано срце
Панчева, града у којем хоћемо да живимо срећни, здрави, образовани,
равноправни и заљубљени. Живело
наше лепо Панчево – рекао је Журић.
Градоначелник Панчева Саша Павлов је у говору подсетио на девет векова дугу историју Панчева, на антифашистичку тековину, као и на хероје,
војнике, песнике и друге Панчевце
који су писали ту историју, али и на
данашње генерације младих, за које

верује да ће направити резултате који ће славити будуће генерације. Павлов је рекао да је дужност свих чување и неговање културне баштине,
али и рад на новим вредностима које ће прихватити деца и омладина.
– Младе желимо да подржимо, да
промовишемо, да стварамо услове за
њихов раст и развој, за њихово образовање које је примењено у пракси, и
то у Панчеву, њима желимо да створимо инфраструктуру како би се
остварили у науци, спорту, предузетништву, уметности, али и да подигнемо квалитет њиховог живота проширујући културну понуду и стимулишући их да то користе, јер ће их

образовање и општа култура оплеменити и отворити им хоризонте – рекао
је Павлов и додао да ће од наредне
године свако дете за осамнаести рођендан од Града добити ваучер за
културне догађаје.
Градоначелник је нагласио и да ће
радити на стварању конкурентног
привредног амбијента кроз инфраструктурно опремање индустријских
зона и партнерску сарадњу с малим
и средњим предузећима, те да ће бити усмерени на сарадњу с приватним сектором кроз развој модела
јавно-приватног партнерства, а уз

рационализацију јавног комуналног
сектора.
– То значи да услуге треба да појефтине, а потрошња да се смањи, и истовремено да се унапреди квалитет. Све
то мора да прати и унапређење пољопривреде кроз дефинисање јасних и
транспарентних односа и јасно дефинисање пољопривредног земљишта у
државној својини. Морамо да знамо
чиме располажемо и да то дамо пољопривредницима у једном партнерском односу, јер је то наша стратешка
грана развоја – рекао је Павлов.
Подсетио је да Панчевци имају
могућност да учествују у доношењу
одлука кроз неколико скупштинских
пројеката, попут партиципативног
буџетирања.
Дворана Културног центра је била
пуна, а међу званицама из привредног, културног и политичког живота
били су и први добитник признања
почасног грађанина Панчева –
Франческо Ђангранди, некадашњи
први човек италијанске провинције
Равена, као и представници војске,
полиције, цркава и верских заједница, државних, покрајинских и градских институција и установа.
У програму обележавања Дана града учествовали су: хор Панчевачког
српског црквеног певачког друштва,
који предводи диригент Вера Царина, Тамбурашки оркестар „Невен”
Музичке школе „Јован Бандур” под
вођством професора Михајла Јовића
и Камерни оркестар „Камерата” под
уметничким руководством Сретена
Јовића. На самом почетку био је
приказан промотивни спот о Панчеву који је израдила продуцентска кућа „Вагнер продакшн”.
Овај дан се празнује у знак сећања
на 8. новембар 1918, када је српска
војска под вођством капетана Петра
Арачића ослободила град и припојила га матици Србији.
М. Димитрић
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„Панчевац” не
ради у петак
Због државног празника, у петак,
11. новембра, „Панчевац” неће
радити. Благајна и маркетинг
имаће уобичајено радно време од
понедељка, 14. новембра.
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Кокице
Мало кога у Србији, ко бајаги, занима исход председничких избора у
САД. Што би то, као, било битно? Хоће ли најмоћнију државу света водити госпођа Клинтон, Хилари Клинтон, супруга оног Била што нас је
онолико и онако „частио”, или Трамп, Доналд Трамп, ексцентрични
мултимилијардер, у чијој биографији између осталог стоји да је глумио
самог себе у америчким филмовима из деведесетих? Ма, небитно.
Онда се деси америчка изборна ноћ, а овдашњи конзументи електронских медија и грађани навучени на друштвене мреже не скидају погледе
са екрана! Не спавају. Наравно да је важно ко ће постати најмоћнија особа на планети. А тек када се деси изненађење, а победа Трампа то свакако јесте, онда сви одлепе.
И крену нагађања: шта такав избор Американки и Американаца значи
за грађанке и грађане Србије?
Ево одговора: ништа, опуштено; целу ствар треба свести на радозналост.
Клинтонова због породичне „анамнезе” јесте за експлицитно признање Косова (око чега би се овде дигла велика фрка, али је блиска неминовност), а Трамп баш и није сигуран где се та наша држава на слово „с”
тачно налази. Што је добро. Одлично је да има фине контакте с председником Русије Путином, који му је међу првима честитао. Неће ни то помоћи Србији, која мора да испоштује све што мора на путу ка ЕУ, али ће
јој купити мало времена: ето Амер и Рус се готиве, па што не бисмо и ми
могли да се готивимо и с Русима и са Европљанима истовремено.
Због победе Трампа одлепило је пола Америке и цела западна Европа.
Траже се, кажу, некретнине по Канади, где би бројни Амери да се иселе;
Европљани се нервирају јер њихове десничарске странке и једнако такви
покрети цветају, честитају победнику.
Вратимо се на изненађење: сећате ли се не тако давне еуфорије када је
Тома Николић добио Бориса Тадића на изборима за председника Србије? Другопоменути је лоше проценио, скратио себи мандат и изашао на
црту тадашњем шефу СНС-а. И изгубио. Оно што повезује Хилари и Бориса из тог времена, јесте непоткована и претерана самоувереност. Зато
су онда српске демократе биле саблажњене, а убрзо је и странка коју је
Тадић водио пропала.
Неће пропасти америчке демократе; тамо се одувек воде политички
ратови између републиканаца и демократа, а то ће се и наставити. Само,
грађанке и грађани САД пропустили су прилику која им се, по свему судећи, неће у блиској будућности поново отворити: да добију председницу, прву председницу. Мушкарац, „разбарушен” тип, победио је на изборима даму.
Американци се у последња два дана присећају нечег комичног, што се
граничи са апсурдом: у цртаној серији „Симпсонови”, која је много више
од обичног цртаћа, још 2000. године предвиђено је да ће Трамп бити
председник. Ден Грини, сценариста „Симпсонових”, каже: „Било је то
упозорење Америци. То је изгледало као логичан корак пре него што дотакнемо дно. Тај сценарио смо употребили јер се поклапа са ситуацијом
у којој Америка губи разум”. Да ли се то десило у ноћи између уторка и
среде, да ли је Америка изгубила разум? Видећемо...
У међувремену, за гледање препоручујемо једног од најкомедичнијих
ликова свих времена: Бората. Саша Барон Коен, алијас Борат, у лажним
документарцима маестрално се спрдао са одређеним америчким вредностима, а у једној од епизода био је у „кампањи” од врата до врата с републиканским кандидатом за конгрес. Обавезно погледати, и то без кокица, јер би могле да вам застану у душнику када почнете да се кидате
од смеха :-)
Филм „Учење о америка култура за бољитак величанствено држава Казахстан” ових дана слави десет година од премијере, али неке ствари
превазилазе границе време-простор, зар не?

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

И Трамп је био
прелетач
На радост и одушевљење, па чак и
еуфорију понеких Срба, у историјској ноћи између уторка и среде тријумфовао је Трамп. Тако ћемо, након
више година, после Доналда (Дака)
имати новог јунака под тим именом.
И сви ће се сложити, ништа мање
живописног од бескрајно комичног
цртаног Дизнијевог џангризала –
Паје Патка.

Следећи председник највеће планетарне силе и више је од тога – права
ријалити звезда. Чувени милијардер
и медијски могул свакако је умео да
се од главне ривалке Клинтонице
боље позиционира у односу на актуелни тренутак: да допре до пресечног Американца, не претерано образованог, али погођеног технологизацијом и гашењем радних места, пре
свега у области индустрије, која се
све више измешта у друге, неразвијеније државе.
Интересантно је било пратити и
изборну ноћ на свим битнијим светским (па и нашим) медијима. Многи
су пробдели целу ноћ, јер су прва узбуђења кренула око поноћи по овдашњем времену, да би се драма одвијала све до касних јутарњих часова. И
то с хичкоковским заплетима изрежираним као у Холивуду. Није било
лако ни скапирати све те заврзламе
око система и фамозних електора,
или, рецимо, шта је то свинг. Иако би
неки на то имали безобразније алузије, ради се о америчким државама
које нису вишегодишње стабилно
упориште ни демократа ни републиканаца, већ тамо наизменично побеђују и једни и други. И ко добије Охајо, Пенсилванију и, посебно, Флориду,
тај може рачунати на коначну победу. А на том егзотичном полуострву

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Трком. До циљева.
На Градском стадиону, пре неки дан
Снимио Владимир Ђурђевић

ситуација се мењала из минута у минут, да би пред (нашу) зору ствар коначно легла на страну Трампа.
Сума сумарум, тешко је рећи да
ли ће свет бити друкчији након победе фрикастог богаташа, јер он сигурно није у потпуности сам свој газда. Али да ће бити узбудљиво, у то
нема сумње.
А како ће се нова реалност одразити на овдашње прилике? Радикали
славе као да је сам Воја победио, док
се многи други надају да ће по нас
бити боље него да је тријумфовала
Хилари.
Занимљиво је да, поред прича да
Меланијин супруг, словеначки зет
Доналд, симпатише Србе, постоји
још нешто што би га повезало, макар,
с многим овдашњим политичарима.
Наиме, мало ко зна да је Трамп пре
републиканаца био и демoкрата, а
чак је на изборима 2000. године заузео треће место, када је као председник (за америчке прилике мајушне)
реформистичке странке освојио седам одсто гласова?!
Тако би се Трамп могао назвати и
прелетачем, карактеристичним српским (а и панчевачким) политичким
архетипом.
Међутим, суштински то једно с
другим нема благе везе...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

Све се може кад те хоће.
Не треба да забијамо главу у песак пред проблемима. Много је
лакше гурнути их под тепих.
Улица је бебиситерка нашој деци.
Пола људи ради у сивој зони, а пола на црно. Трећа половина
је незапослена!
Немају сви политичари везе с мафијом. Неки немају благе везе.
Народ таман мало живне, а онда влада најави нове социјалне
реформе.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ОСЕЋАМ ПРОМЕНЕ СВАКОДНЕВНО. ЈА САМ МЕТЕОРОПАТА.
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ПАНЧЕВО ДОБИЛО НА ПОКЛОН СКУЛПТУРУ

ТРКА ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА

ОТКРИВЕН „ПАНЧЕВАЧКИ ЧИТАЧ”

Честитка – на
атлетски начин

Вредан и дуговечан
поклон
Скулптура постављена испред Градске
библиотеке
После Београда и Орланда, и
Панчево је добило скулптуру
читача. „Панчевачки читач” је
дете с књигом, ослоњено на
мердевине, и представља пењача, јер ако млад човек крене
да чита, висине до којих може
стићи захваљујући књигама
неће моћи да се измере.
Крајем децембра прошле
године постављен је „Београдски читач” у Чубурском парку
у Београду, друга скулптура
читача је однедавно у Орланду
у Америци, а трећа је у нашем
граду.
Иницијаторке ове акције су
књижевнице Гордана Пешаковић из САД и Гордана Влајић
из Панчева, као и новинарка
РТС-а Тања Шикић. Идеју „Београдски читач” покренуле су
са жељом да подстакну људе
на читање.
– Ове скулптуре нису споменици, оне неће бити спомен
на књигу, просветитељство и
образовање, већ скулптуре које ће бити место сусрета, али и
увек подсећати колико је књига важна и које су све добробити од књиге – рекла је Тања
Шикић.
У њихову идеју неопходно је
било укључити и вајаре. Професор Драгољуб Димитријевић дао је задатак својим студентима вајарства да осмисле
структуру читача који ће бити
таман толико неупадљив да не
ремети градски живот и таман
толико упадљив да свакога
подсети на читање. Изложба
осамнаест скулптуролошких

Традиционална, 69. „Трка
града Панчева” одржана је у
уторак, 8. новембра, на Градском стадиону. Атлетски
клуб „Динамо” се и овог пута
показао као сјајан организатор, који је на леп и оригиналан начин честитао дан
своме граду.

Атлетски клуб „Динамо” захваљује свима који су помогли
у организацији ове трке, пре
свега Граду Панчеву, али и донаторима као што су „Панчевачка пекара” и СТР „Сњежана”. Посебну захвалност челни
људи АК-а „Динамо” упутили
су „Спартаку” из Опова и Не-

Надметало се око 200
атлетичарки и атлетичара од
шест до осамнаест година.
Одржано је двадесет трка, у
којима су учесници били подељени по старосним категоријама, а као и увек када је
ова манифестација у питању, најважније је било учествовати.

мањи Стојановићу, који сваке
године, као најмасовнији колектив, учествују на овом надметању. Поред „Динама” и
„Спартака”, учествовали су и:
„Смедерево”, „Банат”, „Сурчин”, „Зрењанин”, „Тамиш”,
„Партизан”, „Младеновац”,
као и малишани из панчевачких школа.
А. Ж.

Читањем до звезда
идејних решења тринаест младих аутора трајала је десет дана у Галерији РТС-а.
Професор Димитријевић,
ментор пројекта, изјавио је да
су захваљујући овој идеји и
скулптури он и његов бивши
студент Александар Вечериновић, аутор скулптуре, на неки начин постали Панчевци.
– Мој бивши студент је лепо
разрадио ову идеју, па је
скулптуру посветио најмлађима, знајући да у њима има највише снаге, а та снага лежи у
жељи за читањем – рекао је
професор.
Млади вајар Александар Вечериновић из Шапца рекао је
да сваки уметник, па и он, сања о тренутку када ће његово
дело угледати светлост дана,
као и да му је част што ће његова скулптура „заувек бити у
Панчеву”.
Члан Градског већа задужен за
културу Немања Ротар подсетио

је на то да је важно да у земљи
у којој и даље, нажалост, има
становника који су функционално неписмени, постоји симбол који нас подсећа на то колико је важно читати и колико
је књига битна.
– Ако се вратимо у освит
стварања новије српске државе, видећемо да је и тада било
проблема и, како је Вук Караџић забележио, осим свештеника, скоро нико није био писмен. Стога мисија државе
треба да буде образован човек... Ова скулптура нас упућује и на то да мора постојати
поезија. Мора постојати реч,
која ће држати баланс живота
– рекао је Ротар, који је и књижевник.
Председник Удружења књижевника Србије Радомир Андрић присуствовао је откривању „Панчевачког читача”, а
уједно је био и први књижевник који је изговорио стихове

поред скулптуре. Он је прочитао своју нову песму „Крст од
пепела”.
– Књига јесте у средишту нашег живота, јер и ми носимо у
себи разне садржаје. Библиотеке су примарне и ако им не
дамо значај који треба, па и
онај материјални, те књиге неће бити доступне читаоцима
на начин на који би требало да
буду. Удружење књижевника
Србије је подржало ову идеју.
Панчево је одувек имало значајно место у култури и књижевности – рекао је он.
Јован Самуилов, председник Удружења грађана „Наранџасти”, које је подржало и
ову иницијативу, изјавио је да
је скулптура само још један од
симбола који ће утемељити
стремљења Панчеваца да негујемо дух напретка и образованог човека, који у овом времену једини има будућност.
M. Димитрић

КЛАУСТРОФОБИЧНА КОМЕДИЈА

Два сата прошлa
у даху

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ ЂАЦИ

Блистави умови
У оквиру обележавања Дана
Панчева, у малој сали Градске
управе додељена су признања
најуспешнијим ученицима који су у протеклој школској години освојили награде на државним или међународним
такмичењима из општих школских предмета.
Чланица Градског већа задужена за образовање мр Татјана Божић у свом поздравном говору је у име грађана и
локалне самоуправе захвалила ђацима што су освајањем
најсјајнијих одличја на различитим такмичењима допринели да се име нашег града пронесе широм света. Она је подсетила јавност да наш град, у
складу с могућностима, издваја

средства како би помогао нашим надареним суграђанима
у остваривању амбициозних
циљева. Истакла је да су награђени ученици будућност
Панчева и да ће Град и у наредном периоду бити подршка блиставим умовима.
Традиционално на Дан града Панчева Регионални центар за таленте „Михајло Пупин” и Град Панчево награђују
талентоване панчевачке ђаке
пригодним поклонима, а идеја
је да се афирмишу интелигенција, мотивисаност и вредноћа
као значајне вредност развијеног друштва. Ове године признање је добило 47 основаца и
средњошколаца.
З. Ст.

ИЗЛОЖБА ДОКУМЕНАТА, ГРАВУРА, МАПА

Три века ослобођења од Турака
„Триста година ослобођења
Пан че ва од Ту ра ка 1716–
2016”, изложба аутора Миодрага Младеновића и Снежане Вечански, коју је организовао Завод за заштиту споменика културе, отворена је у
среду, 9. новембра, у згради
предионице некадашње Свиларе. Посвећена је догађајима који су се одиграли на тај
дан 1716. године, када је војска Еугена Савојског, којом је
командовао гроф Флоримунд
Мерси, ослободила Панчево
од Турака.
Присутнима су се обратили
Хаџи Зоран Лазин, подсекретар у Покрајинском секретаријату за културу, Саша Павлов, градоначелник Панчева,

и Миодраг Младеновић, директор панчевачког Завода за заштиту споменика културе, а мр
Синиша Јокић, директор Завода за заштиту споменика културе Нови Сад, говорио је о историјском контексту тих догађаја.
Изложени су планови, гравуре, мапе, скице и цртежи, а
међу њима и новооткривени
документи прибављени у архивима Анкаре, Беча и Будимпеште.
Поставка је отворена у оквиру обележавања Дана града, а
посетиоци је могу погледати
до 16. новембра, од 10 до 16
сати. Улаз је слободан.

(Опширније
у следећем броју.)

Представа „Клаустрофобична комедија”, рађена
према тексту Душана Ковачевића, а у продукцији „Звездара театра”, одиграна је у
уторак, 8. новембра, у дворани Културног центра Панчева. Овај комад режирао је
Дарко Бајић, а играју Љубомир Бандовић, Невена Ристић, Марко Јанкетић, Стефан Трифуновић, Зоран Цвијановић, Славко Штимац, Јована Стојиљковић, Игор Грабовица, Милан Громилић и
Вања Јанкетић. Трагикомедија за коју сам Ковачевић

каже да ју је писао „са осећањем да живимо у тескоби која се прикрива повременим
отварањем прозора” јесте
прича о сиромаштву и о томе
како у њему бити и остати добар човек. Писана је пре више од три деценије, а актуелна је и данас.
Више од два сата сјајна
глумачка постава је засмејавала публику, без паузе, а
она је на крају узвратила дугим аплаузом.
„Клаустрофобична комедија” је до сада освојила
бројне награде.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Амбуланта Центар
измештена у Железничку
Дом здравља обавештава суграђане да је од понедељка, 7.
новембра, амбуланта Центар,
која се налази у Змај Јовиној
10, због реновирања, привремено измештена у Железничку амбуланту (амбуланта Медицине рада) у Улици Вука
Караџића 8, код Гимназије.

Како наводе у Дому здравља,
планирано је да радови трају
четрдесет дана. Пацијенти
могу заказати прегледе путем телефона 062/8048-692,
а на том броју се могу добити
и све остале неопходне информације.
Д. К.

4

ПОЛИТИКА

Петак, 11. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

УТИСЦИ И ОЧЕКИВАЊА ПОЛИТИЧАРА

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НЕДЕЉЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

(Не)рад и идеје

ДЕЦА ПОСЕТИЛА НАРОДНУ
И ГРАДСКУ СКУПШТИНУ

Након свечане седнице одржане у Културном центру 8.
новембра, поводом прославе
Дана града Панчева, разговарали смо с неколико припадника политичких странака о години која је за нама, као и о очекивањима за
наредну годину.
Пре драг Бо га тин че вић,
од бор ник
Де мо крат ске
стран ке, ка зао је за „Пан че вац” да су се чла но ви
пар ти је ко јој он при па да
то ком про те клог пе ри о да
тру ди ли да сво јим пред ло зи ма и ре ше њи ма за мно га
спор на пи та ња до при не су
бо љем раз во ју гра да.
– Убудуће ћемо зарад решавања градских проблема
наставити да дајемо конструктивне предлоге и савете, које ће актуелна власт
можда и прихватити – рекао
је Богатинчевић.
Овом приликом срели
смо и Бошка Опачића,
председника Савета за
екологију СНС-а, који је нагласио да је ова година веома успешна, да је много планова спроведено у дело, као
и да с нестрпљењем очекује

реализацију многих идеја
које ће допринети бољем
животу Панчеваца.
Смиљана Гламочанин Варга, припадница Српске радикалне странке и потпредседница Скупштине АПВ,
овим поводом је изјавила
да је веома добро и похвално
што је ове године за почасног гра ђа ни на Пан че ва
изабран генерал Енес Тасо,
као и да су сви добитници
Но вем бар ске на гра де за служили да им се ода признање.
– Међутим, што се тиче
самог претходног периода,
сматрам да за грађане Панчева ништа није урађено,
нису доведени инвеститори,
нити су отворена нова радна
места. Такође, нису побољшани услови у школству и
здравству – навела је Смиљана Гламочанин Варга.
Она је додала како претпоставља да ће актуелна власт
наставити да ради по истом
принципу и да због тога не
очекује побољшање у наредној години, али да алтернативу представљају председнички избори.

КОНЦЕПТ

Брука и срамота
Видим да су позивнице за свечаност отварања добили
портири и чистачице по јавним предузећима, али мене
се као човека који је изнео тај пројекат када је било најтеже изгледа нису сетили. То је њихова брука и срамота.
Ја сам поносан што нећу бити у том друштву које ће се
тамо наћи да се промовише. Они прави увек су били
скрајнути, а појављују се статисти и споредни играчи
жељни фотографисања и аплауза присутне публике.
(Председник „Нове Србије” и бивши министар грађевинарства Велимир Илић о свечаности поводом отварања деонице аутопута Љиг–Прељина на Коридору 11,
„Морава инфо”)

Политичари
представили своја
задужења
Одговорност и родна
равноправност
У ор га ни за ци ји На род не
скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је и ини ци ја ти ве „Отво ре ни
пар ла мент”, а по во дом Ме ђу на род ног да на де мо кра ти је, ши ром Ср би је обе ле жа ва
се дру га „Не де ља пар ла мен та ри зма”, у пе ри о ду од 7. до
13. но вем бра, под сло га ном
„Има те реч”.
„Недеља парламентаризма”
је серија догађаја с циљем бољег повезивања и упознавања
грађана и грађанки Србије с
радом Народне скупштине.
Организовањем различитих
догађаја отвара се простор за
дебате о учешћу грађана у демократским процесима, значају отворености парламента
као институције, као и различитим начинима комуникације између грађана и њихових
директно изабраних представника.
Захваљујући удружењу грађана „Препознај у себи” Панчево је учествовало у овом
пројекту, па су тако ученици
основних школа, као и новинарска секција поменутог
удружења, у понедељак, 7. новембра, ишли у обилазак Народне скупштине, где су имали прилику да разговарају с
Мариником Тепић, народним

одборник ЛСВ-а, и Мирјана
Јоцић, секретарка Скупштине
Панчева.
Поменути функционери презентовали су деци своја задужења, права и обавезе, објашњавали рад парламента и препричавали искуства са седница скупштине.
Мариника Тепић је приликом ове посете детаљно објаснила младима посао и задужења народних посланика,
разговарала је с њима о законима и њиховој историји, а обишли су и саму зграду Скупштине.

Она је са ученицима разговарала и о предностима бављења спортом, јер се, како је
навела, на тај начин млади
људи уче позитивним вредностима, фер-плеју и уважавању
противника.
Милица Тодоровић одборница СНС-а и председница Савета за родну равноправност
Скупштине Панчева, објашњавала је ђацима важност заступљености жена у парламенту,
а говорила је и о функционисању невладиног сектора.
– Род не ста ти сти ке и да ље
ука зу ју на не рав но пра ван

послаником Лиге социјалдемократа Војводине. Такође, у
оквиру ове „Недеље парламентаризма”, ђаци су посетили Скупштину града у среду,
9. новембра, a тамо су их угостили њен председник Тигран
Киш, Милица Тодоровић, одборница СНС-а, Владан Кељевић,

– Ја сам им пожелела и да се
макар једном нађу у позицији
народних посланика, јер је то
велика част, без обзира на страначку припадност, али да пре
свега морају да буду одговорни,
јер су на неки начин животи
свих људи у посланичким рукама – изјавила је Тепићева.

положај жена у односу на мушкарце, а многобројне анализе доказују да је управо код деце у основним и средњим
школама присутно неразумевање, као и подржавање и манифестовање насиља које је
често усмерено ка девојчицама – рекла је Тодоровићева.

Она је додала како је битно
да млади користе родно сензитивни језик, а ђацима је
препоручила да се укључе у
друштвенополитички живот.
Раде Машић, координатор
удружења „Препознај у себи”,
казао је да је захваљујући ангажовању те организације
Панчево први пут учествовало
у овом пројекту. Навео је да је
све одлично прошло и да су
деца задовољна. Нагласио је
како су били позвани и панчевачки покрајински посланици, али да се, нажалост, нико
од њих није одазвао.
– Жао ми је због тога, то вероватно говори о несхватању
значаја оваквих манифестација, чији је циљ приближавање
јавних институција грађанима, а пре свега младима и деци – истакао је Машић.
О утисцима након завршетка обају догађаја разговарали
смо с Николом Јоковићем,
учеником Основне шко ле
„Васа Живковић”, који је рекао да је чуо много корисних
информација, да му је функционисање парламента далеко јасније, али и да ипак сматра да се никада неће бавити
политиком.
Концепт „Недеље парламентаризма” развијен је по
угледу на „Parliament Week”,
који је 2011. године покренуо
Парламент Велике Британије.
Једини услов који је британска
„Недеља парламентаризма”
поставила за учешће била је
жеља за промовисањем парламентарне демократије и учешће грађана у демократским
процесима.

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Непотпуно поштовање одлуке
Желим да изградимо двоструко више километара пута
него што је изграђено за 35 година Титове владавине.
(Премијер Србије Александар Вучић, РТС)
***
Мислим да Србији није потребна Вучићева верзија (Зорана) Лилића, или (Милана) Милутиновића, или неко
ново опозиционо сакривање иза новог (Драгослава)
Аврамовића, без обзира на то да ли ће се он звати (Саша)
Јанковић или некако другачије.
(Чедомир Јовановић, лидер ЛДП-а, „Бета”)
***
Прваци опозиције, ту мислим на ДС, окупљају по кафанама пензионисане генерале, и то оне који нису успели
да нас уведу у НАТО. Неки од њих су били војни аташеи
у Вашингтону, па говоре како ће најпре оборити Стефановића и Вулина, а онда ће доћи до Вучића.
(Александар Вулин, министар за рад, РТС)

Припадници Српског покрета
Двери рекли су на конференцији за новинаре одржаној у
уторак, 8. новембра, када је
обележен Дан града, како је на
њихову иницијативу, а по одлуци надлежних органа, пре
три године једна улица у центру Панчева добила назив по
Петру Арачићу.
– Тиме је делимич но испра вље на не прав да пре ма
на шим прецима и пока за на
за хвал ност за под нету жртву
и оства рени циљ. Међу тим,
до да нас локал на са моу пра ва није испоштова ла ову од лу ку, јер табле са зва ничним
име ном ули це још увек нису
поста вљене. На овом примеру над ле жни по ка зу ју не мар, а стид де ли мо сви заједно. На дамо се да ће уско-

слободе, под отоманском и аустроугарском окупацијом.
– У том периоду су ослобођени сви крајеви северно од
Саве и Дунава, раније названи
Српска Војводина, а касније и
Војводство Србија. Становници тог предела су на својим
скупштинама изгласали директно припајање Краљевини
Србији, а многи Панчевци су
дали велики допринос ширењу србољубља и слободољубља, из чега је рођено, а затим
и остварено уједињење с матицом – подвукла је Влајићева.
ро испу нити ту обавезу, а ми
смо посла ли и допис у којем
их под се ћа мо да то учи не –
из ја ви ла је Бо ја на Вла јић,
члан Град ске ор га ни за ци је
Двери.

Она је овом приликом подсетила како је 8. новембра
1918. српска војска под командом капетана Петра Арачића ослободила Панчево након више векова живота без

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

Петак, 11. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА
ЗАСЕДАО ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ГРАД У ПРИПРАВНОСТИ ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ ЗИМУ
Обављене неопходне
припреме и дефинисани
задаци за несметано
функционисање града
Иако је стање у граду прошле недеље
било уобичајено, а временске прилике
(још увек) нису алармантне, чланови
Градског штаба за ванредне ситуације
састали су се 3. новембра и направили
пресек пред зимску сезону. Састанку су
присуствовали представници јавних и
јавних комуналних предузећа и служби.
Седници је председавао заменик
градоначелника и заменик команданта Градског штаба за ванредне ситуације Панчева Предраг Живковић.
Закључак је да су све службе на територији Панчева спремне за зиму. Ове
зиме ће одржавање путева у Панчеву
и селима поново бити поверено предузећу „Војводинапут”, а претходне је
тај посао обављала Дирекција.
– Наше предузеће има припремљен план за одржавање свих општинских путева у граду и селима и
располажемо довољним бројем запослених и механизације, тако да не
очекујемо проблеме приликом интервенција – рекао је представник
Дирекције Станко Шкаљак.
И Зимска служба „Војводинапута”
започела је припреме и не очекује
проблеме.
Директор ЈКП-а „Водовод и канализација” Александар Радуловић

подсетио је да ће они бити фокусирани пре свега на одржавање мреже и
сливника, како атмосферске воде не
би направиле поплаве на градским
улицама.
– Већ неколико година нам је једини проблем црпна станица Црвени
магацин, која је у лошем стању. Од
страних фондова смо тражили додатна средства и очекујемо те паре.
Каналска мрежа не успева да прими
вишак воде, па ћемо у сарадњи с
предузећем „Тамиш–Дунав” радити
на њеном оспособљавању – рекао је
Радуловић.
Уколико буде потребе, Водопривредно предузеће „Тамиш–Дунав”
активираће свој стручни штаб за борбу против поплава.

У АТП-у су већ у току припреме за
превоз путника у ситуацијама када су
температуре испод нуле, а то значи
да раде на побољшању поузданости
самих возила, али и на провери грејања у возилима.
– Искусни возачи већ знају које су деонице критичне када почне да пада
снег, односно на којим правцима може
доћи до снежних наноса и прекида саобраћаја, а када је реч о возном парку, не
очекује проблеме. Желим да подсетим
да је чишћење и одржавање аутобуских
стајалишта у надлежности Дирекције –
рекао је директор Небојша Гајић.
У надлежности ГСА је чишћење
кровова, а уколико буде потребно, током зиме ће то предузеће ангажовати
алпинисте за скидање леденица.

Ђура Бугарски из Црвеног крста
рекао је да је у ванредној ситуацији важно да главна аутобуска станица и Железничка станица Аеродром буду отворене 24 сата и да
имају грејање. Бугарски је предложио да, уколико путеви више дана
буду блокирани, путници који се

затекну у Панчеву буду смештени у
Геронтолошки центар.
У оквиру Завода за јавно здравље
Панчево постоје две екипе за ванредне ситуације, возни парк је недавно
појачан новим возилом, а та служба
свакодневно узоркује воду за пиће,
али и мери квалитет ваздуха.
За Ватрогасну бригаду МУП-а, Војску Србије, Општу болницу и Хитну
помоћ може се рећи да су због природе посла непрекидно у стању приправности, па не очекују проблеме, као ни
„Телеком” и „Електровојводина”.
Шеф Одељења за одбрану и ванредне ситуације ГУ Миодраг Милошевић закључио је да су сви субјекти
који су обавезни да спроводе припреме за предстојећу зимску сезону
на територији града Панчева за одбрану од снега и снежних наноса
обавили неопходне припреме и дефинисали потребе, задатке, рокове и
извршиоце за несметано функционисање Панчева.
М. Димитрић

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ СТРАТИШТЕ

Обележен 9. новембар

ПРЕДСТАВНИЦИ СКУПШТИНЕ БОРАВИЛИ У НИШУ

Панчевачки парламент најодговорнији
Делегација Скупштине града Панчева учествовала је на скупу под називом „Уводни семинар за нове одборнике у локалним скупштинама”, који
је одржан у оквиру друге фазе пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности
у раду Народне скупштине”, који реализује Програм за развој Уједињених
нација (UNDP) у сарадњи с Народном
скупштином Републике Србије и уз
финансијску подршку Швајцарске
агенције за развој и сарадњу (SDC).
Семинар је одржан прошле недеље
у Нишу, а на њему је учествовало готово 400 одборника и чланова локалног парламента из 45 општина и гра-

попут јавних слушања, и дао је конкретне примере из праксе. По узору
на Народну скупштину, панчевачки
парламент је једини локални који је
организовао три јавна слушања
(2014. и 2015. године) и уврстио их у
Пословник о раду.
UNDP је представио пилот-пројекат
који је подразумевао испитивање индекса одговорности локалних скупштина, где је, на узорку од 25 локалних самоуправа, кроз бројне развијене индикаторе, испитивана одговорност и по том извештају Панчево је
на првом месту, с највећим индексом одговорности.

У Нишу су панчевачки парламент
пред ста вља ли: пред сед ник Скупштине Панчева Тигран Киш, заменица председника Скупштине Весна
Арсеновић, секретарка Скупштине
Мирјана Јоцић и одборнице и одборници Милица Тодоровић, Ивана
Росић, Сања Кодран, Јована Миловановић, Марко Младеновић и Слободан Цветковић, шефица Канцеларије за односе с јавношћу Градске
управе Панчева Јасмина Радовановић и шеф Одсека за системску подршку Одељења информатике Далибор Винкић.
М. Д.

Mеђународни дан борбе против фашизма и антисемитизма, 9. новембар, обележен је полагањем венаца
на спомен-обележје Стратиште.
Венце су положили председник
Јеврејске општине Панчево Давид
Монтијас, председник Удружења
ан ти фа ши ста Пан че ва Ми ла дин
Станимировић, члан Градског већа задужен за рад, запошљавања и

социјалну политику Миленко Чучковић и директор Историјског архива у Панчеву Милан Јакшић.
Кристална ноћ, насиље које се у
Немачкој догодило 9. новембра
1938, сматра се симболичним почетком Холокауста и обележава као
Међународни дан борбе против фашизма и антисемитизма.
М. Д.

НАША АНКЕТА
КАКАВ НАМ ЈЕ ГРАД?

Леп, али не и савршен

J. МАРИЋ

дова, с циљем да се њихов рад унапреди, али и да се они приближе грађанима. Разматрана су питања надлежности и одговорности локалних
скупштина и одборника, комуникације с грађанима и медијима, обавеза локалних скупштина у европским
интеграцијама и увођења новина као
што су организација седница ван седишта, као и јавних слушања (што је
пракса у Панчеву).
На отварању скупа учеснике су поздравиле заменица сталне представнице
UNDP-а у Србији Стелиана Недера и директорка SDC-а у Србији Урсула Лубли.
Председник Скупштине града Панчева Тигран Киш био је један од предавача и говорио је о начину рада
панчевачке скупштине, улози одборника, као и о проналажењу модела за
двосмерну комуникацију с грађанима, како би имали боља сазнања о
надлежностима и самом функционисању локалног парламента. Киш је
представио и нове механизме у раду,

У Нишу су, поред Киша, предавачи
били и одборница и председница Савета за родну равноправност Скупштине Панчева Милица Тодоровић,
која је говорила о достигнућима и заједничком ангажману удружења жена
на реализацији Локалног акционог
плана Панчева. Шефица Канцеларије за односе с јавношћу ГУ Јасмина
Радовановић одржала је предавање
о вођењу е-парламента, јер је аудиопренос заседања Скупштине уведен
2008. године, од 2010. године доступан је и посредством интернета, а
од 2014. године, с набавком таблета
и увођењем могућности слања материјала електронским путем, унапређен је начин рада Скупштине и
одборника. Од прошле године омогућено је и праћење седница у оквиру интерне мреже, а у току је тестирање преноса седница посредством
„Јутјуб” канала Града Панчева, за
шта је задужено Одељење информатике.

П. БАСТА

Д. ТОМИЋ

Д. МЕДЕНИЦА

Уочи Дана града Панчева, који се
прославља 8. новембра, а поводом
којег се одржавају многобројне манифестације од 6. до 13. новембра,
питали смо суграђане шта би променили у нашем граду да су у могућности, које су предности и врлине Панчева, као и хоће ли присуствовати
неком од догађаја.

продавница и мислим да готово све
функционише. Једино ми смета то
што грађани често шетају псе без повоца, а постоји и много напуштених
животиња; константно размишљам да
ли ће нека да ме нападне. Што се тиче манифестација, нажалост највише
због здравственог стања нисам у могућности да им присуствујем.

ЈОВАНА МАРИЋ, студенткиња:
– Веома ми се допада то што је
уређена Народна башта, као и Градски парк. ЈКП „Зеленило” заиста добро ради свој посао. С друге стране,
мислим да би требало да се посвети
пажња Спортском центру „Младост”, а не би било лоше да имамо и
хотел, јер када, на пример, спортисти долазе у Панчево, немају где да
одседну. Волим наше градске догађаје, тако да ћу можда посетити неку манифестацију.

ДРАГАНА ТОМИЋ, запослена:
– Волела бих да Панчево буде чистије, то јест да се смеће одлаже тамо где треба. Сматрам да је наш град
веома леп, имамо Народну башту и
тамишки кеј, а људи су фини и културни. Због недостатка времена не
верујем да ћу стићи да посетим догађаје који се организују поводом обележавања Дана града.

ПЕТАР БАСТА, пензионер:
– Мислим да у Панчеву постоји све
што је потребно. Има нарочито много

ДУШАН МЕДЕНИЦА, кувар:
– Ја бих волео да се промени локална политика и сматрам да треба
много да се ради на готово свим пољима. Волим Панчево, овде сам одрастао, али путовао сам много и

В. ДИМИЋ

А. МЕДЈЕД

сматрам да смо међу најгорима. Немам много времена, али уколико будем у могућности, потрудићу се да
посетим неке од манифестација које
су организоване.
ВЛАДАН ДИМИЋ, радник:
– Панчево је велико, има много
становника и вероватно свако има
другачије мишљење о ономе што би
требало променити, а за све је потребан новац. Рођен сам овде, волим
наш град и сматрам да је леп. Уколико будем имао времена, отићи ћу
на неки од културних догађаја.
АНКА МЕДЈЕД, пензионерка:
– Мислим да је потребно порадити
на смањењу стопе незапослености у
Панчеву. Волела бих да се млади запосле и да имају солидне плате од којих могу да живе. Ово ми је најмилији град и сматрам да је веома леп и
сређен. Имам мало проблема с ногама, али ако се будем добро осећала,
отићи ћу на неки догађај.
Анкетирала С. Првуљ
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РЕШЕЊЕ ЗА ДУГОВЕ ДРЖАВНИХ АПОТЕКА ДО КРАЈА ГОДИНЕ?

ЧЕКА СЕ ИЗВЕШТАЈ ДРИ
Дуговања према
добављачима неће
бити претворена
у јавни дуг

ИЗ ГРАДСКЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Доспева четврта рата
пореза на имовину
Секретаријат за пореску администрацију Панчева обавештава пореске обвезнике –
физичка лица (која не воде
пословне књиге) да у понедељак, 14. новембра, доспева на
наплату четврта рата за порез
на имовину за ову годину, те
је неопходно да на време измире своје обавезе како би
касније избегли плаћање камате и покретање прекршајног поступка. Уплатнице са
износом дуга су одштампане
и у току је њихова дистрибуција на кућне адресе.
Они порески обвезници који су до 4. јула 2016. поднели
захтев да дуговања плате на
рате како би остварили право
на отпис целокупне камате, а
још увек нису добили решење
за то, не треба да плате износ
који им је наведен на уплатници јер је реч о њиховом
укупном дугу, закључно са 14.

новембром. Градски секретаријат појашњава да ти порески дужници треба да плате
само четврту рату из решења
за порез на имовину за 2016.
годину.
Грађани којима су већ уручена решење за плаћање дуга
на рате, треба обавезно да измирују месечне рате, као и
да до 14. новембра уплате износ са уплатнице за четврту
рату пореза.
Порески обвезници који
нису поднели захтев да плате
дуговани порез на рате, а нису у прописаним роковима
плаћали обавезе, треба да
плате главницу из решења
увећану за камату, као и износ четврте рате за порез на
имовину за ову годину. Они
такође могу поднети захтев
да дуговани порез плате на
рате уз отпис 50 одсто камате.
М. Д.

ШТРАЈК ЗАМРЗНУТ

Утвашима две плате

Влада Србије и ресорна министарства до краја године осмислиће решење за заустављање
раста дуговања државних апотекарских установа чији су
оснивачи локалне самоуправе.
Извесно је да постојеће обавезе
према добављачима за испоручене лекове, које су достигле 11
милијарди динара, неће преузети држава и да оне неће бити
претворене у јавни дуг. То је најавила министарка државне
управе и локалне самоуправе
Ана Брнабић на састанку с
представницима апотека, домова здравља и локалних самоуправа о успостављању одрживог
финансирања установа здравствене заштите, који је прошле
недеље у Палати Србија организовало Министарство државне
управе и локалне самоуправе,
уз подршку НАЛЕД-а.
– Утвр ди ће мо струк ту ру
ду го ва ња и раз мо три ће мо
могућност да дуг преузму локалне самоуправе као оснивачи, да с повериоцима договоримо отпис камата, као и
грејс период и отплату дуга у
више годишњих рата. Такође,
желимо да осмислимо дугороч ни одр жи ви мо дел фи нансирања који ће спречити
стварање новог минуса и који
ће поред апотека важити и за
домове здравља – рекла је Брнабићева.
У саопштењу НАЛЕД-а достављеном „Панчевцу” наводи
се и да је министар здравља
Златибор Лончар оценио да је
неопходно утврдити одговорност менаџмента и управљачких тела апотекарских установа и домова здравља током
чијих мандата су нагомилана
дуговања. Као један од узрока

проблема у здравству у локалу
министар је истакао и скромне стручне и организационе
капацитете градова и општина, као и изостанак стратешког приступа.
„Једна од могућности јесте
да локалне самоуправе уђу у
процес именовања професионалног менаџмента, који ће
знати како да обезбеди позитивно пословање. Градови и
општине имају овлашћења и
могућност то да ураде и као
мотив за успех требало би да
им припадне профит који буду
остваривале апотеке”, саопштио је Лончар.
Одборник Лиге социјалдемократа Војводине Владан Кељевић тражио је прошле недеље на седници локалног парламента (која је била сазвана
по хитном поступку ради одлучивања о предлогу за звање
заслужног грађанина Панчева, поводом Дана града) допуну дневног реда, како би одборници разматрали модел
хитног решавања дуговања
Апотеке Панчево.

– Лигаши су упознати са изјавом министра здравља Златибора Лончара којом је потврдио
да ће све локалне самоуправе
које имају проблема с државним апотекама морати да их
решавају. Ово питање је значајно, јер је било најава да би нека
помоћ могла да стигне од Министарства. Градови ће морати
да решавају те проблеме, јер су
управо локалне самоуправе и
бирале руководиоце у тим апотекама – рекао је Кељевић.
Градоначелник Саша Павлов је изјавио да су на поменутом састанку у Београду били и представници Панчева,
али и свих других локалних
самоуправа, јер је питање
Апотеке Панчево за наш град
веома озбиљан проблем, нарочито ако се узме у обзир чињеница да је рачун те установе
већ дуже време у блокади.
– Разматран је модел решавања тог питања. Тај модел не
подразумева само решење за
постојеће стање, већ проналажење начина како даље, да се
поново не упадне у финансијске

проблеме. Државна ревизорска институција је била у
Апотеци и урадила је извештај, који је важан управо за
будући период јер садржи и
одређене препоруке. Чекамо
да се прво Апотека изјасни о
њему, па онда да се он достави свима нама – рекао је Павлов.
Министарство финансија је
најавило и примену новог
софтвера за праћење извршавања обавеза директних и индиректних буџетских корисника, а на тај начин треба да
буде појачан надзор над локалним самоуправама и
здравственим
установама,
што је и део договора с Међународним монетарним фондом. Такође, Министарство
финансија иницираће унапређење прописа који се односе
на обавезу здравствених установа да достављају финансијске планове и извештаје, јер је
недовољно извештавање о раду допринело да проблем не
буде уочен на време.
М. Димитрић

РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО

Завршена модернизација Рафинерије
Око 240 радника „Утве –
авиоиндустрије” д. о. о. Панчево прошле недеље су замрзли штрајк и вратили се на
посао, након што су им исплаћене две заостале зараде.
Они су одлучили да штрајк
замрзну до 15. новембра, до
када очекују да ће им бити
исплаћени и доприноси за
зараде за септембар.
Утваши су у штрајк ступили
11. октобра због неисплаћених
зарада за јул и август и неоверених здравствених књижица.

Њима је и зарада за јун исплаћена тек након што су штрајковали. Како су више пута поновили, основни проблем је то
што, и поред најава, још увек
нема стратешког партнера за
ову фабрику који би авиоиндустрији донео дугорочне планове и послове.
Влада Србије је у августу
конвертовала потраживања
према „Утви” од преко 115
милиона динара, али ни то
није помогло.
М. Д.

ИЗ ЈКП-а „ГРЕЈАЊЕ”

Провера топловода

Компанија НИС завршила је
инвестиционе радове у Рафинерији нафте Панчево у склопу даље модернизације рафинеријске прераде НИС-а. На
овај начин компанија је повећала енергетску ефикасност и
обезбедила већу производњу
квалитетних деривата и поузданији рад постројења.
Укупна вредност ових радова је око седам милиона евра.
На радовима је било ангажовано више од 2.000 радника
НИС-ових блокова Прерада и
Сервиси, као и домаћих и иностраних извођачa, са више од
500.000 остварених радних сати.
Инвестиционим радовима су
обухваћена скоро сва процесна
постројења – примарна рафинеријска постројења, атмосферска
и вакуум дестилација, као и ком-

плекс за благи хидрокрекинг и
хидрообраду (MHC/DHT) и постројење Водоник. Обављени су
и послови на највећем рафинеријском постројењу, за производњу бензинских компоненти
и гасова, као и на групи секундарних рафинеријских постројења. Након четири године
успешног рада ово је била прилика за прво инвестиционо одржавање модерног MHC/DHT
комплекса, са заменом катализатора, чиме су створени услови
за додатно повећање производње најквалитетнијег дизела
„Евро 5” стандарда. Велики инвестициони пројекат реализован је и на модернизацији и подизању поузданости електроснабдевања, као и на постројењу
Платформинг, где је уграђен
најмодернији измењивач то-

плоте, што ће значајно утицати
на повећање енергетске ефикасности у Рафинерији.
НИС планира да кроз пројекат додатне модернизације
Рафинерије на годишњем нивоу оствари уштеду од неколико милиона евра, пре свега захваљујући повећању енергетске ефикaсности. Тржиште је
за време радова било уредно
снабдевано свим врстама
нафтних деривата, јер су захваљујући повећању производње у ранијем периоду обезбеђене довољне залихе.
„Додатном модернизацијом
Рафинерије нафте у Панчеву
НИС јача конкурентност својих
прерађивачких капацитета и
упркос дуготрајној кризи у
нафтној индустрији наставља
реализацију кључних развој-

них пројеката, међу којима је и
даљи развој капацитета за прераду сирове нафте. Поносни
смо јер на овај начин рафинерија у Панчеву остаје међу најмодернијима у овом делу Европе, не само по квалитету производа који обезбеђује за тржиште већ и по строгом поштовању еколошких стандарда у току
процеса прераде нафте”, истакао је Владимир Гагић, директор Блока Прерада НИС-а.
Све активности током додатне модернизације Рафинерије
биле су усклађене с прописима
Републике Србије, као и с највишим еколошким стандардима. Такође, током радова су важили највиши стандарди у
области безбедности и здравља
на раду.
М. Д.

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

Штрајк упозорења

ЈКП „Грејање” је 8. новембра започело проверу система топловода, како би се
спречила могућност непотребног испуштања воде из
њега. Ова провера ће се спроводити следећих двадесетак
дана тако што ће у воду у систему бити додато средство

које је флуоресцентно зелене
боје, да би се установило тачно место евентуалног пропуштања воде.
Надлежни из ЈКП-а „Грејања” напомињу да то средство
не утиче на квалитет воде у
систему и не угрожава животну средину и здравље људи.

Чланови Уније синдиката
просветних радника Србије
ступиће у једнодневни штрајк
упозорења 17. новембра због
малих плата и неисплаћених
награда.
У одлуци о ступању у штрајк
наводи се да ће следеће недеље
у школама чланицама Уније
синдиката просветних радника Србије часови бити скраћени на 30 минута.
Просветари захтевају испуњење одредби Споразума о
решавању спорних питања
којим је окончан штрајк у
априлу прошле године, реално повећање плата запосле-

них у просвети следеће године и хитно доношење мера

против одговорних који не
преузимају технолошке ви-

шкове. То значи да траже повећање плата од 12 одсто,
или 30 одсто изнад републичког просека зарада.
Они тврде да су плате просветних радника сада 13,5 одсто ниже од републичког просека, као и да с повећањем зарада од 12 одсто зараде просветних радника неће достићи
ниво републичког просека, који је у августу био 45.286 динара, а просечне плате у просвети су 39.924 динара.
У Панчеву највећи број просветара припада овом синдикату.
М. Д.
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СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ

ПОДРШКА АП ВОЈВОДИНЕ

ЗА ЊИХ ЈЕ БУДУЋНОСТ ДАВНО ПОЧЕЛА

Стоп депонијама

Техничари
мехатронике су
занатлије новог доба
Сарадња с
привредом кроз
дуално образовање
Седамдесет година постојања
и рада Машинска школа Панчево је обележила свечаном
академијом која је одржана у
понедељак, 7. новембра, у
Културном центру. Почетак
рада ове престижне средњошколске образовне институције сеже у 1946. годину, када
је спајањем Стручне продужне
и Женске занатске школе настала Државна индустријска
занатска школа. Дуго је радила као Школа ученика у привреди „Борис Кидрич”, а 1987.
године постаје Школа за машинску и саобраћајну струку.
„Ново доба” наступа почетком
деведесетих година прошлог
века, када ова установа добија
назив Машинска школа Панчево.
Данас школа представља
центар нових технологија и
институцију од значаја не само за образовање већ и за развој привредног окружења.
– Наши образовни профили
су тако пројектовани и дефинисани да одговарају захтевима савремене производње и
нових технологија. То су, пре
свега, техничари за компјутерско конструисање и управљање,
оператери машинске обраде,

Признање професорки године Драгани Васовић
а највише техничари мехатронике. Волимо да кажемо да
они представљају занатлије
новог доба, што у ствари и јесу. Оно што се код нас учи –
пројектовање на рачунару,
програмирање и рад на нумеричким машинама, дијагностика и одржавање мехатронских система, сматра се императивом за покретање и вођење
савремене производње – рекао
је мр Милорад Илић, директор школе.
Он је додао да су знања ученика веома применљива, што
они доказују и пројектима као
што су „Спартакус” (справе за
вежбу снаге и кондиције), екопројектима који се односе на
обновљиве изворе енергије,

као што су ветрогенератор, ветросол, бициклофон... Школа
је увела технологију 3D штампе, има три пројектна тима,
развила је оригинални концепт учења на раду...
Илић каже да је главно
усмерење за будућност сарадња с привредом кроз увођење
дуалног образовања.
– Наша досадашња искуства
у извођењу практичне наставе
су на корак од класичног облика дуалне наставе. За нас је
будућност давно почела и већ
је на делу. Школу будућности
видимо као образовну предузетничку организацију, а из
ње ће излазити занатлије новог доба спремне за директно
укључивање у најсавременије

НАЈ ВЕ ЋА СРЕД ЊА ШКО ЛА У ПАН ЧЕ ВУ
Машинска школа Панчево је највећа градска средња школа у којој се образују техничари за
компјутерско конструисање, управљање, техничари моторних возила, мехатронике и друмског саобраћаја, аутомеханичари, оператери машинске обраде и возачи моторних возила.
О образовању 840 ученика у 33 одељења бригу води 40 професора, 20 машинских инжењера, 25 наставника практичне наставе и неопходан број руководећег, административног и
техничког особља.
Једна је од најопремљенијих школа ове врсте у Србији. За успешан рад у наставном процесу Машинској школи Панчево је два пута додељена Октобарска награда Града Панчева.

пројектно-производне процесе, али и за покретање сопственог бизниса – објашњава
директор Илић.
Мр Татјана Божић, чланица
Градског већа задужена за
образовање, похвалила је визију школе да буде најбоља,
али и другачија за будуће
стручњаке. Она је истакла да
се већ виде и конкретни резултати опредељења школе за дуално образовање.
– Поента образовања није
меморисање чињеница, већ
њихово ефикасно коришћење
– закључила је она.
Милош Благојевић, посебни
саветник министра просвете,
науке и технолошког развоја,
рекао је да се данас име Машинске школе у Министарству просвете спомиње с великим уважавањем. Додао је да
је концепт пројектног образовања ушао у национални модел дуалног и предузетног
образовања и представља пример на који друге школе могу
да се угледају и који могу применити у својој средини.
Драгани Васовић, која је
изабрана за професора године
у Машинској школи, уручено
је признање.
М. Манић

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЧИСТОГ ВАЗДУХА

Дрво по дрво, корак по корак до кисеоника
Симболична садња
младице јасена

шина. За ову наме ну АП
Војводина је издвојила осам
милиона динара.
Владимир Галић је истакао да је Покрајинска влада
у обавези да на овај начин
помаже локалне самоуправе
у решавању тако важног проблема као што је заштита
животне средине. Надлежни
у Покрајини истичу да на
територији АП Војводине
постоји 600 дивљих депонија, од чега је 250 великих, и
да ће у складу са извесним
правилима отварања Поглавља 27 и стандардима Европске уније бити неопходно да
до 2028. оне буду уклоњене.

МАТЕМАТИЧАРИ У РУСИЈИ

Марко освојио медаљу

Наш суграђанин Марко Шушњар, ученик Математичке
гимназије у Београду, био је
део тима те угледне образовне установе који је прошле
недеље у Русији освојио сребрну медаљу из физике и
бронзану из математике на
престижном такмичењу „KAMAChalleng”, одржаном од 5.
до 6. новембра у граду Пер-

му. Реч је о тимском такмичењу из математике, физике
и програмирања за ученике
средњих школа.
Математичка гимназија,
као једина школа ван Русије,
традиционално добија сваке
године специјални позив за
учешће као једна од најбољих математичких гимназија у свету.

ПРИЗНАЊЕ НИС-у

Подстицајне мере за
грађане Војловице
Панчевачка локална самоуправа, у сарадњи с ЈКП-ом „Зеленило”, обележила је 3. новембра Дан чистог ваздуха симболичном садњом једне младице
стабла јасена у Народној башти. Катарина Бањаи, чланица
Градског већа задужена за заштиту животне средине, том
приликом је позвала грађане да
дају свој допринос обележавању Дана чистог ваздуха, да чувају животну средину и да мање
користе аутомобиле.
– С обзиром на то да су биљке
природни пречистачи ваздуха,
решили смо да у сарадњи с Јавним комуналним предузећем
„Зеленило” посадимо једну младицу јавора у Народној башти.
Одлучили смо да то буде само
једна младица дрвета, јер смо
желели да ставимо акценат на то
да је свако дрво важно и да оно
има допринос у пречишћавању
ваздуха – рекла је чланица Већа.
Према речима Жење Маринковић, ЈКП „Зеленило” свакодневно обележава Дан чистог
ваздуха, јер током године то
јавно предузеће посади више
хиљада стабала у нашем граду
и околини.
Да подсетимо, Агенција за заштиту животне средине објавила

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне
средине Владимир Галић
потписао је 7. новембра уговоре с представницима осам
локалних самоуправа којима су одобрена бесповратна
средства за суфинансирање
пројектних активности. Реч
је о конкурсу за доде лу
средстава војвођанским локалним само управама за
програме заштите животне
средине у 2016. години намењеном решавању проблема неадекватног одлагања
отпада – санације и рекултивације постојећих депонија и деградираних повр-

Подршка талентима

је „Извештај о стању животне
средине у Републици Србији
за 2015. годину”, у којем је наведено да је 58,8 одсто становништва имало чист или незнатно загађен ваздух, што је
за 10 процената мање него
претходне године. Током
2015. године 36 одсто становништва имало је квалитет ваздуха који захтева побољшање, а 29,7 процената ваздух
веома лошег квалитета. Занимљиво је да је у нашем граду
ваздух, после две године, поново добио најнижу оцену и да
припада трећој категорији
(висок степен загађења). Као и
у извештајима за 2011. и 2012,
Панчево има статус угрожене
животне средине.

Од септембра па све до пролећа Панчевци ће удисати чађав ваздух обогаћен суспендованим честицама. У Панчеву у
овом периоду, када крене грејна сезона, долази до пораста
концентрације суспендованих
честица и чађи, а Катарина
Бањаи се нада да ће се тај проблем у наредним годинама решити.
– Ова године Град Панчево
је обезбедио средства за спровођење подстицајних мера за
коришћење природног гаса
као енергента како би се побољшао квалитет амбијенталног ваздуха. Пошто је ово био
први пут да то радимо, а средства су била ограничена, одлучили смо да помогнемо само

становницима МЗ Војловица,
јер су они најближи јужној
индустријског зони. У почетку
смо желели да суфинансирамо израду пројектно-техничке документације која је неопходна за увођење гаса у домаћинства, али је одзив грађана био мали. Јавни позив
ћемо поновити, али ћемо овог
пута предвидети и суфинансирање грађевинских радова
при увођењу гаса у домаћинства – рекла је Катарина Бањаи и додала да позив још
увек није објављен, јер се чека
потврда од ЈП „Србијагаса”, с
којим Град мора да потпише
документа којима се обавезује
да ће финансирати грађевинске радове.

Друштво математичара Србије уручило је прошле недеље захвалницу НИС-у за дугогодишњу сарадњу и подршку коју та компанија пружа
овој установи у оквиру програма „Енергија знања”. Признање, које је уручио председник Друштва математичара Србије, у име компаније
примила је Снежана Лакићевић, менаџер за сарадњу са
универзитетима, образовним и научним институцијама.
Да подсетимо, руско-српски
нафтни гигант од 2013. године помаже Друштво ма-

тематичара Србије у организацији и реализацији такмичења из математике на свим
нивоима, а посебно када је
реч о Српској математичкој
олимпијади. Управо се кроз
овакве провере знања и селектују млади математичари
који бране боје Србије на
престижној Међународној
математичкој олимпијади.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Трка с временом

Пише:
др Мирослав Тепшић
Реуматске тегобе, главобоље, вртоглавице, повишен
крвни притисак и пропратни симптоми јасно су нам
ових дана указивали на неповољне временске прилике. Неретко су све три наше
ургентне екипе биле истовремено ангажоване на различитим локацијама.
Као илустрацију посебне
угрожености кардиоваскуларних пацијената наводимо
ситуацију у којој је једна
екипа збрињавала пацијента
с боловима у грудима у Банатском Новом Селу, док је у
граду упоредо старијој пацијенткињи пружана помоћ
због едема плућа и гушења.
За то време трећој екипи која се враћала са две „хладније” интервенције, диспечер
јавља да је срчани болесник
изгубио свест и да не дише.
Започела је трка с временом,
а члановима екипе је одмах
било јасно да сву опрему за
реанимацију морају имати
при руци. Масажа срца, вештачко дисање, инјекциона
терапија и употреба дефи-

брилатора наизменично су
примењивани у нади да ће
смртоносна фибрилација срчаног мишића прећи у ритам који даје шансу пацијенту да преживи. И успело је.
Пацијент је повратио срчану
радњу и дисање те је транспортован до болнице. Нажалост, због тешке природе
основне болести и срчане
слабости, убрзо је преминуо.
Ова прича јасно нам говори колико је битна свака карика у ланцу преживљавања,
од раног препознавања срчаног застоја и позивања Хитне
помоћи, преко брзог доласка
екипе, започињања реанимације и употребе дефибрилатора, па све до касније рехабилитације пацијента. Можда најважније карике, али у
ланцу квалитетнијег, здравијег и дуговечнијег живота,
јесу наше навике и здрави
стилови живота.
Превентивне активности
почињу већ од детињства, с
нагласком на физичкој активности и правилној исхрани. На штетне навике,
попут пушења и алкохола,
не треба трошити речи. Чак
и ако смо пропустили да више времена посветимо примарној превенцији, постоје
многи начини да се патолошки промењена функција
организма или болест у развоју држе под контролом.
Притом морамо увек имати
у виду да, уколико занемаримо савете лекара, наш субјективни осећај да је све у
најбољем реду, убрзо може
прерасти у драматичну борбу за живот.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Чаробни ТЦА
хемијски пилинг

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Постоје површински, средње
дубоки и дубоки хемијски
пилинзи. ТЦА пилинг (трихлорсирћетна киселина) спада у средње дубоке и успешно се користи за уклањање

акни, бора око очију и наусница, соларног лентига, мелазама, ожиљака од акни и
последица фотостарења. Ова
медицинско-естетска процедура служи за контролисано
уклањање (љуштење) слојева
коже и њено обнављање.
Третман почиње чишћењем и одмашћивањем лица.
Потом се на суву кожу наноси танак слој пилинга, чије
деловање треба зауставити

када почне фростинг (стварање беличастих облачића),
што указује на то да је пилинг
дошао до дермиса. Пилинг
делује од неколико секунди
до минут-два и узрокује благо пецкање коже, а у зависности од произвођача, процес
се зауставља одговарајућом
кремом или маском. Пилинг
се не испира.
Првог и другог дана након
третмана се скоро ништа не
дешава. Од трећег дана почиње пуцање коже, која се током наредних неколико дана
ољушти и исперута. Након
тога добија се нова, млада кожа савршене текстуре, са зна-

чајним смањењем акни, бора
и флека или чак без њих. Понекад је довољан само један
третман, али углавном се раде од два до четири на десетак дана. Употреба УВ креме
је обавезна месецима након
тремана, како сунце не би
оштетило кожу или је вратило на старо стање. На фотографији се види како пилинг
делује из дана у дан и колико
значајне резултате даје.

Петак, 11. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОЈЕКАТ „ЕДУКУЈ СЕ, ЗАПОСЛИ СЕ!”

КАКО СЕ ОСТВАРУЈУ СНОВИ
У току основна обука
за 30 кандидата
Следи елиминационо
такмичење
Троје финалиста
добиће по 240.000
динара
Регионални едукативни центар „Банат”, у партнерству с
Градом Панчевом, Регионалним центром за друштвено-економски развој „Банат” и
предузећем за вођење пословних књига „Beba Company” из
Панчева, од октобра реализује
пројекат под називом „Едукуј
се, запосли се!”, намењен нашим суграђанима млађим од
тридесет година који се налазе
на евиденцији Националне
службе за запошљавање.
Пројекат је финансирало
Министарство омладине и
спорта Републике Србије у
оквиру јавног конкурса за програме и пројекте подршке
младима у запошљавању.
Производне услуге доминирају
Тридесеторо младих с најбољим пословним идејама одабрано је у септембру путем
јавног позива. Они су подељени у три групе и сада похађају
основну обуку из предузетништва. Ових дана с другом групом кандидата, у просторијама
Градске управе, ради ментор
Ла зар Ду ро шков из Ре ги о налног центра за друштвено-економски развој „Банат”.
– Теме које обрађујемо су
предузетништво, финансије и
планирање. Полазници су врло заинтересовани и мотивисани, а њихове пословне идеје
махом су из домена производних услуга. Након што и трећа
група прође обуку, уследиће
елиминационо такмичење, када ће бити изабрано десет најбољих кандидата. Они ће проћи кроз двомесечну напредну
обуку. Након тога се одржава
финално такмичење, а троје
најуспешнијих добиће новчане награде у износу од по

Радионица за премештање идеја у реалност
240.000 динара – подсетио је
Дурошков.
Примењиво у пракси
Полазници радионица, које
смо затекли на једном од предавања, изузетно су задовољни
како предавачима и темама о
којима уче, тако и чињеницом
да научено заиста могу применити у пракси.
– Мој мотив да учествујем у
овом програму нису бенефити
везани за новчану награду, већ
жеља да научим нешто ново, да
радим на себи и да унапредим
своја искуства. У том смислу за
кратко време остварио сам и
више од очекиваног. Пројекат
је сјајно осмишљен. Задовољан
сам концептом обуке и професионалношћу предавача. Без
обзира на то да ли ћу ући у следећи круг такмичења и евентуално доћи до победе, ја сматрам да сам већ победио, самим
тим што сам одлучио да учествујем у програму – истакао је
Дејан Антић, који је по занимању електротехничар погона, а
на пројекат се пријавио са идејом да покрене производњу лековитог биља, печурки, цвећа и
садница.
Чињеница да у Долову не
постоји играоница за прославу
дечјих рођендана мотивисала

ПРЕДСТАВНИЦИ УНИЦЕФА
У ДОМУ ЗДРАВЉА

Подршка раном
развоју деце
Завршетак пројекта „Јачање
капацитета
педијатријске
здравствене заштите за подршку развоју деце у раном детињству”, који су у Панчеву и у
још осам локалних самоуправа у Србији, под окриљем Министарства здравља, реализовали Уницеф, Удружење педијатара Србије, Завод за јавно
здравље и други партнери, био
је повод за састанак учесника
пројекта с представницима
локалне самоуправе, који је
одржан у понедељак, 7. новембра, у Дому здравља.
Како је објаснила мр Данијела Ристовски Корниц, в. д.
директора Дома здравља, ово
је била последња менторска
посета представника Уницефа
тој установи, бар када је реч о
поменутом програму.
– Пројекат је трајао две године, прошао је кроз неколико фаза и из њега су произашли многи бенефити. Наши
педијатри и запослени у патронажној служби, логопеди
и дефектолози учествовали

Страну
припремила
Драгана

Кожан

су у бројним едукацијама, а
комплетна Служба развојног
саветовалишта опремљена је
новим намештајем и дидактичким материјалом – истакла је мр Данијела Ристовски
Корниц.
Пројекат је, према речима
Станиславе Вучковић, саветнице за социјално укључивање
у канцеларији Уницефа у Београду, реализован на исти начин у свих осам градова у Србији.
– Поред тога што смо додатно едуковали педијатре и патронажне сестре, промовисали
смо и употребу инструмената
за процену и што ранију детекцију одступања у развоју, као и
пружање адекватне интервенције. Надамо се да породице и
деца примећују промене и да
су задовољнији услугом коју
сада добијају – рекла је представница Уницефа.
Присутни на састанку дали
су своје предлоге у вези са
спровођењем акционог плана
у локалној самоуправи, као и
протокола о сарадњи, с циљем
унапређења међусекторске сарадње на пољу побољшања
квалитета пружања услуга које се тичу подршке развоју деце у раном детињству.

је двадесетпетогодишњег Славишу Ракиџића да се пријави
за пројекат „Едукуј се, запосли
се!”, како би стекао неопходна
знања и у свом селу отворио
рођендаоницу.
– Завршио сам Техничку школу, али посла у струци нема.
Мислим да би ми са играоницом добро ишло, јер ме деца
обожавају, баш као и ја њих.
Обука коју сада похађамо помаже нам да боље разумемо и
применимо неке ствари које су
нам до сада биле само познате,

али и да стекнемо нова знања,
како бисмо потом лакше спровели своје идеје у дело. Без обзира на мој даљи пласман, нећу одустати од свог пословног
плана, а већ и сама основна
обука ће ми бити од велике користи приликом његове реализације – истакао је Ракиџић.
Којих десет кандидата ће
проћи у други круг такмичења
и добити шансу да освоје
вредне новчане награде, требало би да буде познато у децембру.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Намаз од пилетине
(домаћа паштета)
Многи људи избегавају куповне паштете, јер знају да
се у већину тих
производа ставља
само најгоре месо, а ту су и конзерванси који су
канцерогени. Стога вреди пробати
домаће паштете.
Препоручујемо
вам да правите мање количине, како би увек биле
свеже. Оволико намирница
потребно је за четири различите паштете, а ви можете изабрати да правите само једну, па тако смањите и
количину намирница.
Састојци: 500 г пилећег
белог меса (без коже и костију), две главице црног
лука, два ловорова листа,

две кафене кашике соли,
10 зрна црног бибера, једна
и по супена кашика немасног крем сира, једна супена кашика сусама, пет црних маслина, једна мања
печена црвена паприка, 50
г несланог печеног кикирикија, две кафене кашике
благог сенфа, љута млевена паприка „cayenne” и
млевени црни бибер.

Припрема: Пилеће месо, лук, бибер у зрну, ловоров лист и две кафене кашике соли скувајте у води. Када је кувано, месо и лук извадите из воде, али сачувајте воду (супу) у којој се кувало месо. Прохлађено месо и лук исеците на коцкице, па убаците у блендер и миксајте док се не претвори у масу сличну паштети. Добијену смесу поделите на четири дела.
Паштета са сусамом: Сусам пеците у микроталасној пећници дватри пута по пола минута на најјачој температури, али између печења
промешајте. У четвртину припремљене пилетине умешајте једну супену кашику крем сира, печени сусам, мало млевеног бибера и соли.
Паштета с маслинама: Маслине одвојте од коштица, па их ситно
исецкајте. У четвртину припремљене пилетине умешајте сецкане
маслине и једну кафену кашику сенфа. Паштета с паприком: Печену паприку очистите, па је самељите. У четвртину припремљене
пилетине умешајте пола супене кашике крем сира, печену паприку
и по прстохват паприке „cayenne”, соли и млевеног бибера. Ако волите љуто, додајте више паприке.
Паштета с кикирикијем: Кикирики самељите или ситно исецкајте. У четвртину припремљене пилетине умешајте: кикирики, једну
кафену кашику сенфа и две супене кашике супе. Зачините прстохватом соли и млевеног бибера.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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Erős Mária
kézimunkakiállítása a
Művelődési Központ
előcsarnokában
Gála műsor telt ház előtt
Az egyesületi tagoknak
különösen kedvezett
Magyarország kormányának
támogatása
A pancsovai Petői Sándor Magyar
Művelődési Egyesületnek szombat,
2016. október 29-e nagy nap volt. A
Művelődési Központ termében Pancsova város, Belgrád, Bonyhád és
Nagyvázsony előljáróinak jelenlétében, számos barát és tag társaságában
az egyesület megünnepelte a hét évtizedes fennállását és sikeres tevékenységét.
A délutáni órákban a magyarországi
vendégeket Szabó Tiborral, Bonyhád
alpolgármesterével az élen megvendégelte Rotar Nemanja, a Városi Tanács
kultúráért felelős tagja. Tekintettel arra, hogy városunk és a magyarországi
Bonyhád már egy évtizede testvérvárosi kapcsolatban vannak, ez a találkozó különösen nyugodt és baráti hangulatban zajlott. Miután sétáltak Pancsován és megtekintették városunk jellegzetességeit, a vendégek a Művelődési
Központ fele indultak, hogy jelen legyenek az ünnepségen.
Varrottas megőrizve a feledéstől

Először is ünnepélyesen megnyitották
a pancsovai Erős Mária kézimunkáinak tárlatát, aki nagyon sok hazai és
külföldi kiállítás résztvevője volt.
Négy nagymesteri díj nyertese a varrottasok kategóriájában és a príma
primissima (legjobb a legjobbak között) elismerés, valamint a Vajdasági
Magyar Folklórközpont és a budapesti
Hagyományok Háza különdíjának tulajdonosa.
Ez a kiállítás három témakört mutatott be három különböző hímzési tech-

nikával. A székely-mintákkal varrott
asztalterítők és párnák mindenki tekintetét vonzották. A motívumok kimondottan piros-kék, vagy piros-fekete cérnával varródnak, de ez a három
szín magában is megjelenhet a kézimunkán. Ez a varrástehnika nagy odaigyelést és összpontosítást igényel az
öltések számlálása végett a vásznon,
amelyen a szálak jól számolhatók, hiszen ez egyedi és különlegesen fontos e
kézimunkához. A másik tehnikával készült darabok, amelyet Mária használ,
közös néven ismert: a mező virágai, ily
módon készülnek azok a kézimunkák,
amelyek mezei virágokat ábrázolnak.
Mária ezzel a varrástechnikával is
nagymesteri díjat nyert. A harmadik
féle kézimunkát nemrégen tanulta el,
ez pedig a nemezelés, amely már Ázsiában, hun Attila idejében ismert volt.
Ez a szorgoskezű hölgy az ihletét József Attila költeményéből nyeri:
“… dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy
a csillag megy az égen, úgy érdemes.”
Gála műsor

A Művelődési Központ termében 19
órai kezdettel telt ház előtt hangzott el
a Petői Sándor MME előadásában a
Szózat, amellyel kezdetét vette az ün-

nepség. Kiss Samu felolvasta Erdei Ernő: Indián dal c. költeményét, Kiss Laura és Andrea, az egyesület ijú tagjai
pedig Petői Sándor: Ősz elején c. versét mondták el.
Ezt követően Rancz Károly, az egyesület elnöke vette át a szót. Miután kifejezte köszönetét Bonyhád és Nagyvázsony, a Balaton melletti kisváros, valamint Belgrád, Pancsova és Hertelendyfalva képviselőinek, a közönség előtt ismertette az egyesület hosszú történelmét. A Petői Sándor MME 1946. június 1-én alakult a pancsovai és hertelendyfalvi magyarok kezdeményezésére. Az első közgyűlésen, több mint 150
érdeklődő jelenlétében meghatározták
a feladatokat és célokat, amelyeket kitűztek az egyesület elé. A legfontosabb
feladatok az amatőr színjátszás megalakítása, a magyar népi kultúra terjesztése, a magyar nyelven való írástudás, a
sajtó terjesztése, a magyar művelődési
otthon megépítése, valamint a kórus és
zenei alosztály megalakítása voltak.
Ebben, ahogyan a tagok mondják,
első 70 évben, több mint 2.000 különböző rendezvényt, előadást, művelődési műsort, táncestet és színelőadást
szerveztek. A különböző versenyeken

és fesztiválokon való részvétel mellett,
egyike volt azon egyesületeknek, amelyek 1969-ben létrehozták a Dél-bánáti Magyar Művelődési Egyesületek
Szemléjét, az ú.n. kultúrparlamentot,
mely által őrzik és ápolják a szellemiséget és történelmet.
A 70 év leforgása alatt az egyesület
vendégszerepelt Svédországban, Hollandiában, Németországban, Ausztriában, Magyarországon, Erdélyben és
Vajdaság szerte. Sok alkalommal voltak házigazdái különféle rendezvénynek.
- A kissebbségi nemzeti közösségeknek, amilyen a miénk is, a népi kultúrának nagy jelentősége van, mert az segít minket abban, hogy a világ megismerjen, nem csak a nyelvünkről és írásunkról, hanem a nemzeti kultúránkról is. Több mint 80 különböző elismerésünk van, amelyek nem lennének a
nagylelkű emberek és az összes tagság
segítsége nélkül. A tagok közösen terveztek, szerveztek, rendeztek, énekeltek, táncoltak, verseltek, színészkedtek
és építették saját erőből az egyesületet
és ezt teszik ma is. – mondta Rancz.
Az egyesület 1946-tól 2016-ig több
mint 1.800 tagot számlál, melyek között
vannak hollandok, németek, szerbek,
szlovákok, bolgárok… Az egyesület
büszke a sokéves baráti kapcsolatokra
is, így tehát az ünnepséget a hertelendyfalvi Tamási Áron SZMME gyermektánccsoportja is ünnepélyesebbé tette.
A műsoron Somogyi táncokkal mutatkozott be Lőcsei Márta, Nagy Mónika,
Nemcsek Klaudia és Kiss Krisztina vezetésével. A legélénkebb fellépése a
pancsovai Jedinstvo Munkás Művelődési Egyesületnek volt, amely a Vuković
Dragan koreográfus által felállított vidám kolóval mutatkozott be, Jovanov
Sandra vezetésével.
Ezt követően Trajković Mária, Varga
Ernő és Rancz Károly léptek színre és a
zenekar kíséretében előadták a tagság
egyik kedvenc dalát, a Hajmási Pétert,
Kálmán Imre zeneszerző híres operettjének, a Csárdás királynőnek egy
részét.
» Folytatás az V. oldalon
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A PROSPERITATI ALAPÍTVÁNYTÓL
POLGÁRTÁRSAINKNAK
HETVEN ÉVESEK TALÁLKOZÓJA

EMLÉKEK FELIDÉZÉSE
Hertelendyfalván a reformá-

tus egyházban már sok éves hagyomány, hogy október végén a
vasárnapi délelőtti istentisztelet
keretében megemlékeznek azokról, akik a folyó évben ünneplik
életük 70. évét.
Nem volt ez másként ez év október 30-án sem, amikor a hetekkel azelőtt bejelentett alkalomra
11 olyan hertelendyfalvi tett eleget a megszólításnak, aki megérte
a 70. születésnapját. Amint a későbbi beszélgetésből megtudtuk,
sokkal többen voltak, akik 1946ban látták meg a napvilágot, de
sajnos, már sokan nincsenek az

élők sorában, többen külföldön
élnek, de olyanok is voltak, akik
különböző okból nem tudtak eleget tenni a meghívásnak.
Az istentiszteletet követően a
helyi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesületben
folytatták a kötetlen társalgást,
felidézve emlékeiket, kifejezvén
örömüket, hogy még élnek és tevékenykednek. Elmondásaik
szerint máskor is van alkalom
találkozásra, de szívesen vállalták, hogy a szép, őszi vasárnapot
együtt töltsék el békés beszélgetésben, barátkozásban.
Lőcsei Ilona

A VIDÉKI NŐK RENDEZVÉNYE

RÉVÚJFALUBAN A KENYÉRRŐL
Már régebbtől ismert, hogy a

Pancsova városhoz tartozó falvakban évente szerveznek gasztronómiai kirakodóvásárt, amelyen főként a vidéki nők szervezetei, az egyesületek keretében
működő népművészeti csoportok tagjai nem csak kézimunkáikat, kézműves tárgyaikat állítják
ki és kínálják fel a látogatóknak,
hanem
régi, hagyományos,
nagyanyák és dédanyák receptjei szerint készített ételeket is.

Révújfaluban (Banatsko Novo
Selo, Satu Nou) a helyi “Boboacele” Nőegylet szervezésében
szeptember 26-án első alkalommal rendeztek meg egy ilyen vásárt a ,,Bánáti kenyér,, elnevezéssel, verseny jelleggel. A rendezvénynek az iskola adott helyet, az előcsarnokában 15 női
szervezet vállalta a megmérettetést a mindennapi kenyér kidolgozásának mesterségében. A
szervezők meghívásának eleget
tett a hertelendyfalvi Tamási
Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület népművészeti
csoportja is, mint a magyar kö-

zösség képviselője. A hagyományos kézimunkadarabok mellett
a Tamási Áron SzMME asszonyai eredeti bukovinai recept
alapján készült házi kenyérrel
neveztek be a versenyre, ezen kívül házi szilva lekváros lángossal
kínálgatták a látogatókat.
Tekintettel, hogy a környék településein többnemzetiségű a lakosság összetétele, így az egyesületek tagjai is magukkal hozták a
helyi ételkülönlegességeket, süte-

ményeket. A kiállított egyedi
népművészeti tárgyak, szőttesek,
varrottasok is vonzották az érdeklődők igyelmét. Kísérőrendezvényként gazdag, változatos műsorban gyönyörködhettek a jelenlevők. Bánát legjobb házi kenyerét zsűri választotta ki és díjazta.
Sokak számára példamutató
lehet a vidéki nők szervezetei közötti együttműködés, egymásra
való odaigyelés, egymás elfogadása. Az ilyen alkalom lehetőséget nyújt, hogy megismerjék
egymás kulturális és gasztronómiai értékeit.
Lőcsei Ilona

NAGYBECSKEREKEN

NŐK ALKOTÁSAINAK KIÁLLÍTÁSA

Idén Nagybecskereken tartot-

ták meg a Vajdasági Vidéki Nők
Alkotásainak 8. Kiállítását, ahol
október 15-én közel 210 kiállító
mutatta és kínálta fel kézműves
portékáját, sajátkezűleg készített
süteményét. Az említett rendezvényen, akárcsak az előző hasonló kiállításokon, rendszeresen
jelen voltak a Dél-bánáti magyar
művelődési egyesületek, kézimunkacsoportok képviselői is.

Az utóbbi években egyre több
egyesület jelenik meg mint a kiállítás résztvevője, ami bizonyítja, hogy a vajdasági vidéki nők
szeretnék, ha munkájuk és törekvésük kellőképpen bemutatásra
kerülne. Pancsova város ez évben is biztosított szállítóeszközt
a saját egyesületi tagjainak, akik
nagyon aktívak akkor is, amikor
a városi rendezvényekről van szó.
Lőcsei Ilona

Értékes támogatás a
vajdaságiaknak
A hertelendyfalviaknak
jó tervajánlataik voltak
és könnyebb
tevékenységet
biztosítottak maguknak
A hároméves csomag
160 millió euro vissza
nem térítendő
támogatást biztosít
A Prosperitati Alapítvány szervezésében idén bemutatásra kerültek azok a pályázatok, amelyeket
a Magyar kormány támogatásának köszönhetően írtak ki 50 milliárd forint összegben, ami közel
160 millió eurót tesz ki, a gazdaság, a mezőgazdaság és a turizmus fejlesztésének céljából.
Az alapítvány célja, hogy segítse a szerb-magyar állampolgársággal rendelkező vajdasági mezőgazdasági termelőket, a gazdasági tevékenységek erősítése és a
gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése, valamint
anyagiak biztosítása falusi házak
megvásárlására ijú házastársak
részére.

tése céljából. A támogatás összege legtöbb 80 % lehet az eszkösz
összértékétől, tehát a kérelmező
önrésze legkevesebb 20 % kell
hogy legyen.
A program célja, hogy az elkövetkező két évben támogassa a
vajdasági magyar közösségek
fennmaradását, fejlődését és ezáltal megakadályozza a jó ötlettel
rendelkező iatalokat, hogy elhagyják a térséget és esélyt adjon
a jólétre Vajdaságban. Eddig a
vajdaságiak nagy számban írták
alá a szerződéseket, amelyek közül néhányan Hertelendyfalván
élnek és dolgoznak.
Ökológiai öntözőrendszer

Lőcsei Viktor, a mezőgazdasági
gazdaság tulajdonosa tehéntenyésztéssel és tejtermeléssel foglalkozott sok éven át, de mivel a

és beépített napelemes panelokkal
ellátott pumpa beszerzéséhez. Ez
a pumpa lehetővé tenné számára,
hogy a szél és a nap segítségével a
kiásott kútból szipatja a vizet a legelő öntözésére, ahol az újabb terve szerint juhokat legeltetne. Meggyőződése, hogy a bárányok és a
szaporodásra kijelölt kosok értékesítéséből szolid keresetet lehet
megvalósítani, habár ez a tevékenység nagyon sok munkával és
lemondással jár.
Jelenlegi nyája 50 juhot számlál, de amint a szélmalmot üzembe helyezik és megkezdődik a komolyabb termelés, tervezi hogy
100 darabra növelje a juhok számát, néhány év múlva talán még
egyszer annyival. Külön megelégedés számára hogy az öntözőrendszer teljesen környezetkímélő

A vajdasági vállalkozók szebb
jövője

Ötletek sokasága

A bejegyzett mezőgazdasági háztartások pályázhattak tenyészállatok, méhek, fóliasátrak, jégvédősátrak, mezőgazdasági gépek és
kapcsolható eszközök megvásárlására, öntözőrendszerek és többéves ültetvények létrehozására.
A turizmus fejlesztésére kiírt
pályázat magánszállásadókat és
nem kormányzati szervezeteket
ölel fel a falusi turizmus népszerűsítésének fejlesztése, a szolgáltatás minőségének javítása és a
turisták hosszabb tartózkodása
céljából. Ijú házastársaknak házvásárlási lehetőséget kínáltak fel
faluhelyen, hogy a vajdasági falvak fellendüljenek és az emberek
elálljanak a külföldre való távozástól, a hazájukban keressenek
boldogulást. Az alapítvány azokat is segíti, akinek földvásárlásra
van kedve a gazdaságának fejlesz-

Kovács úr egész életében foglalkozott mezőgazdasággal és nagyobb mennyiségű termőföldet
dolgoz meg, tehát ez a gép nagy
segítségére lesz a következő búzavetéskor. Ő egy ilyen gépet soha
nem engedhetett volna meg magának, mert nagyon drága a mi
termelőink részére, de lehetősége
adódott, hogy a támogatás segítségével megvásárolja, megpróbálkozott és sikerült neki a nyertes
pályázók közé bejutni, a második
döntéskörben. Habár nagy menynyiségű papírra és időre volt
szükség, nem sajnálja, mert ez a
gép a jövőben bizonyára jól szolgálja majd.
Érdekes, hogy a ia is megpróbálta a pályázást, de az a kevés
pontszám hiányában, amelyre
szüksége lett volna, nem jutott be.
Mégis, nem panaszkodnak, mert
mint összetartó család, a földet
közösen művelik és mivel Józsefnek két iú unokája is van, akik talán érdekelve lesznek, hogy folytatják a családi vállalkozást, a gép
könnyebb búzavetést biztosít számukra.

nyersanyag ára az utóbbi években
annyira csökkent a tej külföldről
való behozatala által, belátta,
hogy ebből a munkából nem tud
fennmaradni mint termelő és természetesen nem tudja biztosítani
az anyagiakat az életre.
Hosszas gondolkodás és mérlegelés után, hogy a mezőgazdaság
és az állattenyésztés mely ága lenne a legsikeresebb, benevezett a
támogatási pályázatra, öntöző
rendszer beszerzésére. Ez év szeptemberében aláírta a szerződést,
miáltal az Alapítvány megbiztosítja számára 80 %-ban a támogatást
az öntözésre szánt, szélmalommal

és nem szennyezi majd a legelőt,
amelyen az állatokat tartja, sem a
környezetet.
Könnyebb vetés jövőre

Kovács József még egy nyertes pályázó, akinek ugyancsak bejegyzett gazdasága van. Ő a mezőgazdasági gépek beszerzésére pályázott, mégpedig egy olasz gyártású, Gaspardo márkájú búzavetőgépre. Ennek az új, rendkívül minőséges gépnek a megvásárlási
össz árához 20 % önrésszel járult
hozzá, ezzel lefoglalta a gépet,
csak az Alapítvány beizetésére
várnak.

E két úriember egyedüli megjegyzése a nagy mennyiségű papírmunkára és időre vonatkozott,
amit be kellett fektetniük a munka mellett, amelyet végeznek, és
amely egyáltalán nem elhanyagolható. Nagyon sok értékes idejüket elrabolta és sok felutazást
igényelt Nagybecskerekre, ahol a
Prosperitati Alapítvány irodája
van, de elégedettek is, mert megvalósulhatnak a jövőbe fektetett
nagy terveik a támogatásnak köszönhetően.
A Prosperitati Alapítvány közhírré tétette, hogy Vajdaság lakói, akik kettős állampolgársággal és jó jövőbe fektetett tervvel
rendelkeznek, várhatják, hogy
az év végéig a harmadik pályázati kör is megjelenik. Tervben
van, hogy a támogatási összegek
eljussanak a szorgos termelőkhöz.
Az Alapítvány munkája a mezőgazdaság, a gazdaság és a turizmus fellendítésére 2018-ig tart.
Biszak Karolina

A VAJDASÁGI MAGYAR ÜNNEPI JÁTÉKOK MEGNYITÓJÁN

BUKOVINAI SZÉKELY VARROTTAS
A XXIII. Vajdasági Magyar Ün-

nepi Játékok ünnepségsorozatának megnyitóját október elsején
tartották a palicsi Vigadó emeleti
konferenciatermében. A rendezvénysorozattal a művelődési szövetség a szórványban élő magyarság kultúrájára, az ott megőrzőtt
értékekre összpontosít.
A nyitóünnepség ökumenikus
lelkészi áldással kezdődött. A
tartományi és köztársasági, magyarországi politikai szervezetek,
intézmények
képviseletében
megjelent vendégeket, az egyház
képviselőit, a népművészeket Dudás Károly, a Vajdasági Magyar
Művelődési Szövetség elnöke köszöntötte. Az ünnepi köszöntőt
követően Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke megnyitotta a XXIII. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok rendezvénysorozatát. Pirityiné Szabó Judit, a
magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője üdvözölte a jelenlévőket és Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár levelét felolvasva tolmácsolta köszöntőjét.
Az Ünnepi Játékok megnyitójának része volt a Bukovinai székely varrottasok című kiállítás.
Az Al-dunai közösségekből a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesü-

let népművészeti csoportjának, a
székelykevei Varrócska Kézimunkacsoport és a pancsovai Erős
Mária gyönyörű munkáit tekinthették meg a vendégek. A szervezők meghívására a kiállítást Gál
Veronika, a Petői Sándor Program ösztöndíjasa nyitotta meg,
aki munkájával segíti a civil szervezetek tevékenységét Dél-Bánság néhány településén.
A kiállítás megnyitót a Magyar
Szó Szórványlétben című kötetének bemutatója követte. A szór-

ványtelepülések fellépői -a bácskertesi Krajcárka énekcsoport és
Csizmadia Anna népdalénekes, a
verseci Petői Sándor Magyar
Kultúregyesület néptánccsoportja, Szatmári Anna székelykevei
mesemondó, Hevesi Tibor magyarittabéi operaénekes - és Bogdán József papköltő versei- tették
műsorukkal az ünnepet gazdagabbá és még színesebbé.
Az ünnepi játékok programsorozata a művészetek minden területét magába foglalja. A XXIII.

Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok
október 9-én Kúlán a Szent
György plébániatemplomban folytatódott a Vajdasági Magyar Kórusok Találkozójával. Mint minden
évben, januárban Zentán megrendezik a magyar kultúra napjának
vajdasági központi ünnepségét,
ahol átadják a VMMSZ díjait, köztük a Magyar Életfa díjat.
2017 tavaszán szervezik meg a
programsorozat leglátogatottabb
rendezvényét, a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozóját és nyáron a legnagyobb délvidéki népzenei és néptáncfesztivált, a Durindót és a Gyöngyösbokrétát, amelynek Bácskossuthfalva ad majd otthont. Emellett
számos helyi és regionális kulturális programot is szervez a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség.
A vajdasági magyarság egyik
legjelentősebb kulturális rendezvénysorozata a Vajdasági Magyar
Ünnepi Játékok, amelyet első alkalommal Palicson 1952-ben
rendeztek meg, akkor még Magyar Ünnepi Játékok néven, majd
a kilencvenes évek elején újjáélesztették az ünnepségsorozatot.
Az eseményt 1993 óta a Vajdasági
Magyar Művelődési Szövetség
szervezi.
Lőcsei Ilona

Панчевачки вишејезичник / Pancsovai többnyelvű melléklet

на мађарском језику / magyar nyelven
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 11. НОВЕМБРА 2016. / PANCSOVÁN, 2016. NOVEMBER 11.
ВАЖНА ГОДИНА ЗА M КУД „ПЕТЕФИ ШАНДОР”

СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА ЧУВАЊА
МАЂАРСКОГ НАСЛЕЂА
Из Фон да ци је
„Про спе ри та ти”
на шим
су гра ђа ни ма
» страна IV

Буковински
секељански вез
» страна IV
Изложба ручних радова
Марије Ереш у фоајеу
КЦП-а
Гала концерт у пуној сали
Члановима Друштва
посебно годила подршка
Владе Републике
Мађарске
За Мађарско културно-уметничко
друштво „Петефи Шандор” из Панчева је субота, 29. октобар 2016, била
велики дан. У сали Културног центра
и у присуству званичника града Панчева, Београда, Боњхада и Нађважоња, бројних пријатеља и чланова,
Друштво је прославило седам деценија постојања и успешног рада.
У поподневним часовима је госте из
Мађарске, на челу с Тибором Сабом,
замеником градоначелника Боњхада,
угостио члан Градског већа задужен за
културу Немања Ротар. С обзиром на
то да су наш град и мађарски Боњхад
већ целу деценију збратимљени, овај
сусрет је протекао у изузетно опуштеној и пријатељској атмосфери. Након
шетње по Панчеву и обиласка знаменитости нашег града гости су се упутили ка Културном центру како би
присуствовали прослави.
Вез чуван од заборава
Најпре је свечано отворена изложба
ручних радова Марије Ереш из Панчева, учеснице многих изложби у земљи и иностранству. Она је добитница четири велемајсторске дипломе
за вез и признања „Прима примисима” (најбоља међу најбољима), као и
посебне дипломе Војвођанског центра за фолклор и Дома традиције из
Будимпеште.
Ова изложба представила је три тематске јединице с три различите технике веза. Столњаци и јастуци извезени мотивима Секељ Мађара привлачили су све погледе. Мотиви се везу
искључиво црвено-плавим или црве-

но-црним концем, али те три боје могу се појавити и појединачно на радовима. Ова техника захтева пуну пажњу и концентрацију због бројања
бодова на тканини јасних нити, који
су јединствени и специфични за ову
врсту ручног рада. Радови израђени
другом техником коју Марија користи носе заједнички назив „Пољско
цвеће”; на тај начин се израђују комади на којима су приказане пољске
биљке. И ова техника донела је госпођи Ереш звање велемајстора веза. Трећа врста ручног рада који је у скорије
време научила јесте ваљање вуне или
пустовање, а ова техника била је позната још у Азији у доба Атиле Хуна.
Ова дама златних руку своју инспирацију црпи из стихова Јожефа
Атиле: „Радити само тако, тачно и
лепо, као што су звезде устаљене у
свом небеском посту”.
Гала концерт
У 19 сати, пред пуном салом КЦП-а,
МКУД „Петефи Шандор” извео је
свечану песму „Созат” и тако означио
почетак свечаности. Шаму Киш је
прочитао стихове „Индијанске песме” Ернеа Ердеија, а Лаура и Андреа
Киш, млади нараштаји Друштва, прочитале су стихове песме „Почетком
јесени” Шандора Петефија.

Реч је преузео Карољ Ранц, председник Друштва. Након изјава захвалности делегацијама из Боњхада,
Нађважоња, градића на обали Балатона, Београда, Панчева и Војловице
упознао је укратко публику с дугом
историјом Друштва. МКУД „Петефи
Шандор” настао је 1. јуна 1946. на
иницијативу Мађара из Панчева и
Војловице. На првој скупштини, у
присуству више од 150 заинтересованих, одредили су задатке и пут којим
ће Друштво ићи. Најважнији задаци
су им били оснивање аматерског позоришта, ширење мађарске народне
културе, описмењавање на мађарском језику, дистрибуција штампе,
подизање мађарског дома културе и
оснивање хора и музичке секције.
За ових, како чланови кажу, првих
70 година, приређено је више од
2.000 различитих манифестација,
предавања, уметничких програма,
плесних вечери и представа. Поред
учествовања на разним такмичењима и фестивалима, били су једно од
културно-уметничких друштава која су 1969. године основала Смотру
јужнобанатских мађарских културно-уметничких друштава, такозвани
културни парламент, помоћу којег
чувају и негују духовност и историју.

Током ових 70 година Друштво је
гостовало у Шведској, Холандији,
Немачкој, Аустрији, Мађарској, Ердељу и широм Војводине. Много пута су били и домаћини разним манифестацијама.
– Мањинским националним заједницама попут наше народна уметност је од великог значаја, јер нам
она помаже да нас свет идентификује не само по језику и писму већ и на
основу националне културе. Имамо
више од 80 разних признања, којих
не би било без људи велике душе и
помоћи свих чланова. Чланови су
планирали, организовали, режирали,
певали, играли, рецитовали, глумили
и градили својим снагама Друштво, а
то чине и данас – рекао је Ранц.
Друштво је од 1946. до 2016. године бројало више од 1.800 чланова,
међу којима има и Холанђана, Немаца, Срба, Словака, Бугара... Оно се
поноси и својим дугогодишњим пријатељским везама, тако да су свечаност увеличали и дечји играчки ансамбл МКУД-а „Тамаши Арон” из
Војловице, који је представио игре из
Шомођа, под руководством Марте
Лечеи, Монике Нађ, Клаудије Немчек и Кристине Киш. Најживахнији
наступ имало је РКУД „Јединство” из
Панчева, које се представило „Веселим шопским играма” кореографа
Драгана Вуковића, под руководством
Сандре Јованов.
На бину су потом изашли Марија
Трајковић, Ерне Варга и Карољ Ранц
у пратњи оркестра, певајући једну од
омиљених песама чланова – „Хајмаши Петер”, део чувене оперете „Кнегиња Чардаша”, композитора Имреа
Калмана.
Захвалнице и специјални гости
При крају програма Ранцу су се на
бини придружили специјални гости
из Мађарске, Панчева и Војловице,
те је он свакоме изразио захвалност
за подршку током протеклих година
и изразио наду за даљу пријатељску
сарадњу.
» Наставак на страни V

Укуси мађарске
кухиње
» страна V

Је сен
по чи ње
Кир ва јем
» страна VI
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ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ МАЂАРСКЕ

ИЗ ФОНДАЦИЈЕ „ПРОСПЕРИТАТИ”
НАШИМ СУГРАЂАНИМА
СУСРЕТ СЕДАМДЕСЕТОГОДИШЊАКА

ЕВОЦИРАЊЕ УСПОМЕНА
У Реформатској цркви у Војловици већ дуги низ година се
одржава традиција да се крајем октобра у оквиру преподневног богослужења присећају
свих оних суграђана који у текућој години прослављају седамдесету годину свог живота.
Није било другачије ни ове
године, 30. октобра, када се
недељама раније објављеном
позиву за ову прилику одазвало једанаесторо Војловчана који су доживели седамдесету. Како смо сазнали касније током разговора, било
је много више њих који су се

родили 1946. године, али нажалост, многи већ нису међу
живима, неки живе у иностранству, а било je и оних
што из различитих разлога
нису могли да се одазову.
Након богослужења у просторијама месног МКУД-а
„Тамаши Арон” наставили су
дружење евоцирајући успомене и изражавајући радост што
су још увек активни. Према
њиховим речима, и иначе се
сусрећу, али су радо прихватили да ову лепу јесењу недељу
проведу заједно у мирном разговору.
Илона Лечеи

НОВА МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА СЕОСКЕ ЖЕНЕ

O ХЛЕБУ У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ
Познато је да се у селима
око Панчева организују гастрономске продајне изложбе. На њима се претежно
удружења сеоских жена, чланице група везиља у оквиру
друштава, представљају не
само ручним радовима и рукотворинама већ и храном
припремљеном на традиционалан начин, по рецептима
њихових бака и прабака.
У Банатском Новом Селу, у
организацији месног удруже-

ња жена „Boboacele”, 26. септембра је први пут одржана
оваква продајна изложба такмичарског карактера, под називом „Банатски хлеб”. Манифестација је приређена у холу
школе, где је 15 удружења жена прихватило такмичење у
мајсторству израде неизоставног хлеба. Позиву организатора одазвала се, као представник мађарске заједнице, група
везиља МКУД-а „Тамаши
Арон” из Војловице. Жене из
Војловице су изложиле своје

рукотворине, а на такмичење
су се пријавиле с домаћим
хлебом израђеним по оригиналном рецепту из Буковине.
Присутне су нудиле и тзв. лангошем, намазаним домаћим
пекмезом од шљива.
Околна места су вишенационалне средине, тако да су излагачи понели са собом најразличитије специјалитете – јела и колаче из својих насеља.
Пажњу посматрача су привлачили и јединствени предмети,

ткани и везени ручни радови.
Приказан је и богат културно-уметнички програм. Жири је
изабрао и наградио најбољи
банатски хлеб.
Многима могу послужити
као пример сарадња, међусобна пажња и прихватање,
који карактеришу рад удружења сеоских жена. Овакве
прилике дају могућност да се
оне међусобно упознају и када се ради о културним и гастрономским вредностима.
Илона Лечеи

У ЗРЕЊАНИНУ

САЈАМ СТВАРАЛАШТВА ЖЕНА

Ове године је Зрењанин био
град-домаћин осмог Сајма
стваралаштва сеоских жена у
Војводини, где је 15. октобра
око 210 излагача представило и нудило на продају своје
рукотворине, домаће колаче
и пецива. И овог пута, као и
на претходним сајмовима ове
врсте, биле су присутне и
представнице женских удружења из јужног Баната.

Последњих година је све
више учесника сајма, што
доказује да сеоске жене у
Војводини желе да се њихов
рад и труд представе на прави начин. Град Панчево је и
ове године обезбедио превоз
за чланице удружења, које
су веома активне и када се
ради о градским манифестацијама.
Илона Лечеи

Вредна донација
Војвођанима
Војловчани су имали
добре пројекте и
обезбедили себи
лакше пословање
Трогодишњи пакет
обезбеђује
160 милиона евра
бесповратне помоћи
У организацији Фондације
„Просперитати” ове године су
представљени конкурси расписани захваљујући донацији
мађарске владе у висини од 50
милијарди форинти, што износи око 160 милиона евра, а
све с циљем развоја привреде,
пољопривреде и туризма.
Циљ Фондације је помоћ
војвођанским пољопривредницима са српско-мађарским
држављанством, јачање привредне активности и ефикасности предузетника и обезбеђење средстава за куповину сеоских кућа младим брачним
паровима.
Мноштво идеја
Регистрована пољопривредна
газдинства могла су конкурисати за куповину стоке за узгој, пчела, ПВЦ фолија, мрежа
за противградну заштиту, пољопривредних машина и прикључне механизације, система
за наводњавање и за садњу
плантажа.
Конкурс за развој туризма
обухватио је пансионе и невладине организације с циљем
напреднијег рекламирања сеоског туризма, бољег угођаја и
дужег боравка туриста. Младим брачним паровима понуђен је програм куповине кућа
на селу, како би војвођанска
села оживела и да би се људи
одвратили од одласка у иностранство. Фондација помаже
и онима који имају жељу да
купују земљиште ради развијања својих газдинстава. Улог
подносилаца захтева морао је

бити у висини од најмање 20
процената од укупне вредности идеје.
Циљ програма је да у наредне две године потпомогне опстанак и развој заједнице војвођанских Мађара, те да спречи младе људе с добрим идејама да напусте ове просторе и
пружи им шансу за добар живот у Војводини. Засад је велики број Војвођана потписао
уговоре, од којих неколицина
живи и ради у Војловици.
Еколошки систем за наводњавање
Виктор Лечеи, власник пољопривредног газдинства, бавио
се узгојем крава и производњом млека дуги низ година,

трењаче – пумпе за наводњавање са уграђеним соларним панелима. Ова пумпа би му обезбедила да, уз помоћ ветра и
сунца, вуче воду из бушеног бунара, за напајање пашњака где
би по свом новом плану држао
овце. Сматра да се од продаје
јагњади и овнова за приплод
може остварити солидна добит, иако тај посао захтева пуно посла и одрицања.
Тренутно има стадо од 50
оваца, али чим ветрењача буде
пуштена у рад и почне озбиљнија производња, планира да
повећа стадо до 100 комада, те
за неколико година можда за
још толико. Посебно га радује
то што се ради о еколошком

али пошто је цена сировине у
последњих неколико година
опала услед увоза млека из
иностранства, увидео је да од
тог посла више не може да опстане као предузетник и да
нормално зарађује за живот.
Након пуно размишљања и
оцењивања која би грана пољопривреде или сточарства била
најуспешнија, пријавио се на
конкурс за помоћ при обезбеђивању система за наводњавање. У септембру ове године је
потписао уговор којим му је
обезбеђен удео Фондације од
80 процената при плаћању ве-

систему за заливање, па неће
загађивати пашњак на ком ће
животиње живети, као ни околину.
Лакша сетва следеће године
Још један од добитника помоћи је Јожеф Ковач, такође власник пољопривредног газдинства, који је конкурисао у
области набављања пољопривредне машине – сејалице за
сетву пшенице, италијанске
производње, марке „гаспардо”. За ову нову машину изузетног квалитета учествовао је
са 20 процената од укупне це-

не и засад је машина резервисана, само се чека уплата Фондације.
Ковач се бави пољопривредом целог живота и обрађује
повећу површину земље, тако
да ће му ова машина бити од
изузетне помоћи при следећој
сетви пшенице. Он овакву машину никада не би могао себи
да приушти јер је прескупа за
наше пољопривреднике, али
пружила му се прилика да је
уз помоћ донације купи; покушао је и успео да прође на
конкурсу у другом кругу одлучивања, па ће га ова машина у
будућности добро служити.
Занимљиво је да је и његов
син покушао да конкурише,
али услед минималног мањка
бодова који су били потребни,
није прошао. Ипак, као сложна породица, земљу обрађују
заједно, те с обзиром на то да
Јожеф има и два унука који ће
можда бити заинтересовани
да наставе породични посао,
машина ће им обезбедити
лакше сетве жита.
Светлија будућност
војвођанских предузетника
Једино на шта се породица
Ковач жали, јесте огромна папирологија и количина времена које су морали да уложе,
поред посла који већ обављају,
а који није нимало занемарљив. Драгоцено време им је
одузимало и одлажење до Зрењанина, где се налази канцеларија Фондације „Просперитати”, али су задовољни, јер ће
им се велики планови за будућност остварити захваљујући овој донацији.
Фондација „Просперитати”
објавила је да грађани Војводине с двојним држављанством и добрим плановима за
будућност могу очекивати да
до краја године буде расписан
и трећи конкурсни круг. Планирано је да се новац од донације уручи вредним рукама.
Рад Фондације за побољшање пољопривреде, привреде и туризма трајаће до 2018.
године.
Каролина Бисак

НА ОТВАРАЊУ „СВЕЧАНИХ ИГАРА ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА”

БУКОВИНСКИ СЕКЕЉАНСКИ ВЕЗ
Отварање низа манифестација под називом 23. „Свечане
игре војвођанских Мађара”
одржано је 1. октобра у сали за
конференције ресторана „Вигадо” на Палићу. Ове године је
организатор – Културни савез
војвођанских Мађара – програм отварања у потпуности
посветио Мађарима који живе
у дијаспори.
Отварање је почело екуменским свештеничким благословом. Госте – покрајинске и државне, као и мађарске представнике политичких странака, културних институција,
цркава и народне уметнике,
поздравио је Карољ Дудаш,
председник Културног савеза
војвођанских Мађара. Након
тога је Јене Хајнал, председник Националног савеза мађарске националне мањине,
отворио 23. „Свечане игре војвођанских Мађара”. Јудит Пирићи Сабо, шеф кабинета Државног секретаријата за националну политику, поздравила
је присутне и прочитала поздравно писмо Арпада Јаноша
Потапија, државног секретара
за националну политику.
Део отварања игара била је
и изложба ручних радова под
називом „Буковински секе-

љански вез”. Гости су имали
прилику да погледају предивне радове група везиља
МКУД-а „Тамаши Арон” из
Војловице и „Варочка” из Скореновца, као и Марије Ереш
из Панчева, који су стигли из
заједница Доњег Подунавља.
На позив организатора изложбу је отворила Вероника Гал,
стипендиста програма „Петефи Шандор”, која својим радом помаже рад цивилних
удружења у неколико насеља
јужног Баната.

Током програма је презентовано издање листа „Мађар
со” под називом „Постојање у
дијаспори”. И културни програм је састављен од представљања учесника из дијаспоре.
Певачка група „Крајцарка” и
солиста народне песме Ана
Чизмадија из Купусине, фолклорна група КУД-а „Петефи
Шандор” из Вршца, приповедач Ана Сатмари из Скореновца, певач опере Тибор Хевеши
из Итебеја и прочитани стихови свештеника – песника Јо-

жефа Богдана улепшали су
свечани програм.
Низ програма у оквиру „Свечаних игара” обухвата сва поља културе: „Сусрет војвођанских мађарских хорова” организован је 9. октобра у Кули.
Као и сваке године, у Сенти ће
бити одржана војвођанска централна свечаност поводом Дана мађарске културе, где ће бити предате награде Културног
савеза војвођанских Мађара.
У пролеће 2017. године биће
организована најпосећенија манифестација – „Сусрет војвођанских аматерских глумаца”, а
на лето највећи војвођански
фолклорни и музички фестивал
„Дуриндо” и „Ђенђешбокрета”,
који ће бити одржани у Старој
Моравици. Поред овога, Културни савез војвођанских Мађара организује бројне културне
програме у месту и у региону.
„Свечане игре војвођанских
Мађара” први пут су организоване на Палићу 1952, тада још
под називом „Мађарске свечане игре”, а касније, почетком
деведесетих година, поново су
покренуте празничне свечаности. Овај догађај Културни савез војвођанских Мађара организује од 1993. године.
Илона Лечеи
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ГАСТРОНОМСКА МАНИФЕСТАЦИЈА У СКОРЕНОВЦУ

У ДЕБЕЉАЧИ

УКУСИ МАЂАРСКЕ КУХИЊЕ

КУКУРУЗ, ДРАГУЉ РАВНИЦЕ

Путници намерници
из Београда
и Панчева, као
и из иностранства
Храну кували
у тридесетак котлића
и казана

Туристичка организација општине Ковачица и Удружење
жена „Пипач” из Дебељаче први пут су у том месту остварили послеподневно дружење у
пријатној атмосфери под називом „Кукуруз, драгуљ равнице”. Манифестација је приређена 22. октобра у просторијама Дома културе „Јожеф
Атила”.

главних организатора подржало је и спонзорисало тринаесторо приватних лица и породичних предузетника, као и
некада позната земљорадничка задруга из места, која још
послује.
Присутне су протоколарно
поздравили председник МЗ
Дебељача Ласло Хорти, председница Удружења жена „Пи-

Поред удружења жена – организатора, представили су се
Мађарски културни и уметнички центар из Дебељаче,
МКУД „Тамаши Арон” из Војловице, МКУД „Боназ Шандор” из Иванова, словачко
Удружење жена из Ковачице,
заједничко удружење жена
„Видовдан” из Црепаје и Ковачице, Удружење жена „Варочка” из Скореновца, Удружење
жена „Буницутеле” из Уздина,
као и цивилна организација за
заштиту животне средине под
називом „Дебељача – у служби
природе” из истоименог места.
На сусрету, који је трајао
два и по сата, представљене су
и народне игре. Српске фолклорне игре је извело Друштво за неговање традиције
„Банатско коло” из места, док
је мађарске народне игре
представила дечја фолклорна
група Дома културе. Замисао

пач”, председник Општине
Ковачица Милан Гарашевић и
директорка Туристичке организације општине Ковачица
Драгана Латовљев. Они су изразили наду да ће манифестација имати оправданост у
овом крају, на банатским равницама, где се културе заједница које живе у суседству повезују у јединствену целину.
Манифестација која жели да
репрезентује туризам, културу,
школство и гастрономију, али и
индустрију, имала је и такмичарски карактер. Штандове
учесника и њихову робу оцењивао је трочлани жири, који је
доделио награде за прва три
места, а истовремено су присутни имали прилику да се
опробају у круњењу кукуруза. У
овом изазову спретности и брзине представници обају полова су се одлично показали.
Имре Мартинек

Продато више од
2.500 порција јела
Девета манифестација „Дани
мађарске кухиње”, у организацији Савета МЗ и Савеза културних друштава и цивилних
организација
Скореновца,
одржана је 7. и 8. октобра. Она
полако прераста у међународни догађај, пошто се из године
у годину за учешће пријављује
све више екипа. Ове године је
више од 30 екипа кувара припремало специфичну мађарску храну. Дводневна манифестација је све атрактивнија,
све више гостију стиже у место
из околних насеља и градова
(Панчева, Ковина, Београда),
али и из иностранства.
Дешавање је почело у петак
увече свечаним отварањем у
згради школе, уз разнолик
културно-уметнички програм.
Представнике и чланове домаћих и иностраних културно-уметничких друштава, чу-

варе традиције и заинтересовану публику у име организатора поздравили су Михаљ
Сатмари, председник Савеза
културних друштава и цивилних организација Скореновца,
као и Маргит Ђилвес Јо, чланица МКУД-а „Петефи Шандор” из Скореновца, а затим је
реч узео председник Савета
МЗ Тибор Ђерфи.

Најпре су наступили чланови дечјег хора „Дел пачиртаи”,
који окупља децу из околних
насеља. Ученица Ана Сатмари
је публику разонодила буковинском народном причом о
Адаму и Еви. Након тога је
женска певачка група из Ско-

реновца отпевала сплет буковинских народних песама, а
велики дечји цитрашки оркестар се представио сплетом
дечјих песама. Заједничка
фолклорна група ОКУД-а
„Салмасал” из Скореновца и
МКУД-а „Тамаши Арон” из
Војловице публици се представила традиционалном игром
„Хетфелеш” и сплетом мол-

давских игара, под стручним
руководством Золтана Киша.
Програм су увеличали чланови Певачке групе „Тисавираг”
из Солнока (Мађарска), чији су
чланови били гости МКУД-а
„Петефи Шандор” из Скореновца. Они су с неколико сплетова
народних песама завршили вечерњи програм. Уследило је
проглашење победника ликовног конкурса у категорији ученика од петог до осмог разреда.
Награђени су најбољи радови,
које су учесници израдили разним техникама на тему „Дани
мађарске кухиње”.
У суботњим раним јутарњим сатима центар Скореновца био је пун учесника, који су
припремали своје штандове,
постављали казане, столове и
спремали се за почетак такмичења. Чаба Чипак, скореновачки жупник, дао је благослов за почетак деветих „Дана
мађарске кухиње”. Било је постављено више од 30 регистрованих штандова. Ловци, чланови Ловачког удружења Скореновца, почасном паљбом су
означили почетак такмичења
– паљење ватре под казанима,
котлићима, у којима се кувала
разна специфична мађарска
храна. Споменућемо само неколико: секељански купус, паприкаш и гулаш од разноврсног меса, рибља чорба и рибљи специјалитети, пасуљ, пу-

њена паприка и још много тога. На више места се припремао укусни лангош, колач печен на жару, крофне. Понуда
је била употпуњена разноврсним пецивом, винима, пчелињим производима и разним
рукотворинама.
Манифестација није такмичарског карактера, храна није
оцењивана од стране жирија,
али су зато ту били посматрачи
и знатижељници, који су једва
чекали да се кување приведе
крају. Једино се оцењивао најлепше уређен штанд, чијем
власнику је додељена прикладна награда. Улична декорација
од низа котлића и казана из којих су се ширили примамљујући мириси, пригодно украшени столови, свеже печени лангоши, музика, улични бал – све
је водило доброј забави.
Око поднева је почела подела порција заинтересованим
гурманима. Да ли је укусне
хране било мало или су порције биле велике, не зна се, али у
року од пола сата казани су били испражњени. Поред дегустације укусне мађарске хране и
финих пића, гост је могао стећи и увид у обичаје и традицију мађарске заједнице, па дводневна манифестација има све
већи туристички значај и веома
је примамљива за туристе.
Илона Лечеи

ВАЖНА ГОДИНА ЗА МКУД „ПЕТЕФИ ШАНДОР”

СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА ЧУВАЊА МАЂАРСКОГ НАСЛЕЂА
» Наставак са стране III
Посебна плакета уручена је
Вилмошу Лечеију, председнику МКУД-а „Тамаши Арон” из
Војловице. На плакети се налазила половина златне јабуке.
Другу половину јабуке на плакети задржао је председник
„Петефија” у знак братимљења
двају великих друштава, те је
ово представљало велики корак у сарадњи и одржавању
мађарске културе у Панчеву.
Скупу се обратио и Тибор
Сабо, заменик градоначелника Боњхада, те је уз срдачне
жеље поводом славља изјавио
да, када помислимо у каквом
су сиромаштву први чланови
1946. године створили ово
друштво, онда је право чудо
да смо доживели данашњи
дан. Цитирао је речи које је
Ранц изнео у захвалници на
свечаности поводом уручења
Златног крста Републике Мађарске за посебне заслуге:
„Ми смо дијаспора у дијаспо-

ри и колико год гласно да певамо, тешко се наш глас далеко чује, али ми насупрот томе
радимо свој посао”. У име
грађана и чланова управе града Боњхада пожелео је срећан
рођендан МКУД-у „Петефи
Шандор”.

Потапи Арпад Јанош, државни секретар Владе Републике Мађарске, писмом је
пожелео свим члановима срећан 70. рођендан Друштва у
име Владе Мађарске и у име
Државног секретаријата за националну политику. Он је за-

хвалио што се мађарска култура одржава и негује у дијаспори јужног Баната, те је изразио
дивљење да је и током бурних
година ово друштво успело да
одржи и пренесе на будуће генерације богату традицију Секељ Мађара, народне игре, песме и традиционални вез.
Гала вече су привели крају
заједничким снагама певачи
мешовитог хора, оркестар и
играчи, сплетом песама и плеса, у склопу програма који су
назвали „Шетња од доњег Дунава до Буковине”, под вођством Шамуа Киша, Адама
Ранца и Шандора Ђерфија.
Гости и посетиоци су након
програма прошетали градским
улицама до просторија Друштва у
Улици цара Лазара, где је приређен коктел. Уз добро пиће, укусну
храну и музику џез квартета Милана Петровића славље је потрајало до дубоко у ноћ. Главна здравица била је да се оваква дружења
наставе и у следећих 70 година.
Каролина Бисак

ГАСТРОНОМСКА МАНИФЕСТАЦИЈА

ЗИМНИЦА НА МАЂАРСКИ НАЧИН
Сваке године средином септембра МКУД „Петефи Шандор” из Панчева организује
продајну изложбу традиционално спремане зимнице. Ова
година није била изузетак,
осим што су се учесници из
центра града преселили на
плато испред зграде Друштва
у Улици цара Лазара. Они су
16. и 17. септембра одржали
манифестацију под називом
„Дунав се улива у Тамиш”, на
којој су грађани могли да учествују у припреми зимнице,
као и да купе мађарске специјалитете припремљене за зиму
на традиционалан начин.
Мото ове манифестације био
је „Сачуваћемо зраке летњег
сунца у теглицама, по рецептима наших бака, уз, наравно, пу-

прави породични посао, који
са успехом одржавају већ дуги
низ година. Удружење жена
МКУД-а „Тамаши Арон” из
Војловице такође је изложило
своје колаче и ручне радове.
Штанд с јесењим цвећем и
медом привукао је многе пролазнике, али убедљиво највише
пажње изазвале су женске припаднице Друштва. Оне су на
лицу места месиле и пекле
лангоше, врсту крофне која се
може јести и слатка и слана, а
изузетно је популарна у Мађарској и све више и код нас. Мушки део удружења опробао се у
кувању гулаша и дегустирању
вина.
У вечерњим часовима
на фестивалу су наступили мешовити хор „Сунчана јесен” и
тамбураши из Панчева.

но забаве”. Шта су обећали, то
су и испунили! У петак по подне чланови су поставили тезге
на којима су биле велике и мале тегле пуне зимнице. Било је
ту паприка свих боја, краставчића, разних мешаних салата и
ајвара. Нису изоставили ни
слатко – пекмезе и мармеладе,
а све је то било справљено по
пажљиво чуваним рецептима
старим и по неколико деценија.
Међу члановима Друштва и
њиховим ђаконијама нашли
су се и гости, као што су породица Шмит из Војловице са
својим слатким вином и ликерима. Пошто сами гаје малине
и купине, производња вина је

Наредни дан је настављен у
истом духу, а продајна изложба је трајала од преподневних сати па све до касно по
подне. За крај фестивала домаћини су уприличили миниконцерт: мешовити хор је извео мноштво својих песама уз
пратњу оркестра, а гастрономску манифестацију су увеличали гости из Зрењанина.
Аматерско драмско позориште „Мадач” извело је делове
оперете Имреа Калмана „Кнегиња чардаша”, чијим су тактовима затворени „Петефијеви” дани мађарске кухиње у
Панчеву.
Kaролина Бисак

VI

Петак, 11. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРАЗНИК У ВОЈЛОВИЦИ

ГАЛА ВЕЧЕ МАЂАРСКИХ ПЕСАМА
У ХОДМЕЗЕВАШАРХЕЈУ

ЈЕСЕН ПОЧИЊЕ КИРВАЈЕМ
Почетак јесени, тачније последња недеља септембра, свечано се обележава у
Војловици. Давне 1902. године подигнуте су и освештане Реформатска и
Евангелистичка црква. У то име се већ
114 година у Војловици обележава
Кирвај.
У суботу, 24. септембра, у јутарњим
часовима, у дворишту Молитвеног дома Реформатске цркве окупила су се
деца с родитељима, бакама и декама,
како би и ове године окитили кирвајско дрво. По давном обичају на посечено и оборено дрво тополе деца каче
мараме, јабуке, сокове, вино и разне
друге украсе, како би оно било што шареније и веселије. Украси представљају
дарове које младићи, након што се дрво усправи и учврсти у земљи, треба да
скину и поклоне девојкама чија срца
желе да освоје, те је зато важно да вино буде слатко, јабуке црвене, а мараме шарене.
Након кићења и ове године дрво је
пренето до просторија МКУД-а „Тамаши Арон”, где је подигнуто и забодено
у земљу испред Секељ капије, која се
налази у дворишту Друштва.
Док су се деца забављала кићењем
дрвета, одрасли су преузели другачији
задатак. И ове године је под покровитељством цркве организовано такмичење у кувању традиционалног гулаша,
такође у дворишту Молитвеног дома
Реформатске цркве. Мирис мађарске
кухиње ширио се улицом, док је трајало много важније дружење међу омладином и старијим житељима. Деци је,
након што су завршила озбиљан посао
кићења дрвета, најзанимљивије било
трчање од котлића до котлића с кашикама у рукама и дегустирање специјалитета, те дискутовање о томе ко ће победити ове године.

Након што је гулаш скуван, а узорци
прибављени за жири, који се састојао
од гостију из Мађарске, колона парова
– кувара с котлићима кренула је низ
улицу за момцима који су понели весело кирвајско дрво до места одређеног за његов нови дом. Гулаш је нашао
своје место у кухињи Друштва, а учесници су се разишли својим кућама
како би се одморили и спремили за
свечану вечеру и бал који је те вечери
следио.
Тамо је проглашен победник – гост
из мађарског Хидаша, свештеник Реформатске цркве Карољ Ђенге. Уследио је бал, те су многобројни гости
имали прилику да се друже с гостима
из Хидаша и плешу до раних јутарњих
часова.

С обзиром на то да се ових дана обележава празник словачке и мађарске
цркве, сутрадан, у недељу одржана су
богослужења у обе, која су била у празничном духу и изузетно посећена. За
најмлађе је као и сваке године најзабавнији део празника био вашар на стадиону „Младост”, где су могли да се возе на
рингишпилима, возићима и аутићима.
Кирвај је једна од војловачких традиција које се преносе на младе и иако је празник Реформатске и Евангелистичке цркве, сви житељи овог дела
града га воле и уживају, те користе
прилику да викенд проведу с најближима, као и с пријатељима из других
места које можда нису видели од прошлог Кирваја.
Каролина Бисак

ГОСТОВАЊЕ КАО ПЛОД
ДУГОГОДИШЊЕ САРАДЊЕ

У оквиру низа манифестација под називом „Јесење недеље у Вашархеју”, 9. октобра, у Ходмезевашархеју (Мађарска) представљене су победничке песме и извођачи овогодишњег, 21. ВИВЕ – фестивала мађарске песме и чардаша, одржаног у Дебељачи (Торонталвашархеј) 25. септембра.
Програм подељен на два блока представљен је у Културном центру „Ференц Бешењеи”. У складу с традицијом и овом приликом
је увертиру чинила надалеко чувена песма познатог кантора и
учитеља Ђуле Виткаиа – „Окрећем руду кочије”, коју је извела
праунука самог аутора Агота Кучера Виткаи, оперска певачица и
педагог. Потом је присутне поздравио градоначелник Ходмезевашархеја. Он је истакао богату и плодну вишедеценијску сарадњу
између два „вашархеја” – Ходмезе и Торонтал.

ТРИ И ПО ДЕЦЕНИЈЕ „СУНЧАНЕ ЈЕСЕНИ”

ЈУБИЛЕЈ ПЕВАЧКИХ ПЕНЗИОНЕРА

Самоуправу Дебељаче – Торонталвашархеја представљао је Ласло Хорти, председник месне заједнице јужнобанатског насеља,
који је скоро већ једну деценију уједно и директор Дома културе
„Јожеф Атила”. Испред породице Виткаи био је Ласло Кучера
Виткаи, унук родоначелника фестивала, а била је присутна и др
Пирошка Шереш Чаки, наставница у пензији, витез мађарске културе. Песме и њихови извођачи ступили су у први план након поздравног говора Луције Бабе, председнице ВИВЕ.

Пре 35 година Удружење
пензионера „Независност”
покренуло је секцију хора.
Међу првим руководиоцима
хора и пратећег оркестра били су Светозар Алмажан и
Срба Драгојевић. Алмажан
још увек повремено свира у
оркестру који прати овај хор.
Током три и по деценије селили су се с једног краја града на други, док се пре десетак година нису сместили у
просторије у Карађорђевој
улици, где и данас с пуно ентузијазма одржавају пробе и
дружења.
„Сунчана јесен” је једини
панчевачки хор који поносно пева староградске песме, шлагере, романсе, делове оперета, и све то на језицима националних мањина,
као што су словачки, мађарски, руски, русински, али и
на српском језику, а оперете
пева на италијанском. Хор
тренутно има око тридесет
чланова, од чега десет солиста и десет чланова оркестра
који верно прати своје певаче. На репертоару им је више од 200 песама на петшест језика.
Ове године, као и многих
претходних, наступали су у
свом граду, у Народној башти током „Панчевачких
летњих вечери”, били су специјални гости на прослави
„Жетелачких дана” у Војловици, певали су у Градској
управи, као и у Градској библиотеци.
Уметнички директор Тома
Стејић и секретар хора Љиљана Белобрк истичу да је
свим члановима у најлепшој
успомени остала овогодишња смотра хорова удружења пензионера Војводине у
прелепим Сремским Карловцима. Била је то тринаеста смотра хорова, а панчевачка „Сунчана јесен”, назив
који ће званично користити

од 1. јануара, наступила је на
укупно девет. Како се ова
манифестација сваке године
одржава у другом граду, певачи су обишли Нови Сад,
Суботицу, Вршац, Шид. Гаје
наду да ће можда и наш град
бити домаћин ове смотре у
скорије време.
Хор опстаје искључиво из
љубави према певању и свирању. Једини приход има од
плаћених чланарина и евентуалних прилога чланова.
На сва такмичења и смотре
одлазе о сопственом трошку,
али се на то не жале, јер дивна дружења немају цену.
Финансијска
ситуација
удружења је, нажалост, довела до тога да ће јубилеј, 35
година постојања, прославити скромно, без помпе и гужве, у кругу својих чланова и
пријатеља.
Весела скупина пензионера скоро сваке године организује дочек нове године за
чланове и све оне који су
расположени за дружење; ту

је и дочек такозване музичке
нове године, прослава 8.
марта. Лети воле да се опусте у дворишту клуба, где
свако донесе понешто за јело
и пиће, оркестар наштимује
инструменте, те понекад певају до касних ноћних сати.
У зимском периоду тих дружења нема јер, нажалост, у
просторијама где одржавају
пробе нема грејања, те ради
очувања здравља забаву
остављају за топлије дане.
Ова година им је одузела
два дугогодишња члана:
председника ансамбла Николу Рашајског, кога је панчевачка тамбурашка публика познавала као Никицу, те

Николу
Вукадиновића,
уметничког директора хора
и оркестра, који је био и
композитор неких песама
које хор изводи.
Занимљиво је да је најстарији члан удружења била
Боса Субин, која је због
здравственог стања била
принуђена да напусти хор у
деведесетој години живота, а
тренутно најмлађи члан јесте шездесетједногодишњи
Бошко Гајан.
Велике планове за будућност тренутно немају, уживају у певању и свирању, те је
овој веселој скупини тренутно то сасвим довољно.
Каролина Бисак

После поздравних говора званичне јавне захвалнице упућене су
присутнима Карољу Габору, бившем музичком продуценту и аутору музике, односно Естер Мергеш, списатељици текстова из Дебељаче. Од самог почетка њих двоје су најзаслужнији за популаризацију фестивала, а песме које су стварали редовно су награђиване.
Победничке композиције овогодишњег фестивала, по потреби допуњене понеким чардашем, извели су Агота Кучера Виткаи и Марија Фешуш из Новог Сада, Јовица Лапчевић из Јерменовца, Моника
Мезеи из Мужље, Вилмош Рајц из Сомбора, Јулија Котроба из Суботице и Жофија Декањ Сабо из Горњег Брега. Оркестар фестивала у
саставу: Шандор Жадањи (цимбало), Иренка Бураи (чело), Ерне
Жадањи (кларинет), Карољ Калаи (контра) и Ласло Балаж (контрабас) предводио је примаш из Дебељаче Имре Декањ, добитник награде „Данко”. Улогу водитеља програма, као и до сада, прихватила
је сарадница Новосадског радија Амарила Баћањи Боснаи.
У финалу фестивала публика је уједињено, скоро једногласно, певала до краја песму „Кек нефелејч”, која је у деценијама након принудног ућуткивања, односно покушаја да се разбије безгранично јединство националне заједнице, спонтано постала културна и сеоска
химна у Дебељачи.
Главни покровитељи манифестације су Фондација „Бетхлен Габор” и самоуправа града Ходмезевашархеја.
Имре Мартинек

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Панчевац”,
Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” •
Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни
уредник: Синиша Трајковић • Уредник додатка и преводилац:
Илона Лечеи • Технички уредник: Александар Милошевић •
Фотографије: Имре Мартинек, Каролина Бисак, Вероника Гал,
Мартон Бисак, Саша Ковач • Лектор и коректор: Јулијана
Јовић (српски), Вероника Гал (мађарски)

Пројекат суфинансиран из
буџета Републике Србије –
Министарства културе и
информисања.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно
не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNY SZÉKELYKEVÉN

TORONTÁLVÁSÁRHELYEN

MAGYAR KONYHA ÍZEK

KUKORICA, A RÓNÁK GYÖNGYE

Célutasok Belgrádból,
Pancsováról, valamint
külföldről is
Közel harminc
bográcsban és üstben
főztek ételt
Több mint 2.500
adag ételt adtak el
A 9. Magyar Konyha Napok rendezvényt, amelyet Székelykevén
közösen szervez a Helyi Közösség
Tanácsa és a Székelykevei Művelődési Egyesületek és Civil Szervezetek Szövetsége október 7-én
és 8-án tartották meg. Lassan
nemzetközi rendezvénnyé növi
ki magát, mivel egyre több csapat
nevez be részvételre. Idén több
mint 30 szakács csapat készített
különleges magyar ételeket. A két
napos esemény évről-évre népszerűbb, egyre több helyi, környéki és határon túli vendég érkezik a településre (Pancsováról,
Keveváráról, Belgrádból),de külföldről is.
A program péntek este a helyi
iskolában megrendezett ünnepélyes megnyitóval és színes
kulturális műsorral kezdődött.
A helyi és országon kívüli művelődési egyesületek képviselőit, tagjait, a hagyományőrzőket,
az érdeklődő közönséget Szat-

mári Mihály, a SZMECSISZ elnöke és Jó-Gyülvész Margit, a
székelykevei Petőfi Sándor
MME tagja köszöntötték a
szervezők nevében, majd Györfi Tibornak, a Helyi Közösség
Tanács elnökének üdvözlő szavai hangzottak el.
A művelődési műsorban elsőként az al-dunai gyerekek kórusa,
a Dél Pacsirtái Gyermekkórus lé-

pett fel. A székelykevei mesemondó, Szatmári Anna Ádám és Éva
című bukovinai székely népmesével szórakoztatta a közönséget.
Ezt követően a székelykevei aszszonykórus énekelt egy csokor
bukovinai székely népdalt, a gye-

rekek számos citeracsoportja pedig gyermekdalokkal mutatkozott be. A székelykevei Szalmaszál
Ijúsági Művelődési Egyesület és a
hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület közös tánccsoportja a hagyományos Hétfélés tánccal és egy
moldvai táncokból összeállított
koreográiával lépett fel, Kiss Zoltán művészeti vezetésével.

A magyarországi, szolnoki Tiszavirág Daloskör tagjai tették
jelenlétükkel szebbé a műsort,
akik a székelykevei Petőfi Sándor MME vendégei voltak. Néhány dalcsokorral ők zárták az
esti műsort. Az est az V.-VIII.
osztályos tanulóknak kiírt képzőművészeti versenyének az
eredményhirdetésével ért véget.
Korcsoportonként díjazásra kerültek a legjobb alkotások, amelyeket a konyha napokkal kapcsolatos témában, különböző
technikákkal készítettek a versenyre jelentkezők.
Szombaton a kora reggeli
órákban Székelykeve központja
megtelt résztvevőkkel, akik kiállító asztalaikat rendezték, tűzhelyeket és asztalokat állítottak
fel és készülődtek a verseny kezdésére. Ft. Csipak Csaba helyi
plébános úr áldásával megnyitotta a kilencedik Magyar Konyha Napot. Több mint harminc
regisztrált standot állítottak fel.
A helyi vadászok díszlövéssel jelezték a tűzgyújtást és ezt követően üstökben és bográcsokban
főzték a különféle magyar jellegű ételeket. Csak néhányat említünk: székelykáposzta, különféle
húsokból készült pörköltek, hallevesek, halételek, bableves, töltött paprika és még sok más.
Több helyen is készült finom
lángos, kürtőskalács, fánk. A kínálat más süteményekkel, borá-

szati, méhészeti és kézműves
tárgyakkal is kiegészült.
A rendezvény nem versenyjellegű, nem díjazták az ételeket, de
azért voltak ott szemlélők és érdeklődők, akik nem győzték kivárni hogy a főzést befejezzék. A
szervezők döntése szerint csupán
a legszebben kialakított standot
értékelték, tulajdonosának pedig
alkalmi ajándékot adományoztak.
A füstölgő bográcsokból és az igényesen, az alkalomnak megfelelően díszített asztalokból kialakított utcai díszlethez, az ételek, a
frissen sült lángos, kürtős illatához társult a jóhangulatú utcai
bál, zene, mindaz ami a rendezvény hangulatát emelte és lehetőséget adott egy élménydús szórakozáshoz.
Dél körül befejeződött a főzés
és megkezdődött az ételek kiosztása az érdekeltek körében. Hogy
az ízletes ételekből volt-e kevés,
vagy az adagok voltak nagyok,
nem tudni, de fél órán belül az
üstök tartalma elfogyott. Az ízletes magyar ételek kóstolgatása,
finom italok kortyolgatása mellett az idelátogató az itt élő magyar közösségek szokásaiba, hagyományaiba is betekintést
nyert, így tehát a két napos rendezvénynek egyre nagyobb turisztikai jelentősége, turistacsalogató hatása van.
Lőcsei Ilona

A PETŐFI SÁNDOR MME JELENTŐS ÉVE

HÉT ÉVTIZED A MAGYAR ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉBEN
» Folytatás az I. oldalaról

A műsor további részében Ranczhoz a színpadon csatlakoztak a
díszvendégek Magyarországról,
Pancsováról és Hertelendyfalváról, ő pedig mindenkinek kifejezte köszönetét az elmúlt évek folyamán nyújtott támogatásért és
reményét a további baráti együttműködésre. Különös emlékérmet
nyújtott át Lőcsei Vilmosnak, a
hertelendyfalvi Tamási Áron
SZMME elnökének. Az emlékérmen egy fél aranyalma állt. Az alma másik felét a Petői Sándor
MME elnöke tartotta meg a két
nagy egyesület közötti testvéregyesületi kapcsolat megalakítása
jeléül, így ez egy nagy lépést jelent az együttműködésben és a
magyar kultúra fennmaradásában Pancsován.
Szabó Tibor, Bonyhád város alpolgármestere is szólt a jelenlevőkhöz, az ünnepséghez kötött
jókívánságai mellett elmondta, ha
arra gondolunk, hogy az első tagok 1946-ban milyen szegényes
körülmények között alapították

meg az egyesületet, valódi csoda,
hogy megértük a mai napot. Idézte Rancz szavait, amelyet köszönő
beszédében mondott el a Magyar
Arany Érdemkereszt állami kitűntetés átvételekor rendezett ünnepségen: “Mi a szórványok szórványa vagyunk, és bármilyen
hangosan énekelünk, nehezen
hallatszik el a hangunk távolabbra, de mi ennek ellenére kitartóan

tesszük a dolgunkat.” Bonyhád
város lakósainak és városi vezetőinek nevében a Petői Sándor
MME-nek boldog születésnapot
kívánt.
Potápi Árpád János, Magyarország Kormányának államtitkára
levélben kívánt az egyesületnek és
a tagságnak boldog 70. születésnapot a Magyar Kormány és a
Nemzetpolitikai Államtitkárság

nevében. Megköszönte, hogy a
Dél-bánáti szórvány közösségben
megtartják és ápolják a magyar
kultúrát és kifejezte csodálatát,
hogy a viharos évek folyamán is
sikerült az egyesületnek fennmaradni és átadni az új nemzedéknek a székely-magyarok gazdag
hagyományát, néptáncát, népdalát és hagyományos hímzését.
A gála estet az egyesület vegyes énekkarának tagjai, a zenekar és a táncosok közös műsora
zárta ének és tánccsokorral ,,Az
Al-Dunától Bukovináig,, elnevezésű műsorukban, Kiss Samu,
Rancz Ádám és Györi Sándor
vezetésével.
A vendégek és látogatók a műsor után átsétáltak a város utcáin
az egyesület székházába a Car Lazar utcában, ahol állófogadást
rendeztek. Jó ital, ízletes étel és a
Petrović Milan dzsezz kvartet zenéje mellett az ünneplés az éjjeli
órákig tartott. A fő köszöntő az
volt, hogy az ilyen barátkozások
folytatódjanak az elkövetkező 70
évben is.
Biszak Karolina

Az antalfalvi község turisztikai
szervezete és a helyi Pipacs Nőegylet közös szervezésében
hangulatos „kukoricázós” délután valósult meg Torontálvásárhelyen, Kukorica, a rónák
gyöngye elnevezéssel. A rendezvényent október huszonkettedikén szervezték meg a József
Attila Művelődési Otthonban.
A társszervező nőegylet mellett az ugyancsak torontálvásárhelyi Magyar Művelődési és Művészeti Központ, a hertelendyfal-

helybéli magánszemély és családi vállalkozás is szponzorálta,
valamint a falu még működő,
egykoron igen nagynevű földművesszövetkezete.
Protokollárisan az egybegyűlteket Horti László, Torontálvásárhely helyi közösségének elnöke, Fekete Ilonka, a Pipacs Nőegylet elnök asszonya, Milan
Garašević, Antalfalva község elnöke, végül Dragana Latovljev,
az antalfalvi község turisztikai
szervezetének igazgatónője kö-

vi Tamási Áron Székely-Magyar
Művelődési Egyesület, a sándoregyházai Bonnáz Sándor Magyar Művelődési Egyesület, az
antalfalvi szlovák nőegylet, illetve az egyesített színekben fellépő
antalfalvi és cserépaljai Vidovdan Nőegylet, a székelykevei
Varrócska, az újozorai Bunicutele Nőegylet, valamint a helyi Debelyacsa - a természet szolgálatában nevű környezetvédelmi civil
szervezet is képviseltette magát.
A közel két és fél órába sűrített találkozó többek között népitánc elemeket is tartalmazott.
A helyi szerb folklort a Banatsko Kolo néven bejegyzett hagyományápoló társaság, míg a
magyart a művelődési otthon
gyermektánccsoportja képviselte. Mint megtudtuk, a főszervezők elképzelését tizenhárom

szöntötte. Reményeiknek adva
hangot, hogy e rendezvénynek is
lesz létjogosultsága ezen a vidéken, a bánsági rónákon, melyeken egyaránt fűződik egységes
egészbe az egymás szomszédságában élő közösségek kultúrája.
A turizmust, a kultúrát, az
oktatást és a gasztronómiát, de
végsősoron magát az ipart is
reprezentálni kívánó rendezvénynek verseny jellegű motívumai is voltak. A részvevő
szervezetek standjait és portékáit háromtagú zsűri osztályozta, illetve díjazta az első három
helyezettet, ugyanakkor kukoricacső lemorzsolásban is megmártózhattak a jelenlevők. Ez
utóbbi ügyességi és gyorsasági
kihívásban mindkét nem képviselői kitűnően teljesítettek.
Martinek Imre

GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNY

TÉLIRE VALÓ MAGYAR MÓDRA
Minden évben szeptember kö-

zepén a pancsovai Petői Sándor
MME kirakodóvásárt rendez a
hagyományosan elkészített télire valók bemutatására. Ez az év
sem volt kivétel, azon kívül,
hogy a résztvevők a város központjából az egyesület előtti térre költöztek át a Car Lazar utcába. Szeptember 16-án és 17-én
tartották meg a Duna ömlik a
Tömösbe
elnevezésű
rendezvényüket, amelyen a lakósság is részt
vehetett a télire való elkészítésében és vásárolhatott a magyar különlegességekből, a hagyományosan elkészített télire
valókból.
A rendezvény mottója:
“Megőrizzük a nyári nap
sugarait a kis befőttes
üvegekben nagyanyáink
receptje szerint, természetesen sok mulatság
mellett.” Amit ígértek,
meg is tették! Pénteken a
délutáni órákban a tagok felállították a kiállító asztalokat tele
kissebb-nagyobb befőttes üvegekkel télire valóval. Volt ott
sokszínű paprika, uborka, különféle kevert saláta, ajvár. Nem
hagyták ki az édes ízeket sem –
lekvárokat és mindezt a féltve
őrzött, több évtizedes receptek
szerint megkészítve.
Az egyesületi tagok és a felkínált áru mellett vendégek is voltak, mint a Smith család Hertelendyfalváról az édes boraikkal
és likőreikkel. Saját termesztésű
málna és szeder ültetvényük
van, így a borkészítés valódi
családi foglalkozás, amelyet
már sok éve sikeresen fenntartanak. A hertelendyfalvi Tamási
Áron SZMME kézimunkázó
asszonyai is kiállították süteményeiket és kézimunkáikat.

Az őszirózsákkal és mézzel
kirakott asztal is vonzotta a látogatókat, de a legnagyobb érdeklődést mégis az egyesület nőtagjai keltették fel. Ők a helyszínen
készítették és sütötték a lángost,
egyfajta süteményt, amelyet
édesen és sósan is lehet fogyasztani és rendkívül hírneves Magyarországon, de egyre inkább
nálunk is. Az egyesület féri tag-

jai a pörkölt főzéssel és borkóstolással próbálkoztak. Az esti
órákban fellépett a Napsugaras
Ősz vegyeskar is, valamint a
pancsovai tambura zenekar.
Az elkövetkező nap ugyanilyen szellemben folytatódott, a
kirakodóvásár délelőtt kezdődött és a késő délutáni órákig
tartott. A fesztivál végére a házigazdák egy mini – hangversenyt rendeztek: a vegyes kórus
zenekar kíséretében előadta a
népdalaikat, a gasztronómiai
rendezvényt pedig a nagybecskereki vendégek tették még
szebbé. A Madách Amatőr Színház tagjai Kálmán Imre: Csárdáskirálynő című operettjének
dalait adták elő. Ezzel zárultak a
Petői Sándor MME magyar
konyha napjai Pancsován.
Biszak Karolina
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HERTELENDYFALVA ÜNNEPE

MAGYAR NÓTAGÁLA HÓ DMEZŐVÁSÁRHELYEN

AZ ŐSZ KIRVÁJJAL KEZDŐDIK

VENDÉGSZEREPLÉS A SOKÉVES
EGYÜTTMŰKÖDÉS EREDMÉNYEKÉNT

Az ősz kezdetét, pontosabban szeptem-

ber hó utolsó vasárnapját Hertelendyfalván megünnepelik. Még 1902-ben felépítették és felszentelték a református és
evangélikus templomot. Ennek nevében
már 114 éve ünneplik Hertelendyfalván
Kirvájt.
Szombaton, szeptember 24-én a reggeli órákban a református egyház imaházának udvarán gyerekek szüleikkel,
nagyszüleikkel gyülekeznek, hogy az
idén is feldíszítsék a kirvájfát. Régi szokás szerint a kivágott nyárfát a gyerekek
kendőkkel, almával, üdítős – és boros
üvegekkel meg más díszlettel ékesítik,
hogy tarka és vidám kinézése legyen. A
díszlet olyan ajándékot jelképez, amelyet
a legények, miután a fát felállítják és
rögzítik a földbe, leszednek és azoknak a
lányoknak ajándékoznak, akik szívét
szeretnék elcsábítani, ezért fontos, hogy
a bor édes legyen, az alma piros, a kendő
pedig tarka.
Díszítés után idén is átvitték a fát a Tamási Áron SZMME székháza elé, ahol
felállították a székelykapu irányában,
amely az egyesület udvarán áll.
Míg a gyerekek a fa díszítésével szórakoztak, a felnőttek más feladatot vállaltak. Idén is az egyház támogatásával
megszervezték a hagyományos pörköltfőző versenyt, ugyancsak a református
egyház imaházának udvarán. A magyar
ételek illata az utcán is terjengett, időközben pedig fontos társalgás zajlott a iatalság és az idősebbek között. A gyerekeknek a fadíszítés komoly feladatának
elvégzése után a legérdekesebb szórakozás a bográcstól bográcsig való szaladgálás volt, miközben kanállal a kézben kóstolgatták az ételt és jósolták, hogy ki lesz
az idei győztes.
Miután a pörkölt megfőtt és a mintákat
átadták a zsűrinek, amelyet magyarorszá-

A Vásárhelyi Őszi Hetek rendezvénysorozat keretében mutatkoztak be az
anyaországi Hódmezővásárhelyen október 9-én a Torontálvásárhelyen
szeptember 25-én megtartott idei, sorrendben 21. VIVE vajdasági magyar
nóta- és csárdás fesztivál díjazott szerzeményei és előadóművészei.
gi vendégek képeztek, kettes sorban a
szakácsok bográcsaikkal a kézben elindultak a legények után, akik vállukra véve
a kirvájfát átvonultak oda, ahol a fa új helyet kap. A pörköltet az egyesület konyhájában, az üstbe helyezték, majd a résztvevők hazatértek, hogy egy rövid pihenő
után elkészüljenek az ünnepi vacsorához
és báli mulatsághoz, amely az est folyamán következett.
Ez alkalommal volt a győztes meghírdetése – a magyarországi Hidasról érkező
református vendéglelkész, Gyenge Károly. Kezdetét vette a bál, amelyen a hazai
vendégeknek alkalmuk volt társalogni a
hidasi vendégekkel és táncolni a hajnali
órákig.
Tekintettel arra, hogy azokban a napokban a szlovák és magyar templomok

ünnepét tartották, vasárnap mindkét
templomban ünnepi istentiszteleten vett
részt a nagyszámú közösség. A legiatalabbaknak, mint minden évben, az ünnep legszórakoztatóbb része a helyi Mladost sportegyesület terén megtartott vásár volt, ahol körhintákon, kis vonatokon
és autókon ülhettek.
A Kirváj egy olyan hertelendyfalvi
hagyomány, amelyet átadnak a fiatalabb nemzedéknek és habár a református és evangélikus templomok ünnepe,
a város e részének összes lakósa szereti
és élvezi miközben használják az alkalmat, hogy a hétvégét szeretteikkel és a
más közösségekből érkező barátaikkal
töltsék el, akiket talán az előző Kirvájtól nem láttak.

A szerkezetileg két blokkra tagolt műsornak a helyi Bessenyei Ferenc
Művelődési Központ biztosított befogadó helyszínt. Összhangban a hagyományokkal, a nyitányt ezúttal is Vitkay Gyula neves kántortanító
messzi földön ismert nótája, a Megfordítom kocsim rúdját című szerzemény felcsendülése képezte, a szerző dédunokájának, Vitkay Kucsera
Ágota operaénekesnő és pedagógus tolmácsolásában. Őt követően Almási István, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Alkalmi gondolataiban a két Vásárhely - Hódmező és Torontál évtizedekre visszatekintő gazdag és gyümölcsöző együttműködését is kiemelte.

Biszak Karolina

A NAPSUGARAS ŐSZ HÁROM ÉS FÉL ÉVTIZEDE

AZ ÉNEKES NYUGDÍJASOK JUBILEUMA

A debelyacsai / torontálvásárhelyi önkormányzatot Horti László a délbánsági település helyi közösségének elnöke képviselte, aki idestova egy
évtizede egyben a falu József Attila Művelődési Otthon igazgatója is. A
Vitkay családot a fesztivál névadójának unokája, Vitkay Kucsera László is
reprezentálta, továbbá jelen volt még dr.Csáky Sörös Piroska nyugalmazott tanárnő is, a Magyar Kultúra Lovagja. A nóták és tolmácsolóik Bába
Lúciának, a VIVE fesztivál elnökasszonyának köszöntő szavai után kerültek főplánba.

A Függetlenség Nyugdíjas
Egyesület 35 évvel ezelőtt indította be a kórus szakcsoportot.
A kórus és a kísérő zenekar első vezetői között volt Almažan
Svetozar és Dragojević Srba.
Almažan időnként még mindig zenél a zenekarban, amely
kíséri a kórust. A három és fél
évtized alatt többször költözködtek egyik város végéről a
másikra, majd tíz évvel ezelőtt
helyezkedtek el a helyiségekbe
a Karadjordje utcában, ahol
ma is nagy lelkesedéssel tartják
a próbákat és társalognak.
A Napsugaras Ősz az egyedüli
olyan pancsovai kórus, amely
büszkén énekli a városi énekeket, slágereket, románc dalokat, operett részleteket és
mindezt a nemzeti kissebbségek nyelvén, mint pl. szlovákul, magyarul, oroszul, ruszinul, de szerb nyelven is, az
operetteket pedig olasz nyelven. A kórus jelenleg közel
harminc tagot számlál, abból
tízen szólisták és tizen a zenekar tagjai, amely hűségesen
kíséri az énekeseket. Műsorukban több mint 200 ének
szerepel öt – hat nyelven.
Idén, akár az előző években
is, felléptek vásorukban a
Népkertben a Pancsovai Nyári
Estek rendezvénye folyamán,
külön meghívott vendégek
voltak a hertelendyfalvi Arató
Napok ünnepségen, énekeltek
a városházán, valamint a Városi Könyvtárban.
Stejić Toma, művészeti igazgató és Belobrk Ljiljana, a kórus titkára kiemelték, hogy az
összes tagnak legszebb emlékében maradott az idei Vajdasági Nyugdíjas Egyesületek
Kórus Szemléje, amelyet a
gyönyörű Karlócán tartottak
meg. Sorrendben ez a tizenharmadik kórusszemle volt, a
pancsovai Napsugaras Ősz –
hivatalosan január 1-től lesz
használatban ez az elnevezés,
összesen kilencen vett részt.

Mivel e rendezvényt minden
évben más városban tartják
meg, az énekesek bejárták Újvidéket, Szabadkát, Versecet,
Sidet. Éltetik a reményt, hogy
városunk is talán hamarosan
lehet e szemle házigazdája.
A kórus kimondottan az
éneklés és zenélés iránti szeretetből marad fenn. Egyedüli
bevétele a tagság izetéséből és
az esetleges tagsági adományokból van. A versenyekre és
szemlékre saját költségükön
utaznak, de nem panaszkodnak, mert a meghitt barátkozásnak nincs ára. Az egyesület
anyagi helyzete, sajnos, oda
vezetett, hogy a 35 éves fennállás jubileumát szerényen
ünneplik meg, pompa és tömeg nélkül, a tagok és barátaik körében.
A nyugdíjasok vidám csoportja majd minden évben
szervez újévbevárást a tagság
részére és mindazoknak, akik
barátkozásra készek, de itt van
az ú.n. zenei újév bevárása is,

március 8-ának megünneplése. Nyáron a klubhelyiség udvarán szeretnek lazítani, ahová mindenki hoz valami enni
-inni valót, a zenekar felhangolja a hangszereket és néha a
késő esti órákig tart az éneklés. Téli időszakban elmaradnak az ilyen barátkozások,
mert sajnos, a próbákra előrelátott helyiségekben nincs fűtés, ezért az egészségük megőrzése érdekében a szórakozást elhalasztják a melegebb
napokra.
Ez évben két oszlopos tagot
veszítettek el: Rašajski Nikolát, az együttes elnökét, akit a
pancsovai tamburazene kedvelő közönség úgy ismert: Ni-

kica és Vukadinović Nikolát, a
kórus és zenekar művészeti
igazgatóját, aki zeneszerzője is
volt néhány éneknek, amelyeket a kórus énekel.
Érdekességnek
számít,
hogy az egyesület legidősebb
tagja Subin Bosa volt, aki
egészségi állapota végett
kénytelen volt elhagyni a kórust életének kilencvenedik
évében, pillanatnyilag a legifjabb tagja pedig a hatvanegy éves Gajan Bosko.
Nagy terveik a jövőre nézve
jelenleg nincsenek, élveznek
az éneklésben és zenélésben,
pillanatnyilag e vidám társaságnak ez teljesen elegendő.

Nyilvános köszönetnyilvánítás hangzott el a sor végén az ugyancsak jelen lévő Gábor Károly volt zenei producer és zeneszerző, illetve Mérges
Eszter torontálvásárhelyi szövegíró felé is. Azok felé, akik kezdetek óta
mindmáig maguk is személyes elhivatásuknak tekintik e rendezvény
megtartását és népszerűsítését, a szerzeményeik pedig rendszeresen díjazottak voltak.
Az idei fesztivál díjnyertes szerzeményeit, alkalmasint egy-egy hangulatos nótacsokorral is kiegészítve az újvidéki Vitkay Kucsera Ágota és Fésüs Mária, az ürményházi Lapcsevity Jovica, a muzslyai Mezei Mónika, a
zombori Rajc Vilmos, a szabadkai Kotroba Júlia és a felsőhegyi/torontálvásárhelyi Szabó Dékány Zsóia adták elő. A Zsadányi Sándor ( cimbalom ), Burai Irénke ( gordonka ), Zsadányi Ernő ( klarinét ), Kállai Károly
( kontra ) és Balázs László ( bőgő ) felállású fesztiváli zenekart Dékány
Imre Dankó-díjas torontálvásárhelyi prímás vezette. A műsorvezetői teendőket változatlanul Battyányi-Bosznai Amarilla, az Újvidéki Rádió
munkatársa vállalta.
Kellőképpen ráhangolva, a ináléban a publikum szinte egy emberként
dalolta végig a Kék nefelejcs kezdetű dalt, mely a szétszabdalás, illetve a
határtalan együvétartozás elemeit szinte csírájában is elfojtani igyekvő
kényszerű elhallgattatás utáni évtizedekben vált sajátos művelődési és faluhimnusszá Torontálvásárhelyen.
A rendezvény fővédnökei a Bethlen Gábor Alap és Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város önkormányzata voltak.
Martinek Imre

Biszak Karolina
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
(Завод за медицину рада)
ПРВИ И ЈЕДИНИ ПРИВАТНИ У ВОЈВОДИНИ, ВУКА КАРАЏИЋА 1
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Медицински прегледи радника
на радном месту с повећаним ризиком по здравље
(претходни, периодични, ванредни, контролни).

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
Професионална оријентација и селекција.
Едукација из области прве помоћи.
Промоција здравља на радном месту
и здравих стилова живота.

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ
И КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА:
– за заснивање радног односа
(на радном месту с повећаним ризиком и без њега);
– за возаче (аматери, професионалци, возачи таксија,
виљушкаристи, инструктори, ванредни прегледи);
– за суд и на захтев државних органа;
– за приватно предузетништво;
– код усвајања деце, за старатељство и хранитељство;
– за смештај лица у дом старих;
– за држање и ношење оружја;
– за упис у школу или на факултет;
– за склапање брака страних држављана
или малолетних лица;
– за продужење боравка страних држављана;
– за рад у просвети;
– за животно осигурање;
– за одлазак у иностранство;
– за послове комуналног полицајца;
– издавање дупликата уверења;
– за управљање моторним чамцем.

УСКОРО

Спец. медицине рада
Спец. неуропсихијатрије
Спец. офталмологије
Спец. урологије
Спец. гинекологије

Спец. хирургије
Спец. ОРЛ
Стоматолог
Психолог

ЗА ВЛАСНИКЕ ВОЗИЛА
РЕГИСТРОВАНИХ
У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”
ЛОЈАЛИТИ КАРТИЦЕ С ПОПУСТИМА

за услуге:
– Завода за здравствену заштиту радника;
– Ауто-сервиса „Зоки”;
– недељника „Панчевац”.
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

УСКОРО

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР,
НАЈБОЉА УСЛУГА.

УСКОРО
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У АКЦИЈИ ТОКОМ ВИКЕНДА

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У ВИШЕМ СУДУ

Заплењено
2.300 литара горива

ТУЖИОЦИ ГОВОРИЛИ
СРЕДЊОШКОЛЦИМА О КРИМИНАЛУ
Обавезно пријавити
свако напаствовање,
угрожавање
и вређање

Панчевачки полицајци су
открили и запленили око
2.300 литара нафтних деривата и поднели кривичну
пријаву против тридесетогодишњег Панчевца због постојања основа сумње да је

извршио кривично дело недозвољена трговина.
Полиција је током викенда
ушла у двориште његове куће,
која се налази у центру града,
и затекла га како из комбија
претаче нафтне деривате.

ЗАВРШЕНА АКЦИЈА ВРАЋАЊА ОРУЖЈА

Предато сто пушака
До 1. новембра, докле је
трајала акција предаје оружја, муниције и бомби које су
грађани чували, враћено је
100 аутоматских пушака,
500 комада других врста
оружја и 250 бомби.
Грађани су предали полицијским управама у својим
местима и 36.500 метака различитих калибара и поднели
287 захтева за регистрацију и

легализацију оружја. Највеће
интересовање је било за легализацију ваздушних, трофејних и ловачких пушака.
Они који су до предвиђеног
рока предали наоружање,
бомбе и муницију коју су чували или су поднели захтев за
регистрацију и легализацију,
неће морати да доказују порекло, нити ће одговарати по
Закону о оружју и муницији.

У ЧЕТВРТАК У ВИШЕМ СУДУ

Рехабилитовати
сараднике окупатора?

Не поводити се
за филмовима
и серијама у којима
се криминалци
приказују као
позитивне личности
– Надам се да се никада нећете наћи у таквој ситуацији, али
ако вам се случајно догоди да
вас неко на било који начин узнемирава, вређа, напаствује
или без ваше дозволе угрожава
ваш телесни и духовни интегритет, слободно дођите у тужилаштво, испричајте нам
шта вам се десило и против тог
лица ће бити покренут кривични поступак. Најважније је
да то урадите што пре. То се
зове подношење кривичне
пријаве – рекла је заменица
вишег јавног тужиоца Ана Кураи на прошлонедељном предавању „Кривична дела против
полне слободе” за ученике завршних разреда Гимназије и
правно-биротехничког смера
Економске школе.
Поред ње, средњошколцима
је говорио и Александар Ђорђевић, вршилац функције
основног јавног тужиоца, а тема његовог излагања била је
„Неовлашћено држање и омогућавање уживања опојних
дрога”. Оба предавања била су
део манифестације „Отворени
дан”, која је осмишљена ради
популарисања рада Основног
и Вишег јавног тужилаштва у
нашем граду међу ученицима
завршних разреда средњих
школа. Ана Кураи је истакла

Млади су пажљиво слушали предавања
да су нашим законодавством силе били жртве сексуалног
Ђорђевић је апеловао на
предвиђене посебно строге ка- насиља шире преко интернета, средњошколце да се не поводе
зне за починиоце кривичних што је такође недопустиво и за криминалистичким филмодела против полне слободе ако кажњиво.
вима у којима се нарко-дилери
су њихове жртве деца, малоГоворећи о кривичним дели- приказују као хероји и позилетници, хендикепирана и не- ма која су повезана с наркома- тивне личности. Додао је да у
моћна лица.
нијом, Александар Ђорђевић је стварности није тако, јер се таДодала је да је подједнако упозорио да је погрешно пре- кве особе богате захваљујући
кажњиво и подвођење, одно- дубеђење да постоје лаке и те- зависности других од дроге, а
сно посредовање у вршењу шке дроге зато што нема нар- осим тога, често их ликвидипроституције и подстицање на котика чије конзумирање не рају конкуренти на тржишту
њу, и да је најстрашније уколи- ствара зависност.
наркотика.
ко су жртве таквих поступака
Он је додао да су нашим заПрисутни средњошколци су
малолетници или деца. Према конима предвиђене олакшице с пажњом одслушали оба прењеним речима, посебно је опа- за лица која открију истражним давања, а када су она завршена,
сно ако то прерасте у трговину органима од кога су набавила постављали су питања. Највиљудима, што се често дешава.
дрогу, али и строге казне за ли- ше их је интересовало шта
Она је скренула пажњу ца која наводе друге особе на мисле тужиоци о полемикама
средњошколцима и на кривич- уживање дроге, дају им је, или на тему легализације марихуна дела на „Фејсбуку” и на им за дрогирање уступају своје ане, треба ли пооштравати каосталим друштвеним мрежа- просторије. Предвиђене су по- зне када је реч о кривичним
ма. Према њеним речима, че- себно строге казне уколико су делима против полне слободе,
сто се дешава да се фотографи- жртве малолетници или више да ли је дозвољено користити
је и снимци малолетника, деце лица и уколико је последица то- бибер-спрејове за самоодбраи младих који су уз примену га смрт једне или више особа.
ну итд.

УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Осумњичени за удес закопао аутомобил
Возач усмртио
бициклисту па побегао
с места несреће
Пронађен захваљујући
камерама
У Вишем суду у Панчеву 10.
новембра биће одржан судски процес поводом захтева
за рехабилитацију Вршчанке
која је 1942. године издала
Гестапоу народног хероја
Жарка Зрењанина. Подносиоци захтева су њени потомци.
Због онога што је урадила,
700 припадника злогласне
нацистичке полиције и војника СС-дивизије „Принц Еуген” је 4. новембра 1942. рано
ујутру опколило кућу у селу

Павлиш поред Вршца у којој
су се налазили Жарко Зрењанин, секретар Комунистичке
партије за Војводину, и Страхиња Стефановић, секретар
Окружног комитета Комунистичке партије за јужни Банат. Након неравноправне
борбе њих двојица су убијени.
Занимљиво је да су се пре тога спремали за пут у Бихаћ,
по Титовом позиву, на Прво
заседање АВНОЈ-а, где би
представљали Војводину.

ЗАХТЕВ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ ПОЛИЦИЈЕ

Пооштрити казне
Поводом све чешћих случајева оружаних напада на полицајце широм Србије, Синдикат запослених полиције
захтева да се нападачи на
припаднике МУП-а убудуће
санкционишу знатно строже
и да минимална казна за то
буде пет година затвора.
У писму упућеном кабинету премијера и министру
унутрашњих послова Синдикат запослених полиције
тражи и да казне за нападе
на полицајце буду још веће

уколико је њихова последица
рањавање и максималне ако
имају смртни исход.
„Пооштравањем казни за
напад на полицајце у много
већој мери него до сада ће се
заштитити њихова безбедност, сигурност грађана и
правни поредак Србије. Осим
тога, то ће свести на минимум нападе на припаднике
полиције”, истиче Синдикат
запослених полиције у писму
упућеном премијеру и министру унутрашњих послова.

Панчевачка полиција ухапсила је прошле недеље Данијела
К. (1984) из села Дупљаја код
Беле Цркве због основане сумње да је 27. децембра око 17
сати згазио бициклисту, усмртио га, побегао с места несреће и закопао аутомобил „југо
скала 55” који је возио.
Настрадали бициклиста Живојин Ж. имао је 77 година. Данијел К. га је прегазио док је возио путем Дупљаја–Гребенац.
Бициклиста је на лицу места
изгубио живот, а Данијел К. је
откривен и ухапшен после неколико дана заједничке интензивне истраге коју су спровели инспектори неколико
одељења панчевачке полиције. Након што су га лишили
слободе, полицајци су пронашли и аутомобил, који је био
закопан на неприступачном
делу терена у околини Ковина, а ухапшени возач је уз
кривичну пријаву приведен
тужилаштву у Панчеву.
Овај случај је изазвао велику пажњу новинара, па су о
њему известили не само сви
штампани и електронски медији у Србији него и листови
из суседних држава, попут
сплитске „Слободне Далмације”, „24 часа” из Загреба итд.

Бахати возач који је побегао
с места несреће и оставио на
путу беживотно тело старца
кога је прегазио пронађен је
захваљујући томе што је полиција прегледала снимке камера за надзор које покривају
пут Дупљаја–Гребенац.
Након што су идентификовани возачи аутомобила који
су у време удеса прошли тим
путем, сви су саслушани. На
питање где му је аутомобил,
једини није одговорио Данијел, што је био први сигнал да
нешто није у реду и да нешто
крије. У наставку саслушања
он је признао да је закопао

аутомобил желећи да сакрије
трагове и одвео је полицајце
да би им показао где је то
урадио.
Према изјавама становника
Дупљаје, Данијел је био присутан на сахрани бициклисте
кога је згазио и чак је спустио
у раку његов ковчег.
Данијел К. је осумњичен да
је починио тешко дело против
безбедности јавног саобраћаја
и кривично дело непружање
помоћи лицу повређеном у саобраћајној несрећи.
У члану 289 Кривичног законика пише да се за тешко дело против безбедности јавног

саобраћаја чија је последица
била смрт неког лица, може
изрећи казна у распону од једне до осам година затвора.
Чланом 296 је предвиђено да
возач моторног возила који
остави без помоћи лице које је
повредио и удаљи се с места
несреће, може добити затворску казну у трајању од једне до
осам година.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ПРОМЕНЕ НА ЧЕЛУ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

„СВЕЖА КРВ” ДАЈЕ РЕЗУЛТАТЕ
Све више дама на
месту директора

Банатски Брестовац: Завршено је асфалтирање Улице
Моше Пијаде и почело је
кречење просторија Месне
заједнице. Радионица народне традиције за ученице
осмог разреда одржана је у
четвртак, 10. новембра, у Дому културе.

Једино у Старчеву
без промена
Сеоска јавна комунална предузећа – о којима се протеклих
година, откад их је преузео
Град, често говорило у контексту спајања – до даљег остају у
истом формату.
Додуше, догоди се понека
новина, попут тога да поједина предузећа из северних села,
као што је Долово (а ускоро ће
и Качарево), остају без водовода, док у једном јужном (Старчево) услуге одношења смећа
обавља ЈКП „Хигијена”.
Седморо од осморо
Међутим, највише новости
има када је реч о директорима. Тако је у последњих неколико година промењено чак
седморо од осморо руководилаца, а међу њима и неколико
њих који су деценијама обављали поменуту функцију.
Тренутно најдуже, од краја деведесетих година, на челу
ЈКП-а „Старчевац” је Милан
Бачујков.
Сви остали су неупоредиво
краће на тим местима, а међу
њима највише стажа има Биљана Киковић, која више од
две године управља јабучким
ЈКП-ом „Вод-ком”. Њеног колегу из суседног Глогоња
Бранка Мрчковића је, након
дужег периода, пре око годину
и по дана у својству в. д. директора заменила Љиљана
Станковић, дипломирани економиста. Након тога је у ЈКП-у
„Долови” уместо Бранка Павлова на руководеће место дошао
Треша Радоњин, дипломирани

У Омољици, као и у Брестовцу, осети се женска рука
инжењер пољопривреде, а у
Новом Селу функцију директора је од Недељка Ерака преузео Дејан Гонди, дипломирани менаџер.
Последње измене догодиле
су се пре око месец дана, када
је 12. октобра Скупштина града именовала нове људе у омољичком и брестовачком предузећу.
Нова енергија
У Омољици је након поновљеног конкурса за избор вршиоца дужности директора комуналног предузећа Ђуру Топаловића заменила Мирјана
Глигорић Илић, са завршеним Факултетом техничких
наука у Новом Саду. По преузимању дужности она је акценат ставила на уређење зелених површина и улепшавање
центра села, као и на побољшање организације одражавања депоније.

– У датим околностима сметлиште још и добро функционише, а што се самог одношења смећа тиче, обављамо га
двапут месечно новим камионом смећаром, који је донација јапанске владе. Од механизације имамо и два трактора и
скип, а од услуга: одржавање
пијаце, пражњење септичких
јама, погребне услуге... Засад
шеснаесторо запослених све
послове обавља правовремено
– навела је нова в. д. директорка.
На чело брестовачког ЈКП-а
„Комбрест”, уместо дугогодишњег директора Лазара Јанковића, дошла је професорка руског Татјана Цветановић.
– Затекла сам прилично неуредно село. Стога смо акценат ставили на улепшавање
центра, а испред зграде Месне
заједнице посадили смо цвеће,
које је донирало ЈКП „Зеленило”. Притом смо прокопали

неке виталне канале у центру.
И механизација је била запуштена – након дужег времена
регистровали смо и ремонтовали скип, поправили трактор
„урсус 355”, оспособили и два
тримера, а ускоро ћемо покренути и цистерну за пражњење
септичких јама, јер за то има
много интересената. Ни на
гробљу није било много боље –
постојала је само једна мотика. Нажалост, финансијска ситуација није ружичаста, чак је
било и неких дугова, али смо
појачали наплату услуга, па се
сада мало лакше дише – истакла је Цветановићева.
Нова директорка је кренула
с много елана, па уз помоћ деветоро запослених планира
нове акције, попут завршетка
капеле – опремања хладњаче,
набавке расхладних уређаја и
постављања плочица.
Очигледно понекад није лоше „освежити крв”...

ИЗЛОЖБА О УРБАНОМ ЖИВОТУ СРБА И РУМУНА

Премијера међународног пројекта у Новом Селу
Изложба о грађанском животу Срба у Темишвару и Румуна
у Панчеву и Вршцу у 19. веку
отворена је у петак, 4. новембра, у новосељанском Дому
културе.
Директор те установе Сорин
Бољанац, пред више десетина
званица и гостију, најавио је
догађај речима да је поносан
због тога што ова прича креће
из једног села, иако се тема
тиче великих банатских градова, и додао да два народа
имају више сличности него
разлика, те да их карактерише
хармоничан суживот.
Новосељани су имали слуха
да доврше оно што је пре неколико година започело троје ентузијаста. То је, пре свих, Мирчеа Маран, историчар и председник вршачког удружења
Центар за банатске студије у Вршцу, које је и носилац пројекта.

Месне актуелности

Велике заслуге су имале и
Александра Ђурић Миловановић, запослена на Балканолошком институту у Београду, и
Симона Адам, доцент на темишварском универзитету „Девест”, што овој причи даје међународну димензију. О теми је
говорио професор историје у

вршачкој гимназији „Браца Петров” – Невен Даничић, а у име
владе Војводине, једног од покровитеља догађаја, присутне је
поздравио покрајински посланик Јован Лазаров.
– Првобитно је требало да изложба премијерно буде отворена у Вршцу, али су наступиле
неке финансијске потешкоће,
па је решење пронађено захваљујући предусретљивости новосељанског Дома културе. Када
је реч о самој причи, фокусирали смо се на грађански живот
Румуна у Панчеву, Вршцу и Белој Цркви, чиме смо демистификовали предрасуду према
којој је овај народ повезиван само с руралним срединама. Исто
важи и за Србе у Темишвару, па
је направљена паралела урбаних догађања у деветнаестом
веку и с почетка двадесетог века – истакао је Маран.

На петнаест паноа приказани су различити аспекти грађанског живота поменутих народа у време јачања њиховог
културног и националног
идентитета, када је цео Банат
(и румунски и српски) био део
исте државе – Аустроугарске:
економски развој, верске прилике, знамените личности...
Презентован је велики број
догађаја, попут познатог аеромитинга у Вршцу одржаног
1912. године, на којем је учествовао један од првих авијатичара на овим просторима –
Аурел Влајку, национални херој Румуније.
Као један од мотива за настанак изложбе може се узети
и то што су ове године три века откад су наши простори,
након вишегодишње турске
владавине, припали Аустроугарској монархији.

Банатско Ново Село: Изложба о грађанском животу Срба у Темишвару и Румуна у
Панчеву и Вршцу отворена је
у петак, 4. новембра, у Дому
културе. Првенство Србије у
кик-боксу одржано је у недељу, 6. новембра, у локалној
хали спортова. Представници
румунске Сент Андреје код
Темишвара и Новог Села направили су протокол о сарадњи у области културе, спорта,
инфраструктуре, спорта и социјалне заштите, након чега
ће заједно наступати на међународним конкурсима. Велики народни оркестар ће
наредног викенда у Новом
Саду започети снимање новогодишњег програма Радио-телевизије Војводина.
Долово: Протеклих дана завршено је асфалтирање Војвођанске улице и Улице

прикупљања гардеробе за социјално угрожене грађане,
под називом „Подели срећу”.
Иваново: Велики концерт
фолклора у којем су наступила културно-уметничка друштва „Жисел”, „Неолит” и
„Иваново–Банат” одржан је у
суботу, 5. новембра, у Дому
културе. Представници Културног центра у Будимпешти
посетили су МКУД „Боназ
Шандор” у петак, 4. новембра, ради договора о наступу
у главном граду Мађарске
18. новембра.
Јабука: Санација депоније је
при крају, а фирма која изводи радове поставиће ограду
која ће усмеравати грађане
на место предвиђено за одлагање отпада. Месна заједница ће ускоро започети поступак јавне набавке за реконструкцију пешачке стазе
покрај школе, за шта је добијен новац од НИС-а. Филм
„Јесен самураја” приказан је
у петак, 4. новембра, у Дому
културе.
Качарево: Почетак радова на
реконструкцији фасаде Дома омладине причекаће престанак падавина. Пензионери с најнижим примањима
су у четвртак, 10. новембра, у
организацији Месног одбора
СНС-а, добили пакете социјалне помоћи.

ЈНА. Рукометашице су победиле у Апатину и освојиле
титулу јесењег првака Друге
српске лиге.

Омољица: У току су радови на
изградњи канализације у
Улици Вука Караџића, а у
овој фази главни вод биће постављен до Шабачке улице.
Градско веће усвојило је петогодишњи план управљања
спомеником природе „Црвенолисна буква у Омољици”.

Глогоњ: Десетак полазника
курса румунског језика добило је дипломе у суботу, 5.
новембра, у Дому културе, а
потом су на поменутом језику извели представу „Црвенкапа”. На истом месту ће
омладинска организација у
недељу, 13. новембра, од 17
до 20 сати, спровести акцију

Старчево: Изложба уља на
платну Кристине Танигучи с
Филипина отворена је у четвртак, 3. новембра, у галерији „Боем”. Друштво пчелара ће у среду, 16. новембра,
од 18 сати, у својим просторијама у Дому културе започети циклус зимских предавања.

СТАРЧЕВАЧКИ ПЧЕЛАРИ

Почињу зимска
предавања

РАДОВИ У БРЕСТОВАЧКОЈ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Асфалт, паркинг, тротоари, а ускоро и мост
За разлику од многих пређашњих „сушних сезона”, пре
неколико година ситуација на
уређењу брестовачке инфраструктуре почела је да се поправља. Тако је у последње
време у поменутом селу све
више запажених грађевинских подухвата; реч је углавном о асфалтирању, али не
мањкају ни друге инвестиције.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Тек што је црна тврда подлога у дужини од 1.100 метара
заблистала у Улици Моше Пијаде, започети су молерскофарбарски радови у унутрашњости зграде Месне заједнице, и то, према речима првог
човека ове институције Драгана Миричића, на површини
од триста педесет квадрата.
– Просторије ћемо, први
пут на кон де се так го ди на,
уредити новцем из наших текућих трансфера. Поред тога,
сва ког тре нут ка оче ку је мо
отварање јавне набавке за изград њу пар кин га на до мак
Цркве Вазнесења господњег.
До краја године средствима

Комитета за саобраћај Града
Панчева бетонираћемо двеста педесет метара пешачких
стаза у Првомајској улици, а
посао ће ићи преко Дирекције за изградњу и уређење Панчева. Приде, Месна заједница

финансираће још два мања
тротоара од око шездесет метара: један у Млинској улици, а други у главној, Улици
маршала Тита – навео је Миричић.
Актуелни први човек Брестовца најавио је и највеће
улагање – изградњу моста на
водотоку Поњавица, за шта је
у градском буџету обезбеђено
девет и по милиона динара.
Међутим, због комплексности, израда пројектно-техничке
документације коју је урадио
Грађевински факултет у Београду прилично се одужила,
па је сва прилика да ће радови
почети догодине.

Једна од најуспешнијих и најбројнијих организација пољопривредних произвођача у
окружењу, с преко шездесет
агилних чланова, јесте Друштво пчелара Старчево.
Као и увек након напорне
сезоне, негде у ово у време,
они се повлаче у своје просторије у Дому културе, где планирају зимске активности.
Према речима председника друштва Косте Аће, акценат ће бити стављен, пре свега, на едуковања, а прецизнији договор биће направљен на првом скупу у среду,
16. новембра, у 18 сати. Том
приликом ће новим члановима, тачније почетницима,
бити предочено да ће већ два

дана касније почети школа
пчеларења.
Поред тога, уговорена су и
предавања за озбиљније произвођаче меда, па ће наредне
недеље, 20. новембра, од 11
сати, у свечаној сали Месне
заједнице говорити Мирко
Шљивић, а на истом месту
пет дана касније, од 18 сати,
и угледни старчевачки пчелар Пера Шиц. Месец ће 30.
новембра закључити Стојан
Анђелковић, председник Савеза пчеларских организација Војводине.
Теме ће бити накнадно
утврђене, а ови догађаји су
отвореног карактера па им
могу присуствовати сви заинтересовани.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 11. новембар, 19 сати, дворана Културног центра:
сусрети изворних певачких група и концерт фолклорних ансамбала. Учествују: КУД „Слога” (Швајцарска), АНИП Смедерево и КУД „Станко Пауновић НИС–РНП” Панчево, у
оквиру 16. „Етно гласа”.
Субота, 12. новембар, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт певачких група. Наступају: КУД „Слога”
(Швајцарска), АНИП Смедерево, СКПД „Ђетван” Панчево,
Женска група певача „Моба” и хор „Роса” из Београда и КУД
„Станко Пауновић НИС–РНП” из Панчева. Модератор: др
Сања Ранковић, етномузиколог.
Недеља, 13. новембар, 19 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: концерт певачких група. Учествују: Дом културе
Сивац, МКУД „Тамаши Арон” Панчево, КУД „Др Младен
Стојановић” Младеново, Славица и Миодраг Реџић из
Штрпца и КУД „Станко Пауновић НИС–РНП” из Панчева.
Модератор: др Сања Ранковић, етномузиколог.
Среда, 15. новембар, 18.30, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: концерт ученика соло певања проф. Маје Ђокић.
На програму ће бити песме и арије К. В. Глука, А. Скарлатија, Лудвига ван Бетовена, Ф. Шуберта, С. Рахмањинова и
других аутора. Клавирска пратња: проф. Јована Ђорђевић.
Четвртак, 17. новембар, 18.30, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: концерт за љубитеље клавирске музике који је припремио „Музички кутак Габи Дин”. На репертоару ће бити
интерпретације композиција Ј. С. Баха, Лудвига ван Бетовена, Ф. Шопена, С. Рахмањинова и других.

Књижевност
Субота, 12. новембар, 17 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: промоција књиге „Певачко наслеђе Срба у Горњем Банату у Румунији: сведочанства на истеку XX века” ауторке др
Јелене Јовановић, етномузиколога, у оквиру 16. „Етно гласа”.
Уторак, 15. новембар, 19 сати, Галерија Милорада Бате
Михаиловића: представљање књиге „Десет замки” Васе Павковића.
Понедељак, 14. новембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: представљање књига из фонда научног одељења
библиотеке „Лепоте природне баштине Србије”. Гошћа прелиставања: Лена Ковачевић, џез музичарка.

Изложбе
Уторак, 15. новембар, 20 сати, галерија Дома омладине Панчево: изложба „Цртежи” Игора Качавенде и Александра Вељковића.

Програм за децу
Субота, 12. новембар, 12 сати, дворана Културног центра:
позоришни матине суботом, представа „Црвенкапа” позоришта „Максимус арт” из Београда.

Тематски програм
Четвртак, 17. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома
омладине: стендап наступ Јелене Радановић, под називом
„Ако вам ја не одмогнем, ко ће?”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Звезда падалица”
Стефани Клифорд
Чекала сам да уместо свог
живота добијем неки други, занимљивији. Чекала
сам да добијем новац, да
будем призната и прихваћена на друштвеној сцени,
замишљајући будућу себе
као своје лице на неким туђим телима, у туђим хаљинама, на туђим забавама.
Ивлин се већ дуго осећа
као аутсајдер у свом привилегованом окружењу и
уморна је од живота у сенци високог друштва Менхетна. Када добије прилику да ради за елитну друштвену мрежу, неку врсту
„Фејсбука” за мултимилионере, храбро ће закорачити
у гламурозни свет снобова
и отворити златни кавез
маминих и татиних мезимаца из најскупљих школа.
Ускоро ће пловити обећаном земљом монденских
летњиковаца, кантри клубова и забава затвореног
типа, опијена богатством и
утицајем најмоћнијих људи Њујорка. Ипак, такав
живот има своју цену и неће

јој бити потребно много
времена да схвати да мора
много тога да жртвује како
би остала на врху хијерархије. Сада кад је стигла толико далеко, да ли ће бити
спремна да ризикује и своју душу?
Препуна амбиције и жеље за доказивањем, ово је
прича о идентитету и поразу и о томе како некад морамо све да изгубимо да
бисмо поново пронашли
себе.

Два читаоца који до среде, 16. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта пожелите кад видите звезду падалицу?”, наградићемо по једним примерком књиге „Звезда падалица” Стефани Клифорд. Најзанимљивије одговоре ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.
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ПАНЧЕВАЧКИ САЛОН УМЕТНОСТИ

УМЕТНОСТ КАО РЕАКЦИЈА
НА СТАЛНУ НЕСИГУРНОСТ
Изложена
тридесет три рада
у две галерије
Награде Ђерђу Ерешу
и Звонимиру Сантрачу
Изложбе радовa уметника из
свих области ликовних и визуелних уметности (видео,
скулптура, графика, цртеж,
слика, керамика, фотографија)
отворене су у петак, 4. новембра, у Галерији савремене
уметности и у Галерији Милорада Бате Михаиловића, у
оквиру 46. Панчевачког салона
уметности.
Од четрдесет три рада пристигла на конкурс с темом „У
свету перманентне несигурности” жири који чине Сава Степанов, Бранко Раковић и Ивана Маркез Филиповић изабрао је тридесет три, који су
изложени.
Сава Степанов је истакао да
је тема овогодишњег салона
предочена уметницима, али
није била обавезна, па су резултат одзива две поставке –
једна с радовима који су ближи теми и друга где су дела
уметника који се нису бавили
темом. Додао је да је превише
ауторских изложби које нуде
неке парцијалне ситуације, па
немамо информацију шта се
дешава у осталим атељеима.
Он сматра да је Салон изузетна прилика да бар једном

годишње видимо продукције и
оних који не би да буду међу
„актуелним” уметницима, или
имају друге концепције.
Награде у виду термина за
самосталну изложбу у наредној години добили су Ђерђ
Ереш (бесплатан термин) и
Звонимир Сантрач (откупни
термин).
Ерешова слика „Кретање”
(акрил на платну) из циклуса
чију тему обрађује већ неколико година, а односи се на усклађивање форме, проглашена је
за најбољи рад на Салону.
– Облик је присутан, он
много не говори, не представља посебан показатељ нечега.

Циљ је да се успостави склад
облика и њихово кретање у
том складу, да би се добила
што савршенија композиција.
Живимо у нескладном свету,
турбулентном времену насупрот кога је склад који ме је
подстакао да се бавим усклађивањем, у овом случају, више
различитих облика који су на
једном месту. Ведре боје су одраз моје личности, мене привлаче чисте форме, топле интензивне боје, то је моја ликовна поетика – објаснио је
Ереш.
„Хуманизам и ренесанса”,
назив је антиглобалистичког
уметничког дела Звонимира

Сантрача, начињеног од два
занимљива материјала – ћебета
из војног складишта и шталске сламе. Каже да користи
материјале који имају сопствени говор, а у изложеном
објекту – распореној сламарици из које испада слама – можемо да „препознамо” расуту
љубав и хуманизам из тог „организма”.
Сантрач упозорава и указује
на манипулацију хуманизмом
и љубављу, лажи на светском,
глобалном нивоу и изговор да
се наметне своја мисао, идеја
– у овом случају лажног демократског односа према некој
држави, или идеја демократије како је неко замишља. Потврда тога су бомбардовање
Југославије под називом „Милосрдни анђео”, догађања у
Сирији, Ираку...
– У том смислу је рад ангажован. Моја обавеза и улога,
као савременог уметника који
доживљава и проживљава своје време, јесте да истакнем манипулативне односе глобализма према мањим државама,
као што је наша. Да упозорим
на манипулацију којом се, у
име хуманизма и лажне љубави, покушава наметнути идеја
чија је суштина својеврсна
превара – објашњава Сантрач.
Панчевачки салон уметности организује Галерија савремене уметности Културног
центра Панчева, а траје до 18.
новембра.

ПОЧЕО ШЕСНАЕСТИ „ЕТНО ГЛАС”

Трансформација гуња – преко прслука до јелека
Сусрети певачких група „Етно глас” одржавају се шеснаести пут у нашем граду, ове године од 7. до 13. новембра.
Организатор ове манифестације је КУД „Станко Пауновић
НИС–РНП”, у сарадњи с Домом омладине, а она се одржава уз подршку Града Панчева
и Покрајинског секретаријата
за културу.
Домаћини су припремили
богат програм – концерте певачких и фолклорних група,
изложбе и радионице, а фестивал се одвија на више места у граду.
– Трудимо се увек да имамо
пуно интересантних садржаја
и да на тај начин дамо допринос обележавању Дана града
Панчева, а и очувању традиционалне културе – каже Дејан Трифуновић.
Отварањем изложбе „Гуњ,
јелек, прслук” Етнографског
музеја из Београда, коју су
приредиле ауторке Вилма Нишкановић, музејски саветник
у пензији, и др Татјана Микулић, виши кустос Етнографског музеја у Београду, почео
је овогодишњи фестивал „Етно глас”. У холу Градске управе у понедељак, 7. новембра,

изложене су фотографије и
експонати – четрнаест примерака од укупно 1.267, колико
се налази у фундусу Етнографског музеја у свим збиркама народних ношњи.
– Желеле смо да прикажемо
трансформацију одевног предмета гуња, чија је првобитна
функција била прекривач,
огртач и покривач, с наменом
да испуни човекову потребу за
заштитом од хладноће и влаге. Преко дужих гуњева с дужим рукавима и краћих гуњева с дугачким рукавима долазимо до кратке варијанте гуња

без рукава, тачније неке варијанте прслука, односно оног
који је познат под називом јелек. Бавиле смо се и променом материјала од којих је
гуњ израђиван и начином на
који је украшаван. Уочиле смо
три врсте мотива: геометријске, вегетабилне и хералдичке.
Геометријски се сматрају неким елементарним облицима
украшавања – круг, ромб, спирале, крст свастика. Вегетабилни представљају барокно
наслеђе у оним крајевима који
су били под влашћу Аустроугарске, а хералдички се јављају

с буђењем националне свести,
у првим деценијама 20. века –
мотиви српске тробојке, двоглавог орла, четири оцила –
симболи заставе Краљевине
Србије и Краљевине Југославије.
Изложба је отворена до 21.
новембра.
У уторак и среду одржане су
радионице под истим називом
– „Гуњ, јелек, прслук”. Прву је
водио терзија Зоран Радосављевић из Ниша. Он је демонстрирао старе технике украшавања текстилних предмета
и приказао како се ради реконструкција одевних хаљетака, предмета који су некада
били саставни део одевних и
костимских целина нашег народа. У другој радионици су
деца правила радове који су
настали по узору на оригиналне делове народних ношњи. С
њима је радила др Татјана
Микулић, виши кустос Етнографског музеја у Београду.
Програмом је предвиђено да
дечји радови буду изложени у
четвртак у галерији Дома
омладине.
До краја манифестације можемо очекивати концерте певачких и фолклорних група.

ФОТОГРАФИЈЕ ИВЕ ЕТЕРОВИЋА

Салаши из птичје перспективе
Изложба фотографија „Салаши” Иве Етеровића (1935–
2011) отворена је у суботу, 5.
новембра, у кафеу „Галерија”.
Мајстор и уметник фотографије Етеровић је својим апаратом овековечио широка
пространства војвођанских
равница, обрађене и необрађене салаше. Тешко и захтевно
снимање обавио је из авиона.
Иво Етеровић је био истакнути члан Фото-савеза Србије
и Удружења ликовних умет-

ника примењених уметности
и дизајнера Србије. Добитник
је више од 200 награда. Његови радови су представљени на
самосталним изложбама у земљи, као и у Русији, Немачкој, Италији, Швајцарској и
Аустрији.

Стране припремила

Милица
Манић
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ПАНЧЕВАЧКИ ДАНИ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ

ЛЕПОТА ХОРСКОГ ПЕВАЊА
Концерти у
Светоуспенском
храму и Музичкој
школи
На фестивалу
наступили гости из
Русије, Зрењанина,
Крагујевца
и Београда
Концертом духовне музике који је одржан у недељу, 6. новембра, у Светоуспенском храму, почели су 19. „Панчевачки
дани духовне музике”. Подмладак Панчевачког српског
црквеног певачког друштва
(ПСЦПД) под диригентском
палицом Борјане Стражмештеров певао је „Оче наш”,
„Слава”, по један руски и српски напев и још неколико композиција. На фестивалу је први пут наступило Православно
глогоњско певачко друштво
(настало 2014. године), које
чине девојке средњошколског
узраста. Представиле су се

Хор Панчевачког српског црквеног певачког друштва
неколико дела композитора
међу којима су Мокрањац, Симић, Коста Манојловић... Хор
„Свети Серафим Саровски”
чине професионални певачи, а

Ансамбл „Рулада”

„Литургијом” Мите Топаловића и још двема песмама. Певале су и заједно с Дечјим хором
и подмлатком ПСЦПД-а. Још
један млади хор – Крагујевачко певачко друштво, жељан
певања и наступа, којим је дириговао Ђорђе Ћатић, извео је

у свом репертоару негује најлепше хорске нумере српских
и руских аутора, као и опус национално-родољубивих песама. Дириговао је Божидар Црњански, а у делу њиховог репертоара присутни су стварно
уживали.

– Публика је занемела од лепоте. Било је дирљиво и узбудљиво. Не сећам се да је скоро
било овако „јако” вече. Светоуспенски храм има изузетну
акустику, па многи хорови ту
радо наступају. Наш фестивал
је постао познат и престижан у
држави зато што није такмичарски, али негује висок уметнички ниво – рекла је мр Вера
Царина, уметнички директор.
Сутрадан, у понедељак, 7.
новембра, у Музичкој школи
„Јован Бандур”, дечји хор и
подмладак ПСЦПД-а отпевао
је пет песама из музичко-сценског дела „Дан” и неколико обрада и песама домаћих
аутора. Посебан доживљај био
је наступ руског вокалног ансамбла „Рулада” из града Митишчи из Московске области.
Он постоји од 2006. године, а
чине га девојчице од дванаест
до шеснаест година. Овом
приликом је извео десетак нумера класичне и савремене
музике, дела руских и страних
композитора.
Уметнички руководилац ансамбла је Наталија Мељникова.

ПСЦПД НА ФЕСТИВАЛУ У ПОЖАРЕВЦУ
Хор Панчевачког српског црквеног певачког друштва, под руководством хоровође Вере Царине, недавно је учествовао на Фестивалу духовне и световне музике у Цркви Свете Петке у
Пожаревцу. Наш хор се представио с неколико духовних и световних песама из свог репертоара.
Поред панчевачког хора, наступили су и хор „Слога” из Смедерева, под руководством диригента Тање Петровић, хор пожаревачке Гимназије, којим диригује Јелена Ракић, и домаћини – хор Цркве Свете Петке у Пожаревцу, с диригентом Љиљаном Ракић.
Ова четири хора заједно су извела две композиције – „Свјати Боже” Стевана Мокрањца
(диригент Љиљана Ракић) и „Српкиња” Исидора Бајића (диригент Вера Царина).

Она је као посебну занимљивост навела да град Митишчи,
са триста хиљада становника,
има чак пет музичких школа.
Додала је да су кроз ансамбл
прошле четири генерације деце и истакла важност раног
започињања певања у неком
хору.
Последњег дана фестивала,
у уторак, поводом Дана града,
одржан је „Празнични концерт” у Светоуспенском храму. Београдски трио „Alliluia”,
с диригенткињом Милицом
Радивојевић, извео је неколико дела домаћих и страних аутора. Наступиле су и чланице
руског вокалног ансамбла „Рулада”, овог пута с репертоаром
духовне музике. Панчевачко
српско црквено певачко друштво, којим је дириговала мр
Вера Царина, отпевало је неколико песама из „Акатиста
Пресветој Богородици”, „Достојно јест”, „Богородице Дјево” и друге.
Овогодишњи „Дани духовне музике” завршиће се почетком децембра, када у дворани „Аполо” треба да буду
одржани предавање и концерт. Вера Царина каже да је
идеја приближавање духовне
музике млађим нараштајима,
средњошколцима и студентима у простору који је њима и
намењен.
Организатор фестивала је
Панчевачко музичко друштво,
суорганизатори су ПСЦПД,
Дом омладине и Музичка
школа „Јован Бандур”, а покровитељи су Град Панчево и
Српска православна црквена
општина Центар.

БИЈЕНАЛЕ ГРАФИЧКЕ УМЕТНОСТИ „ЕКС ЛИБРИС”

Границе не постоје
Шести међународни бијенале
графичке уметности „Екс либрис” отворен је у понедељак,
7. новембра, у галерији Историјског архива. На конкурс,
чија је тема „Границе”, пристигло је 275 радова од 124 аутора из целог света. Жири у
саставу: Сава Степанов, ликовни критичар, Весна Марковић, магистар сликарства,
Нада Денић, магистар вајарства, и Пал Дечов, магистар
сликарства, оценио је да су
своје виђење граница најбоље
представили Нишио Шота из
Јапана и Милица Бјелановић
из Србије – они су добили
главну награду.
– На мом раду сте могли видети да границе не постоје.
Нарочито је нама, визуелним
уметницима, страшна претпоставка да постоје границе.
Њих је човек измислио и негде их уцртао – да ли у географским картама, или је неко своје мисли, свој ум огра-

Милица Бјелановић
ничио... – објашњава Милица
Бјелановић.
Својим радовима су се истакли и Јован Арсеновић, Соња
Цветковић, Миодраг Елезовић, Татјана Кораксић, Рафаило Монах, Љубица Николић,
Милослав Павелка, Ана Попов Ратков и Никола Радоса-

вљевић (Србија), Елизабета
Ларсен Торил (Норвешка), Горица Милетић Омчикус (Босна и Херцеговина) и Јусара
Пирес (Бразил), којима су додељене равноправне дипломе.
Милан Јакшић је на отварању истакао значај ове манифестације и рекао да о њеној

важности говори и то да је током 2011. године у Музеју Војводине на изложби прича о екс
либрису наш бијенале био
представљен као једна од најозбиљнијих манифестација овог
типа. Комплетна колекција од
150 графика с првог бијенала,
чија је тема била „Папир”, поклоњена је Музеју Војводине и
сада је саставни део његове велике збирке графика.
– Успешно смо организовали пет бијенала „Екс либрис”
и овај последњи је на неки начин и јубиларни, јер је прошла
деценија од оснивања. Може
се рећи да је изложба постала
традиција, а њена основна карактеристика јесте чињеница
да се кроз њу може сагледати
и стећи представа о кретању и
променама у савременој графици и код нас и у свету – рекао је Милан Јакшић.
Подршку Бијеналу графичке уметности од самог почетка пружа Град Панчево.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Кад мозак прави
глупости” Динa Барнетa
Због чега нас понекад саботира наш сопствени мозак? Свима нам се деси да
уђемо у кухињу, или отворимо лаптоп, или самоуверено ступимо за говорницу, и одједном ни најблажег појма немамо шта смо
оно беше хтели да урадимо. А све захваљујући томе
што је мозак решио да прави глупости. Зашто је то
тако, покушава да нам објасни неуролог Дин Барнет
у књизи „Кад мозак прави
глупости”.
Људски мозак – тако
блиставо паметан, тако високоразвијен – прилично је
збркан, погрешив и неорганизован. Јесте ли, на пример, знали да је ваше памћење егоцентрично? Да су
теорије завере и сујеверје
неизбежно дела једног
здравог људског мозга?
Или да алкохол може у извесној мери да вам побољша памћење (само пажљиво прочитајте књигу пре
него што решите да ово
лично испитате)?

Стручна, духовита и забавна, ова књига је намењена свима који се понекад питају зашто им рођени мозак саботира живот и
шта ли је, за име света, сад
опет смислио.
Дин Барнет је неуролог
на Институту за медицинску психологију и клиничну неурологију Кардифског
универзитета. Пише популарни блог о науци „Brain
Flapping”. Живи у Кардифу.

Два читаоца који до среде, 16. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Какво вам је памћење?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Кад мозак прави глупости” Дина
Барнета. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари
„Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Чика Јова Змај
за млађе и старије
Бранка Милићевић,
дипломирана
економисткиња
ФИЛМ: У последње време
највише волим да гледам
документарне филмове различите тематике. Препоручујем филм „Назвао ме је
Малала” о тинејџерки Малали Јусуфзаи из Пакистана, која се од најранијег детињства бори за права девојчица, посебно за право на
школовање. Као једанаестогодишња девојчица, писала
је за Би-Би-Си блог о животу под окупацијом талибана. Због својих јавних иступа била је њихова мета, што
је није осујетило да по опоравку настави свој рад. Малала је 2014. добила Нобелову награду за мир због
своје борбе против угњетавања деце и младих и за
право све деце на образовање. Са својих седамнаест година постала је најмлађи
лауреат ове награде. С једне
стране скромна, а опет тако
храбра и снажна, ова девојчица, њен живот и посвећеност циљу оставили су на
мене јак утисак. Мој омиљени филм је драма – мјузикл
„Јадници” режисера Тома
Хупера из 2012. Верујем да
су многи или читали истоимени роман Виктора Игоа
или гледали неку екранизацију тог дела, па се нећу задржавати на радњи. Више
паралелних прича, испреплетене судбине и изражене
емоције не дозвољавају пажњи да одлута читава два и
по сата, колико филм траје.
Сјајна глума и изведба песама чине овај филм ремек-

-делом, на које, верујем, нико не може остати равнодушан.
КЊИГА ЗА ДЕЦУ: Јако ме је
обрадовало „Лагунино” издање дечјих песама Јована
Јовановића Змаја, „Змајева
ризница”. Као мала, волела
сам да читам његову поезију, а сада уживам читајући
их својој трогодишњој ћерки.
Поред доброг избора песама,
ову књигу красе и предивне
илустрације, због којих, уз
читање, одговарам и на
1.001 питање мале радозналице. Сматрам да никад није рано за упознавање детета
с књигом, а понуда у књижарама је врло добра.
МУЗИКА: Скоро сам открила америчку поп-рок певачицу и текстописца Лауру
Перголизи, која као уметничко име користи своје
иницијале ЛП. Специфична, снажна боја гласа, карактеристичан звиждук и
звук укулелеа учинили су је
незаобилазном на мојој
плејлисти.
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ХРОНИКА

Петак, 11. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

УСПЕЛА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

У СУСРЕТ 14. НОВЕМБРУ

„Зеленило” и
Панчевци за Алексу

ПОГЛЕД НА ДИЈАБЕТЕС
Међу оболелима и
тридесетогодишњаци
Тип 2 шећерне
болести потенцијални
глобални
јавноздравствени
проблем

Родитељи болесног дечака
Алексе Кнежевића моћи ће
накратко да одахну. Захваљујући хуманитарној акцији коју је прошлог викенда организовало ЈКП „Зеленило”, за
његово лечење је прикупљено
готово сто хиљада динара.
Акција је спроведена у суботу и недељу, а одвијала се
тако што су наши суграђани
који су хтели да помогну
Алексино лечење убацивали
новац у кутије постављене на
Зеленој пијаци и бувљаку.
Заузврат, запослени у „Зеленилу” су све који су помогли ову акцију частили јабу-

кама, соковима и куваним
пасуљем.
Десетогодишњем Алекси
је због здравствених проблема неопходан лек који се купује у иностранству. Како он
није на позитивној листи,
Алексини родитељи морају
сваког месеца да издвоје 300
евра. Последња два месеца
нису више имали пара, па је
Алекса због тога остао без
неопходне терапије.
Надлежни из „Зеленила”
су најавили да ће и убудуће
организовати хуманитарне
акције за све којима је помоћ
потребна.

ХУМАН ГЕСТ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

Помогао хендикепираној
девојчици
Родитељи једне хендикепиране ученице Гимназије неће морати да брину о њеном
превозу у школу до краја ове
године. Томе је допринео
наш суграђанин пекар Гани
Пниши тако што је фирми
која је један од највећих такси превозника у Панчеву самоиницијативно платио за
њен превоз специјалним возилом које може да прима
хендикепиране путнике.
– Одлучио сам се на то из
саосећања према проблемима
које имају таква деца у нашем
граду и њихови родитељи.
Посебно ме је дирнуло то што
је та ученица, која иде у други
разред Гимназије, одличан
ђак и добија само највише
оцене. Волео бих да својим гестом подстакнем и друге у нашем граду да помогну хендикепирану децу, јер их има још
у Панчеву, а немају организовани превоз до школе и назад.
Уместо тога, њихови родитељи их воде на наставу, а то
није нимало једноставно сада
када су почеле хладноће и кише – изјавио је Пниши.
Поводом његовог геста затражили смо коментар од
Миленка Чучковића, члана
Градског већа задуженог за
рад, запошљавање и социјалну политику.

Он је рекао да поздравља
Пнишијев гест и додао да је
поводом превоза хендикепиране деце у школе разговарао с власником такси превозника који има возило за
превоз таквих путника.
– Градска власт ће настојати да у буџету за идућу годину издвоји једну суму новца
за превоз до школе деце с посебним потребама, јер смо
им ми помагали и до сада.
Новцем који смо добили захваљујући нашим пројектима купили смо специјална
возила за превоз хендикепираних ђака у Гимназији и
Електротехничкој школи од
улаза у њихове школе па до
учионица. Поред тога, обезбедили смо и месечне карте
за превоз те деце и њихових
родитеља. Према нашим
проценама, у Панчеву има
деветнаесторо таквих ђака –
нагласио је Чучковић.
Он је додао да се из буџета
Града Панчева сваке године
издваја новац за исхрану и
дневни боравак деце с посебним потребама која иду у
специјалне школе у Београду. Град Панчево даје и једнократну новчану помоћ за
ученике са сметњама у развоју који су на евиденцији
Центра за социјални рад.

Светски дан дијабетеса 2016.
године, 14. новембар, обележава се под слоганом „Поглед на
дијабетес”. Ове године кампања је усмерена на промоцију
значаја скрининга ове болести
и компликација у вези с њом.
У Јужнобанатском округу се
сваке године региструје нешто
мање од хиљаду новооболелих
од дијабетеса мелитуса. У последњих пет година од укупног
броја регистрованих оболелих
до четири одсто њих пријављено је под дијагнозом дијабетес
мелитус тип 1, а остатак као дијабетес тип 2. Од првог типа болести чешће оболевају особе
мушког него женског пола, док
је у случају другог ситуација
обрнута. У нашем округу највећи број новооболелих од дијабетеса типа 2 региструје се у узрасту од 50. до 64. године, док
су међу најмлађим оболелим
тридесетогодишњаци. Дијабетес тип 1 открива се већ у дечјем узрасту.
Превентабилна болест
Кампања је фокусирана на то
да скрининг дијабетеса типа 2
може значајно променити ток
болести и смањити ризик за
настанак компликација.
Са све чешћом појавом неправилне исхране и физичке
неактивности код деце, тип 2
дијабетеса у детињству има потенцијал да постане глобални
јавноздравствени проблем, који може довести до озбиљних
последица. Оно што додатно
забрињава, јесте да стручњаци
предвиђају да ће број људи с
дијабетесом у слабије развијеним земљама наставити да расте. Зато је важно нагласити да
би се усвајањем здравог стила

живота до 2040. године могао
спречити или одложити настанак типа 2 дијабетеса у чак 70
одсто случајева.
Фактори ризика за настанак
типа 2 дијабетеса јесу прекомерна телесна маса, недовољна физичка активност, претходно утврђена интолеранција
глукозе, неправилна исхрана,
повишен артеријски крвни
притисак и повишене вредности укупног холестерола, дијабетес у породици...

на време дијагностиковати
шећерну болест и придржавати се терапије.
Пети водећи узрок умирања
Једнако велика пажња у овогодишњој кампањи посвећена је
осветљавању чињенице да једна од две особе оболеле од дијабетеса нема дијагностиковану болест, што је чини посебно
склоном компликацијама, које су значајан узрок инвалидитета и превремене смрти.

нашој земљи приближно
710.000 одраслих особа има
дијабетес. При томе 465.000
особа зна за своју шећерну болест, али преостали немају постављену дијагнозу и не лече
се. Разлог томе је да због благих симптома дијабетеса типа
2, који има преко 90 одсто
оболелих, може годинама
протицати неопажено. Открива се случајно, када је болест
узнапредовала и пошто су
компликације наступиле.

Врло су јасни и знаци: често
и обилно мокрење, појачана
жеђ и сувоћа уста, изражена
глад, губитак телесне тежине,
осећај умора, губитак концентрације, повраћање и бол у трбуху, утрнулост или боцкање у
стопалима и шакама, замућен
вид, честе инфекције, споро
зарастање рана... Они могу бити благи или чак и изостати
код особа са типом 2 дијабетеса, али ако имате неки од ових
симптома, обавезно посетите
лекара.
Тип 2 дијабетеса превентабилна је болест! Можемо спречити или одложити њен настанак ако прекинемо с нездравим стилом живота. Важно је

Касно откривање типа 2 дијабетеса је разлог што ће многи
оболели у тренутку откривања
болести већ имати најмање једну компликацију дијабетеса, а
оне значајно утичу на квалитет
живота оболелих и главни су
узрок неспособности и превремене смрти. Све већи број људи
оболева и живи са типом 1 дијабетеса и зато је рано откривање компликација од великог
значаја. Дијабетес је често водећи узрок слепила, кардиоваскуларних болести, бубрежне
слабости и нетрауматских ампутација доњих екстремитета.
У Србији је дијабетес пети
водећи узрок умирања. Према релевантним подацима, у

Шећерна болест је велики економски терет не само оболелим
особама и њиховим породицама
већ и здравственом систему и
друштву у целини. Према релевантним проценама, тзв. директни трошкови дијабетеса у Србији
2013. године износили су 490
евра по пацијенту или 230 милиона евра годишње.
Да закључимо: оболели од
дијабетеса треба редовно да мере ниво шећера у крви и узимају прописану терапију, да слушају савете лекара, буду физички активни, прилагоде своје
навике у исхрани и да престану
да пуше. Најодговорније особе
за наше здравље јесмо ми сами.
С. Трајковић

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

Реновира се поткровље „Микине школе”
Захваљујући Дирекцији за изградњу и уређење града ученици и професори једне од највећих основних школа у граду
„Мирослав Мика Антић” добиће до краја године још 310
квадратних метара корисног
простора, који ће искористити
за нове учионице.
У тој школи већ готово месец дана изводе се радови на
адаптацији таванског простора, који се одвијају по плану и
приводе се крају. У среду, 9.
новембра, раднике фирме која
је ангажована за тај посао посетила је Маја Витман, директорка Дирекције за изградњу и
уређење града, и изјавила да је
задовољна оним што је видела.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Крими-бајка
У прошлом броју нашег листа питали смо вас зашто читате крими-романе. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „На коленима” Матса
Олсона за два наша читаоца или
читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Какве се ствари дешавају
код нас, крими-романи ми дођу као бајке.” 062/2137...
„Зато што желим да дознам
да ли је убица из опозиционе

или
владајуће
странке.”
064/9694...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање
чиме се они бране од стварности. Они ће освојити по један
примерак књиге „Бог ми је
сведок” Макиса Цитаса.
То издање моћи ће да у књижари „Делфи” у „Авив парку”,
од наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:

„Имам ту ’срећу’ да су ми
оштећене бубне опне, па врло
лако одглумим да нисам чула.” 063/7649...
„Браним се тако што градим неку своју стварност, а
на туђу се не обазирем.”
064/4796...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на
страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

– Након захтева школе за
помоћ издвојили смо новац из
нашег буџета и када смо завршили пројекат и обезбедили
неопходне дозволе, радови су
почели. Када буду дефинитивно завршени, ученици и наставници добиће једну функционалну целину која ће обухватати три нове учионице за
извођење наставе, три санитарна чвора, две терасе и једну
припремну учионицу. До сада
је завршена реконструкција
таванског крова, а у плану је
да се поставе и нове машинске, електричне и водоводно-канализационе инсталације.

Осим тога, целокупна дрвена
конструкција премазана је
слојем за противпожарну заштиту, тако да смо у потпуности испоштовали и захтеве
за противпожарну заштиту –
изјавила је Витманова.
Директорка „Микине школе” Драгана Крстић рекла је
да ће се нове учионице користити за наставу информатике, седнице ђачког парламента и стручно усавршавање наставника. Поред тога,
једна учионица ће бити искоришћена за смештај ђака који остају у продуженом боравку.

– У насељу какво је Стрелиште, много је важно да што
више деце буде обухваћено
продуженим боравком. Тренутно имамо само једну мању
учионицу за њихов смештај
иако су захтеви родитеља за
тим велики. Када се заврше
ови радови, биће више места
за њихову децу – додала је
Драгана Крстић.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел мериву 2003. годиште
1.7 ЦДТИ. 064/14432-23. (СМС)
ПРОДАЈЕМ пежо 307
ХДИ 2.0 караван!
062/162-66-14. (СМС)
ПРОДАЈЕМ голф VI,
прешао 40.000.
063/892-08-35. (2302)
ФИЈАТ ПУНТО 1.2,
2007, годиште, уграђен секвент плин,
атест до 2020. године.
064/376-89-69,
064/414-24-11.
(230663)
ПРОДАЈЕМ кадет 1.3.
064/319-83-62.
(230634)
ПОЛО 1.4, 1998. годиште, регистрован,
1.100 евра. 065/55781-42. (230634)
ПРОДАЈЕМ камион
мерцедес 12/13.
013/345-054.
(230688)
КОРСА 1.3, 1989. годиште, регистрован,
власник, комби тојота
85, власник, може замена. 063/382-071.
(230724)
ПУНТО гранде 1.3 дизел, мултиџет, 2005.
годиште. 065/449-8775. (230780)
ТОЈОТА корола караван, 1.9 дизел, 2002.
годиште, регистрован.
Тел. 064/247-77-69.
(230786)
ОДЛИЧАН поло 1997,
атестиран плин 2020,
није регистрован 850.
065/809-11-83.
(231024)
ПУНТО 1.2, 2007. петора врата, 70.000 км,
власник, тек регистрован. 064/130-36-02.
(230991)
ГРАНДЕ пунто 1.3,
дизел мултиџет, 2006,
петора врата, све од
опреме, на име.
064/130-36-02.
(230991)

КЛИО 1.2, 16 В, 2004,
петора врата, све од
опреме, на име.
064/130-36-02.
(230991)
СИТРОЕН берлинго
1.4, бензин, гас, теретни. 063/329-340.
(230940)
ПЕЖО 206, 2002. годиште, 1.9 дизел,
1.450 евра. 063/256191. (230924)
ПРОДАЈЕМ БМВ 316,
компакт, 2002, 1.8
бензин, одличан.
060/028-14-80.
(230904)
ПРОДАЈЕМ комби теретни, застава ривал,
2004, регистрован, Б
категорија. 060/02814-80. (230904)

ОГЛАСИ

НАЈПОВОЉНИЈИ
стални откуп свих врста возила од 100 до
1.500 евра. Долазим
по позиву. Исплата
одмах. 069/203-0044. (229962)
КУПУЈЕМ све врсте
возила, до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(231024)
КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно од 100
до 2.000 евра.
063/165-83-75.
(230805)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ двобразни
плуг ИМТ 610/14 тел.
063/183-25-10. (СМС)
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КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563,
063/288-278.
(230770)
ПРОДАЈЕМ компјутер
пентијум 4 са два језгра и са четири језгра. 065/583-38-53.
(230759)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(230014)
СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја половних, програмирања, даљинских.
„Плус”, Туцовића 28,
353-463. (230848)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ фијат типо 1.6, 1991, екстра
стање, 400 евра.
063/118-70-80. (2308)
ФОРД ескорт гиа,
1991, 1.3, бензин,
Панчево. Тел.
064/577-35-87.
(230831)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП свих врста возила комбија и страних возила, долазим
по позиву, од 100 до
3.000 евра.
064/552-31-19.
(229962)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
80 до 1.000 евра.
062/193-36-05.
(230805)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу у
Моше Пијаде 13.
063/311-916 (230806)
ГАРАЖУ издајем, Тесла, дупла велика, може магацин. Грејање
гратис. 061/225-16-43
ИЗДАЈЕМ гаражу на
првом нивоу „Конструкторове гараже”
Котеж 2. 063/122-5522 (230800)
АПАРАТИ

ТВ половни 37. 55, 72,
замрзивач, горење
230 л. 066/348-975,
348-975. (230644)

ПРОДAЈEМ крека весо пећ,исправна 6.000
дин. и багат шиваћу
машину, ножни погон,
исправна, мало коришћена 3.000 дин.
061/600-74-27. (СМС)
ПРОДАЈЕМ пресу за
балирање клас.
063/472-440. (СМС)
ПРОДАЈЕМ преостало
тврдо дрво, превоз.
064/049-51-93.
(228453)
ОГРЕВНО дрво, багрем, буква, храст.
Мерење на лицу места. 065/501-56-51.
(2284446)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
луле, мешачи. 331586, 063/805-74-60.
(230407)
ПРОДАЈЕМ дечју
маркирану гардеробу.
064/922-76-22.
(230270)
МЕСНАТИ прасићи,
јагањци, свиње. Могућност клања и печења. 060/037-11-96,
064/290-50-29.
(230553)
ПРОДАЈЕМ породичну гробницу на Католичком гробљу.
064/848-84-22.
(230534)
ПРОДАЈЕМ пећ на
чврсто гориво, 6 кв 40 м2 грејне површине, изузетно очувана.
062/143-59-82.
(230451)
КОКЕ носиље старе
десет месеци, носе;
тритикал 20 динара.
060/054-67-70.
(227812)
БРИКЕТ од храста.
064/142-42-93. (и)
ИНДУСТРИЈСКЕ професионалне машине
за шивење на монофазну струју, јуки.
064/493-85-60.
(229663)
ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим печење на дрва, ражањ.
Повољно. 064/997-7909. (230107)
БУКВА цепана у џаковима, преостала, повољно. 064/026-13-26.
(229891)
ПРОДАЈЕМ камин.
013/345-054.
(230688)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ,
монофазна, исправна,
димензије 65 х 108 х
32. 063/800-01-96.
(230684)
ПРОДАЈЕМ теле. 632151, 064/380-56-30.
(230654)
ТА пећ 4.5 кв, продајем. 013/334-548.
(230548)
БАГРЕМОВА, церова
дрва на продају.
060/603-32-32.
(230652)
ПРОДАЈЕМ бибер
цреп, мењам поломљене црепове, продајем салонит плоче,
продајем преостала
огревна дрва.
063/711-77-54. (2306)
ПРОДАЈЕМ суву чамову даску, цена 100
евра. 062/400-285.
(230689)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи као нове, достава, монтажа,
гаранција. 064/97043-39. (230701)
ТРПЕЗАРИЈСКИ сто
са столицама, регал,
кревете, ормане, у одличном стању. 354079. (230706)
ПРОДАЈЕМ две пећи,
штедише, једну сезону
коришћене. Тел.
064/169-93-60. (2307)
НА ПРОДАЈУ шиваће
машине штеперице,
ендлерице, сто за пеглање. 065/665-75-10.
(230796)
ТОВНЕ ћурке на продају. 064/357-82-08.
КРЕКА, собни бицикли, навигација, мали
бојлер, стубни усисивач. 064/354-69-76.
(230725)

ПРОДАЈЕМ ТВ, дрвене греде, метална
врата. 064/122-69-78.
(230738)
ПРОДАЈЕМ телевизор
у боји. 013/373-202.
(230746)
ТОПЛОТНЕ пумпе (70
– 400 м2), од 2.150
евра, гаранција.
062/118-26-81.
(230751)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-81-42.
(230760)
ПРОДАЈЕМ троседе,
кауче, гарнитуре, регале, мост + регал,
сто + столице, спаваћа соба, комплет, ел.
Шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакар, разно. 063/10778-66. (230777)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КОМБИНОВАНИ
фрижидер, веш-машине, плински кекец,
судопера с радним
висећим, угаона гарнитура, тросед мојца,
нов самачки кревет,
регал храстовина, трпезаријски сто са столицама, канцеларијски радни сто, трпезаријска мања витрина,
кварцна грејалица,
шиваће машине, ТВ
51 цм, разно. Тел.
063/861-82-66.
(230909)
САДНИЦЕ малина виламет и микер, дечји креветац, мало коришћен. 065/271-7971. (230917)
МЕСНАТИ прасићи
25-35 кг, кућна достава. 065/410-97-34.
(230920)
ПРАСИЋИ, свиње, балирана детелина, на
продају. Мића,
064/303-28-68.
(230920)

ЦЕПТЕР, водени усисивач, багат јадранка,
женски бицикл, трофазни циркулар. Тел.
062/801-40-60.
(230921)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, нова кухиња, 10.000 динара.
371-568, 063/773-4597. (230931)
ПРОДАЈЕМ ловачку
пушку лицу са дозволом. Тел. 063/537003. (230898)

РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице од
1.000, столови од
3.000, кревети од
9.000, угаоне клупе
од 7.000, судопере
3.500. Стара утва.
060/600-14-52.
(230840)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, 2,3,4 и
6 кв, достава, монажа, гаранција.
064/366-57-87, 335930. (230840)

ПРОДАЈЕМ два троседа по 5.000 динара,
могућ договор.
065/819-71-48.
(230804)
ПРОДАЈЕМ гарнитуру, тросед, двосед,
фотељу, супер стање,
очувано, 25.000.
064/329-49-19.
(230808)
ДЕБЕЛЕ свиње на
продају и прасићи.
064/172-44-10, 372768. (230812)

ПРОДАЈЕМ скоро нов
горење фрижидер.
069/111-13-06.
(230819)
ПРОДАЈЕМ половне
очуване панелне радијаторе, прекрупач,
прављену мању приколицу.
064/959-42-79.
(230823)
КОМБИ гепек троделни, плсатичне канте
10 литара, пивске гајбе комплетне.
064/928-89-68.
(2308249)
КОМПЈУТЕР са монитором, разбој за ткање са 3 брда, тренажни собни бицикл,
степер.
064/400-00-99.
(231004)
ПРОДАЈЕМ казан за
ракију и циркулар,
дизел, метан.
064/568-95-76.
(231010)
ПЕЋ на чврсто гориво, тросед, двосед,
фотељу од броан еко
коже.
Тел. 060/687-26-90.
(230995)

ПРОДАЈЕМ дебеле
свиње, око 130 кг,140 кг. тежине.
064/894-51-24. (2310)
ПРОДАЈЕМ половну
судоперу, очувану,
стару витрину, бојлер,
двосед. 064/154-2582. (230984)

ПРОДАЈЕМ прасад,
припуштам нерасте,
свих раса, позовите,
долазим.
063/311-277.
(230996)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ прасиће,
јагањце, дебеле свиње, крмаче, услуга
клања, достава.
060/322-47-42.
(231001)
ПРОДАЈЕМ две расхладне орман-витрине, у одличном стању.
065/445-78-05.
(230953)
ВЕШ-МАШИНА индесит за прање и сушење и судо-машина.
063/158-27-50.
(230956)
ПРОДАЈЕМ полован
намештај из Швајцарске. 065/592-78-75.
(230962)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91.
(230971)
КРЕКА весо ремонтована, цена 7.000 динара. Тел. 063/88431-78. (230981)
ДВОКРИЛНА и једнокрилна врата, пуно
дрво ста стаклима и
двосед. 062/424-128.
(230794)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче, веш-машине, старо гвожђе и
остали отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(230314)
КУПУЈЕМ стари полован намештај, плинске боце, кухињске
угаоне гарнитуре.
066/900-79-04.
(230636)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
добро плаћам, долазим. 064/970-43-39.
(230701)
КУПУЈЕМ старе улазнице, стрипове, албуме са сличицама, пенкала, сатове, новац,
војне ствари, сребро,
упаљаче.
064/187-56-80.
(230701)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи.
062/148-49-94.
(230760)
КУПУЈЕМ ордење, медаље, сатове, пенкала,
стари новац, орем баште фергусоном.
064/867-48-11.
(230926)
КУПУЈЕМ неисправне
и исправне ТА пећи.
335-974,
063/705-18-18.
(230846)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, сатове, сифон
флаше, стару бижутерију, старо покућство.
335-974, 063/705-1818. (230846)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне, неисправне.
335-930,
064/366-57-87.
(230846)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, кућа за
рушење, 6 ари, мирно
место, Омољица, хитно, две куће само
14.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (4687)
ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву.
013/601-281.
(230830)
КУЋА, није за рушење, на 8 ари, Панчево, Јове Максина 31,
погледај па позови –
064/813-00-21.
(229435)
ПОСЛОВНА зграда са
магацинским и производним простором.
Хитно, повољно.
062/105-20-12.
(230845)
КУЋА, повољно, 70 м2,
плац 5,40 ари, Србијанска 55. 064/65116-22. (228688)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац, 40 ари, Пелистерска, асфалт до
плаца. 065/630-59-25.
(229527)
ДОЊИ ГРАД, кућа
сређена са два стана,
ЕГ, плац. 061/224-4797. (229758)
НА ПРОДАЈУ кућа
120 м2, 8,6 ари, Омољица. 064/200-02-09.
(230460)
КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(230407)
ПРОДАЈЕМ плац, 8
ари, Козарачки просек, дозвољена градња. 060/601-60-23.
(230275)
ПРОДАЈЕМ или мењам кућу у Качареву
за стан у Панчеву, уз
доплату. 063/175-8364, 602-011. (230363)
ЦЕНТАР, кућа 70 м2,
5 ари, 43.000, договор. „Гоца”, 063/89977-00. (230690)

КОТЕЖ 2, 220 м2, 2.5
ара, 95.000; центар,
120 м2, 3 ара, 55.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (230690)
ВЕЛИКИ избор кућа,
све локације, Стрелиште, кућа 37.000, договор.„Гоца”,
063/899-77-00.
(230690)
ПРОДАЈЕМ пет ари
плаца, на Караули, Ул.
Рибарска 108. Тел.
063/137-27-18.
(230691)

ПРОДАЈЕМ плац 10
ари, Јабучки пут, код
„Пивашевића”, цена
15.000. 060/353-9910. (230695)

ПРОДЈЕМ плац у Светозара Шемића 60,
Панчево.
066/520-25-65.
(230627)

ХЕКТАР земље у Банатском Брестовцу.
013/331-079.
(230679)
КУЋА на продају, 100
м2, Скробара.
064/396-17-52.
(230658)
ХИТНО продајем кућу
у Светозара Шемића
80, 20.000 евра фиксно. 068/425-15-65.
(230670)

КУЋА 30 квадрата,
усељива, Горњи град,
ограђено, двориште,
хитно, 13.500.
060/086-42-41.
(230628)
ШИРИ ЦЕНТАР. Грађевински плац, 50
ари, комунално опремљен, укњижено,
1000 м2, стамбено-пословног простора.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (230707)
ЦЕНТАР, кућа, 84 м2,
62.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (230707)
КАРАУЛА, нова кућа
86 м2, енергетски пасош, укњижена, власник. 065/258-87-77.
(230712)
ХИТНО продајем
плац, Скробара, 10
ари, подрум, водовод,
струја. 060/346-52-18.
(и)

ЈАБУЧКИ пут, продајем кућу, зидану халу
90 м2, грађевински
плац. 069/213-97-37.
(230677)
ПЛАЦ 7.5 ари са започетом кућом, Јабука, договор. Тел.
063/764-42-95.
(230638)
ПРОДАЈЕМ три ланца
земље. 064/156-40-72.
(230506)
ПЛАЦ на Караули, 9
ари. 063/769-41-44.
(230710)

ОДЛИЧНА локација,
кућа преправљена у
два локала, 2 ара,
55.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(230722)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли и ланац земље у
Баваништу. 063/227693. (230794)

НА ПРОДАЈУ кућа
усељива, може стан,
мањи, доплата.
061/602-31-63.
(230779)
БАШТА 6 ари на Новосељанском путу, на
продају. Тел. 063/86580-77. (230741)
КУЋА 120 м2, на 5 ари
Преспанска 15, легализовано, власник,
29.000. 063/307-674.
(230758)
ХИТНО на продају 27
ари на Кудељарском
насипу, Охридска
улица, повољно.
063/724-13-90.
(230902)
ХИТНО на продају
два ланца земље, Новосељански пут код
Мотела „Зрно”.
065/283-53-01.
(230902)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац у Старчеву,
6 ари, близу центра.
060/028-14-80.
(230904)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац на Баваништанском путу, 15,5
ари. 060/028-14-80.
(230904)

НОВА МИСА, спратна
кућа, 230 м2, ЕГ, 25
ари, 57.000. (320),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(230907)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту са шест
незавршених стамбених јединица.
Власник.
069/330-39-13.
(230906)
ВОЈЛОВИЦА, 119 м2,
на 11 ари, 26.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(230892)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КАРАУЛА 43 м2, на
100 ари, 41.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(230892)
КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара, 30.000 евра.
064/348-05-68.
(230892)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Банатском Новом Селу, 140 м2. 064/84080-78. (230871)
ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу,
57 ари, повољно. Вода и струја на плацу.
065/507-0984.(230809)
НОВА МИСА, кућа 8
ари, 100 м2, 36.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(230810)

ЦЕНТАР, кућа 166 м2,
4.50 ари плац, договор. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(230810)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру Старчева, 200
м2, 14 ари плаца, новоградња, укњижена,
48.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(230908)

ПРОДАЈЕМ плац на
Караули, Рибарска
улица. 064/645-80-10.
(231002)
ХИТНО на продају ланац и фртаљ земље на
аеродрому, стари
црепајски пут. Повољно. 063/724-13-90.
(230902)
ХИТНО на продају ланац земље, друга дуж,
повољно. 063/724-1390. (230902)

ОМОЉИЦА, четворособна кућа 120 м2, 28
ари, централно, гаража, воћњак, подрум.
064/961-00-70.
(230986)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ, продаје сређену кућу два нивоа,
мењам за стан. „Весна
2 , 066/937-00-13.
(23103)
ВОЈЛОВИЦА, новоградња, кућа, две
стамбене јединице,
повољно. 063/784-7134, 063/771-75-96.
(231007)
ЈАБУКА, приземна кућа, 120 м2, 4 ара, гаража + помоћни
објекти, власник.
063/185-47-82.
(231006)
КУЋА, Тесла, екстра
локација за приватни
бизнис, хитно, одлазак у иностранство.
063/329-464.
(231011)
КОМФОРНА кућа, 40
м2, воћњак, 20 ари обрадивог земљишта,
Пелистерска 18-е.
065/251-56-89.
(231021)
КУЋА, строги центар,
пешачка зона, 180 м2,
90.000 евра. 060/03431-11. (231025)
ОМОЉИЦА, 130 м2,
приземље и поткровље, нова, 7 ари.
35.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)
УЖИ центар, 80 м2, 3
ара, код старог СУПа. 332-031, 063/83623-83. (679), „Трем
01” (230928)
ХИТНО продајем кућу
са окућницом, Омољица, Ул. Бихаћка бр.
1. 061/680-17-70.
(230927)
КУЋА 50 м2, на 9 ари
плаца, Пелистерска.
065/410-97-34. (2309)
СТАРИЈА кућа у Омољици, 9 м2, плац 10
ари, струја,г радска
вода, телефон. Линија, власник, 1/1, цена
10.000. Договор.
060/629-28-56.
(230857)
СТАНОВИ
ПОНУДА

КУЋА, строги центар,
пешачка зона, 6 ари.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(230810)
ТЕСЛА, одржавана
кућа, 80 м2 + 40 м2,
мирна улица, канализација, трофазна, замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (230813)
ПРОДАЈЕМ две куће,
у Војловици са воћњаком, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(230816)
ТЕСЛА, кућа 5 ари,
62.000, близу центра,
кућа 43.000. „Лајф”,
061/662-91-48, 317634. (230852)
ДЕБЕЉАЧА, 7.5 ари,
180 м2, одлична, продајем, мењам за панчевачки стан.
064/928-89-68.
(230824)

НА ПРОДАЈУ плац на
Караули. 064/264-0103. (230984)
КУЋА 30 м2 + 30 м2,
на Маргити, засебна,
2 ара плаца.
064/248-90-16.
(230978)
ПРОДАЈЕМ хектар земље, између Сефкерина, Црепаје и Дебељаче.
064/163-07-66.
(230972)
КУЋА, реновирана,
усељива, 60 м2, са
плацем, 2 ара, 1/1,
17.000 евра, Козарачка, стара Миса.
069/485-12-66.
(230016)
КУЋА 100 м2, 1/1, Козарачка, 21.000 евра,
реновирана, усељива,
3 ара плаца. 069/48512-66. (2310169
НА ПРОДАЈУ викендица и 15 ари плаца,
на Новосељанском, до
пута. 063/336-461.
(231019)

ПРОДАЈЕМ стан на
Содари, 37 м2, II
спрат, ЦГ, лифт, повољно. 064/866-20-78,
063/737-62-52.
(230973)
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САМАЧКИ, I, празан,
само 11.000; локал,
пијаца, у раду. 9.000.
„Милка М”, 063/74428-66. (230593)
ДВОСОБАН, центар,
III, ТА, 26.500; Тесла,
II, 24.500. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(230593)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, II, празан, одличан, 26.500; VII, празан, 21.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(230593)

КОТЕЖ 2, 68,46,
укњижен, двоипособан, уграђен плакар,
подрум, 41.000 +
ПДВ, централно, бојлер, близу београдског пута.
013/317-565,
062/860-79-71.
(229901)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 60 м2, Стрелиште, ЦГ. 065/824-3944, 064/170-57-10. (и)
УЖИ центар, станови
53 -120 м2, 600 – 850
евра/квадрат са ПДВом. 063/323-584.
(228184)
У САМАЧКОМ продајем гарсоњеру, 14.000
евра. 062/361-676.
(230421)
КОТЕЖ 1, 57 м2,
33.500, двособан,
приземље, 29.000.
„Гоца”, 063/449-090.
(230690)
КОТЕЖ 2, 45 м2, једноипособан, 19.000;
гарсоњера, 24 м2,
17.000. „Гоца”,
063/449-090.
(230690)
ТЕСЛА, 55 м2, двособан, 32.000; 45 м2,
двособан, 23.500. „Гоца”, 063/899-77-00.
(230301)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
61 м2, двособан,
32.500; ПВЦ, одржаван. „Гоца”,
063/899-77-00.
(230301)

ТРОСОБАН, Тесла,
IV, ЦГ, 29.500; Маргита, ВП, нов, прелеп,
39.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(230593)
ПРОДАЈЕМ стан, 57
м2, Савска 14/27, власник, солидан, 26.000.
060/321-53-60.
(230178)
СТАН, 65 м2 и гаражу,
ново, Ул. Таковска.
063/342-220,
063/701-19-77.
(229654)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 26.800; 70 м2,
трособан, 39.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(230301)
КОТЕЖ 2, 39 м2, једнособан, 20.500; 58
м2, двособан, 30.000;
74 м2, трособан,
43.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(230301)
МИСА, 37 м2, једноипособан, 16.000; 47
м2, двособан, 25.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (230301)

МАРГИТА, једноипособан, II, одличан,
29.000; Тесла, једноипособан, ВП, ЦГ,
23.500. „Милка М”,
063/744-28-66.
(230593)
ВЕЛИКИ избор свих
некретнина, станова,
кућа, плацева. „Милка М”, 063/744-2866. (230593)

МИСА, Рашка, 80 м2,
I + 40 м2, два стана,
хитна продаја, 43.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(230467)
ЦЕНТАР, 50 м2, двособан, хитна продаја,
26.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(230467)
КОТЕЖ 2, 50 м2, једноипособан, 24.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(230467)
ГАРЊИ ГРАД, 46 м2,
двособан, ЕГ, приземље, 22.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (230467)
ЦЕНТАР, 64 м2, двоипособан, 40.000; 60
м2, двособан, 40.000,
115 м2, петособан, ЕГ,
65.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(230301)
ЦЕНТАР, 47 м2, двособан, нов, 34.000; 45
м2, двособан, 22.500.
„Гоца”, 063/899-7700. (230301)
ЦЕНТАР, 47 м2, дворишни, 17.500, хитна
продаја. „Гоца”,
063/899-77-00.
(230301)
ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2,
Стрелиште, 21.500;
Тесла 19.000. (324)
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(230667)
СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, одличан,
22.000. (324) „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(230667)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан, ТА, тераса,
30.000. (324) „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(230667)
НОВИ СВЕТ, сутерен,
45 м2, сређен, 20.000.
062/173-88-45.
(2306559
ТЕСЛА, трособан, ЦГ,
80 м2, терасе, IV, сређен, договор.
013/331-079.
(230679)
КОТЕЖ 1, двособан,
61 м2, III, ЦГ, 33.000,
договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230683)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2, ТА, III, тераса, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230683)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, две
терасе, II, 38.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(230683)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 46 м2, I, тераса, 27.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230683)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса,
V, ЦГ, 21.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230683)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, VII, две
терасе, 28.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230683)
КОТЕЖ 1, трособан,
други спрат, Радова
зграда, 38.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230683)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, ВП, ЦГ, тераса, подрум, 27.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(230683)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2,
ВП, ЦГ, тераса, одмах
усељив, 18.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230683)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 66 м2, зграда,
укњижен, центар,
25.000 евра. 064/95833-21. (230615)
ПРОДАЈЕМ стан 90
м2, строги центар.
063/372-280. (23066)
ДВОИПОСОБАН стан,
Содара, 65 м2, V
спрат, ЦГ, лифт,
40.000 евра, власник.
354-079. (230706)
КОТЕЖ 2, 50 м2, ВПР,
27.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(230707)
КОТЕЖ 1, 61 м2, II,
32.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (230707)
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СТРЕЛИШТЕ, трособан, 80 м2, II, 38.000,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(230707)
СТРЕЛИШТЕ, двособни, 58 м2, II, 30.500;
66 м2, IV, 32.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (230707)
НОВ стан од 102 м2 +
гаража од 28 м2,
66.000 м2. Тел.
065/300-98-01.
(230710)
ПОТКРОВЉЕ, 50 м2
поред Зелене пијаце,
8.000 евра, хитно.
061/114-11-34.
(230711)

ТРОСОБАН стан, 82
м2, строги центар, ЦГ,
две терасе, V спрат.
063/466-347.
(230713)
СТАН на продају, 84
м2, VI спрат, Котеж 2,
без посредника.
065/398-98-99.
(230704)
ТЕСЛА, трособан 61
м2, 30.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(230722)

2

КОТЕЖ 1, 45 м , леп
распоред, 27.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(230722)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 69 м2, 37.000, одличан. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(230722)
СТРЕЛИШТЕ, двособан комфоран, 61 м2,
31.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(230722)
ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, 49.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(230722)

ТЕСЛА, трособан, 63
м2, 37.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(230722)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 1, Радова
зграда, II спрат. Тел.
314-193. (230795)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, 70 м2, 520
евра/квадрат.
064/867-48-48.
(230762)

ОГЛАСИ

ПОЧЕТАК Котежа, изузетан трособан, 76
м2, двостран, II,
53.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (2307)
ПОЧЕТАК Котежа,
прелеп двособан, III,
53 м2, 35.500. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (230767)
ЦЕНТАР, комплетно
сређен дворишни, 82
м2, гаража, 33.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64. (2307)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Содари, 60 м2,
може и замена.
063/810-08-14. (2307)
СТРЕЛИШТЕ, хитно
продајем двособан
стан, 58 м2, близу
школе. Повољно. Тел.
064/968-56-80.
(230756)

ЦЕНТАР, једноипособан, дворишни, 47, гаража, 24.000; (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
КОТЕЖ, једноипособан, 45 + 12 м2,
24.000; једноипособан, 45 м2, 27.000.
(097), 064/348-05-68.
КОТЕЖ, једноипособан, 39 м2, 19.000;
двособан 61 м2,
27.000. (097)
064/348-05-68.
(230892)
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КОТЕЖ, једноипособан, 50 м2, 28.000,
једнособан, 37 м2,
25.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(230892)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, 56 м2, двособан,
36.000, трећи спрат.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2302)
ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.000; двособан, 49 м2, 24.500.
(097), „Перфект”,
064/348-0568.(230892)
ТЕСЛА, трособан, 69
м2, 37.000; двособан,
42 м2, 24.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (230892)
ТЕСЛА, једнособан,
36 м2, 21.500; двоипособан, 70 м2, 36.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(230892)
СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500; двоипособан 70 м2, 36.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(230892)
МАРГИТА, двособан,
42 м2 мало двориште,
23.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (230892)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58 м2, 26.000,
трособан, 80 м2,
37.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(230892)
ТЕСЛА, леп двоипособан, 68 м2, I, TA,
37.000, договор. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (230867)
КОТЕЖ 2, двособан,
58 м2, II, 31.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (230867)
ОСЛОБОЂЕЊА, леп
дворишни, двособан,
50 м2, 1/1, 21.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (23086)
МИСА, леп једнособан, 37 м2, II, велика
тераса, 20.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (230867)
САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет реновиран, прелеп, 13.500.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(230867)

СТРЕЛИШТЕ, леп двособан, 58 м2, IV, лифт,
26.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
СОДАРА, трособан, I,
ЦГ, 39.000; двособан,
27.000. (397), „Лајф”,
061/662-91-48.
СОДАРА,трособан,
III, ЦГ, 42.000; војне
двоипособан, V,
43.000. (397), „Лајф”,
061/662-91-48.

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
двоипособан, III, ТА,
32.000, комплетно реновиран двособан,
38.000. (397), „Лајф”,
061/662-91-48.
(230852)
СТРЕЛИШТЕ 23 м2,
VII, ЦГ, 13.500, 7. јула
39 м2, приземље,
16.500. (397), „Лајф”,
061/662-91-48.
(230852)

ТЕСЛА, 36 м2, II,TA,
22.500, велики избор
дворишних станова.
(397), „Лајф”,
061/662-91-48.
(230852)
БЛИЗУ центра 60 м2,
новији, поткровље,
30.000; нов двособан,
II, гас, 43.000.
(397), „Лајф”,
061/662-91-48.
(230852)
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НОВА МИСА, једноипособан, I, 24.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2300)
ДВОИПОСОБАН, Котеж, двострано орјентисан, 36.000 евра,
договор. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (230813)
ЦЕНТАР, двособан 53
м2, ТА, одмах усељив,
28.000, договор.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(230813)
ДВОСОБАН, Содара,
од 24.000 – 27.000,
први спрат, ЦГ. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(230813)

СТАНОВИ
ПОНУДА

56 м2 – 21.000, 40 м2,
15.000; 70 м2 + двориште 24.000. 063/377835. (230880)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан на Котежу 1,
32 м2, ЦГ, власник.
063/822-87-67.
(230870)
ИЗУЗЕТНА понуда!
Даје се стан 58 м2, са
плодоужитком (старије особе), 18.800. „Елпис”, удружење.
061/324-40-85.
(230855)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 45 м2, ЦГ,
функционалан, Радова зграда, квалитетан.
304-854,
064/133-54-18.
(230861)
СТАН 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, IV спрат,
усељив. 063/272-152.
(230897)

ЦЕНТАР, високо приземље, 2.0, ТА, за
адаптацију, 22.000,
договор.
062/173-88-45.
(230655)
КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, III, ЦГ, 32.000,
договор. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(230851)
СОДАРА, 61 м2, VII,
ЦГ, тераса, 26.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(230851)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 72 м2, II, 40.000,
договор; 62 м2,
33.000. (300),
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(230851)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 34 м2, III, ЦГ,
23.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(230851)
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ИЗНАД СДК, двоипособан, VII, 52.000; Карађорђева, троипособан, 62.000. (397),
„Лајф”,
061/662-91-48.
(230852)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Котежу 1, или мењам
за стан у центру.
062/102-32-46, власник. (230856)
КОТЕЖ 2, већи једнособан, 46 м2, IV, ЦГ,
25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(230908)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54 м2, I, ЕГ, усељив, 28.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(230908)

СИНЂЕЛИЋЕВА, Самачки хотел, гарсоњера, III, 17 м2, ЦГ,
10.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(230907)
СОДАРА, двоипособан, 63 м2, IX, ЦГ, два
лифта, 33.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(230907)
КОТЕЖ 2, једноипособан, I, 51 м2, ЦГ,
29.000. (320),„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(230907)
КОТЕЖ, Ослобођења,
једноипособан, V,
лифт, ЦГ, 26.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (230907)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 70 м2, III, ЦГ,
усељив, 40.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (230908)
ЦЕНТАР, већи једнособан, 47 м2, II, ЦГ, усељив, 28.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
СОДАРА, војне зграде, двоипособан, 61
м2, ВП, ЦГ, сређен,
37.000 договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (230908)
ТЕСЛА, једнособан,
30 м2, VII, ЦГ, без улагања, 20.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (2308)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, III, ЦГ,32.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
НОВОИЗГРАЂЕНИ
станови, Цара Лазара,
трособан, 65 м2, једноипособан, 48 м2,
730 евра/м2. 063/274951. (230908)

ЦЕНТАР, двособан,
приземље, 47 м2, ТА,
22.500. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (2307)
СТАН, 39 м2, новоградња, III спрат, усељив, 19.500 евра,
Приморска 27. Тел.
060/445-77-07.
(231016)
СТАН, нов, 33 м2, I
спрат, нова Миса,
Приморска 27. Једнособан, сређен, 21.000.
Тел. 060/445-77-07.
(231016)
ТЕСЛА, трособан,
двособан, једнособан,
лепе локације, хитно,
повољно. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(231003)
ПРОДАЈЕМ стан, 50
м2, 20.000; Тесла, близу „Авива”, власник.
061/168-10-51.
(231019)
ПРОДАЈЕМ стан, 27
м2, власник. 060/36222-21. (231000)

ПРОДАЈЕМ стан 72
м2, власник. 060/36222-26. (23100)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Самачки, трећи
спрат, ЦГ.
063/546-653.
(230967)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Тесли. Тел.
061/223-98-41.
(230969)
ПРОДАЈЕМ,Тесла, I
спрат, 44 м2, ТА, реновиран, брзо усељив.
062/424-128,
064/423-31-43.
(230974)
ПРОДАЈЕМ станове у
центру града, завршна
фаза.
060/634-01-26.
(231029)

ТЕСЛА, двособан, 53
м2, IV, ЦГ, 25.000, договор. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(230851)
МИЛОРАДОВИЋ, новоградња, 80 м2, трособан, 800 евра/квадрат. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(230810)
КОТЕЖ 1, сређена
усељива гарсоњера,
21.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(230810)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, двособан и једноипособан. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (230810)
МАРГИТА, новоградња, 58 м2, I, 700
евра/квадрат. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (230810)
СОДАРА, једноипособан, 45 м2, V, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(230810)

ДВОИПОСОБАН, Тесла, ТА, изузетно реновиран, алу столарија, ЕГ, кухиња, усељив
одмах. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (230813)
КОТЕЖ 1, двособан,
56 м2, I, договор, једнособан, 40, 24.000.
(338), „Јанковић”,
348-025.
(230820)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56, 26.000; гарсоњера, 28, 12.500; Зеленгора, 40, 22.000;
Содара 1.0, 36,
22.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(230820)
САЛОНСКИ стан, 114
м2, 62.000; 86 м2,
39.000; 104 м2,
50.000, договор.
(397), „Лајф”,
061/662-91-48.
(230852)

ПЕНЗИОНЕРИ, стручно саветовање, доживотно издржавање,
куповина непокретности са вашим плодоужитком (остајете у вашем стану). Пензионерске заједнице
(објекат поред мора,
само за оне који су
способни да брину о
себи). „Елпис”, удружење консалтинг тим,
Мите Топаловића 6.
061/324-40-85.
(2308859
ПРОДАЈЕМ трособан
стан са нуспросторијама, без улагања. Тесла. 060/488-21-15.
(230946)
СТРЕЛИШТЕ, стан 58
м2, V спрат. 063/329340. (230940)
СОДАРА, војна зграда, 3.5, 81 м2, II, ЦГ,
лифт, четири собе,
56.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)
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СОДАРА, двоипособан, 66 м2, ЦГ, ВПР,
тераса, добра зграда,
44.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)
ХИТНО, 52 м2, ТА, IV,
сређен, ПВЦ, 26.000.
332-031, 063/836-2383. (679), „Трем 01”
(230928)
ТЕСЛА, троипособан,
ЦГ, III, четири собе,
двострано орјентисан,
62.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VII, 1.0, тераса,
26.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)
СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
ЦГ, V, 2.0, двострано
орјентисан, две терасе, 31.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)
СОДАРА, 3.0, 81 м2,
ЦГ, I, 39.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)
ПОТРЕБНИ једнособни и двособни станови на свим локацијама. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни
мањи станови, беза
реализација. 064/66889-15. (230722)

АГЕНЦИЈА „Стрелиште некретнине” купујем стан до IV спрата, у киндер зградама,
Стрелиште, кеш исплата. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(230707)
ХИТНО купујем стан
на Тесли, кеш купац.
063/449-090.
(230690)
КУПУЈЕМО станове,
куће на свим локација. 332-031, 063/83623-83. (679), „Трем
01” (230928)
КУПУЈЕМ на Котежу 2
стан до 55 м2, без посредника. 061/21566-95. (230887)
ПОТРЕБНИ једнособни и двособни станови на свим локацијама. (398), „Кров,
060/683-10-64. (2304)
КУПУЈЕМ стан око 50
м2, новија градња,
шири центар.
063/729-85-97.
ПОТРЕБНИ једнособни и двособни станови на свим локацијама. „UnaDalli”,
064&255/87/50.
(230810)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан и гарсоњеру у центру.
063/313-005. (СМС)
ПОТРЕБАН једноипособан или двособан
одмах усељив стан
061/440-84-41. (СМС)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ пристојну
гарсоњеру, Котеж 1,
овољно. 063/717-1279. (230973)
ЈЕДНОСОБАН код
Стоматолошког факултета, намештен.
064/386-55-96.
(230596)
ИЗДАЈЕМ кућу са локалом, Граничарска
33, на главнм путу.
064/370-79-47.
(230445)
ИЗДАЈЕМ кућу на Тесли, полунамештена.
064/370-79-47.
(230445)
СОДАРА, празан једноипособан стан,
зграда, телефон, ЦГ,
на дуже.
064/120-77-30.
(230687)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу ученику или студенту, одлични услови. 065/335-537,
013/355-537.
(230685)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, на
Стрелишту, IV спрат,
ЦГ. 069/405-40-66.
(230702)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан на
Стрелишту.
063/742-38-80,
064/157-29-00.
(230673)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
060/721-21-04.
(2306546)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту. 063/884-92-62,
061/175-87-71.
(230651)
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ИЗДАЈЕМ намештену
собу,Содара, за ученике и студенте.
064/439-40-89.
(230646)
ИЗДАЈЕМ мали намештен стан, две собе и
купатило на Стрелишту, цена по договору, уз помоћ у башти.
Идеалан за брачни
пар или самца. Контакт после 16 сати.
069/017-57-04.
(230680)
ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан,
зграда, ЦГ, Стрелиште, преко пута „Авива”. 064/278-43-46.
(230753)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 м2,
Стрелиште, центар,
грејање, дуг период.
064/817-94-99.
(230616)
ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом
кухиње и купатила.
Тел. 060/031-07-26.
(230621)
ИЗДАЈЕМ тан, 50 м2,
опремљен, Котеж 1.
065/665-75-10.
(230796)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Содари, 60 м2.
063/810-08-14. (2307)
КУЋА за издавање,
Старчево, Б. Кидрича
94. 060/017-15-66.
(230740)

КОМПЛЕТНО намештен стан, кућа у центру, кабловска, ЦГ,
усељив. 065/344-8577. (230788)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, употреба кухиње, купатила, женској
особи, повољно.
061/132-11-18. (2301)
ИЗДАЈЕМ дворишну
намештену гарсоњеру, близу Болнице, кабловска + wi/fi.
060/023-08-54.
(230736)
ВЕЋИ полунамештен
стан на новој Миси,
за издавање. Тел.
064/220-17-25.
(230741)

ИЗДАЈЕМ дворишну
нову кућу око 60 м2,
полунамештено.
065/865-66-70,
013/334-827.
(230744)
ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан у згради,
ЦГ, леп распоред.
062/170-13-19.
(230749)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 43 м2, централно
грејање, Тесла, III
спрат. 064/142-68-65.
(230748)
ТЕСЛА, код „Авива”,
двособан стан, екстра,
усељив, издајем.
069/235-34-96.
(230875)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, Доњи град, у кући.
063/248-729,
063/126-92-77.
(230803)
ИЗДАЈЕМ луксузан
полунамештен четворособан стан у епицентру Панчева. Тел.
063/311-916.
(230806)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, полунамештен.
Карађорђева.
064/994-13-16.
(230814)
ИЗДАЈЕМ нов намештен једноипособан
стан у центру, ЕГ,
паркинг. 062/843-3623. (2308169
ЈЕДНОСОБАН стан,
30 м2, приватна кућа,
Котеж 2. 013/311-849,
063/124-55-89.
(230853)
ИЗДАЈЕМ старију кућу са великим двориштем, Козарачка улица, Миса. 064/959-4279. (230823)
ИЗДАЈЕМ двоипособан стан, празан, насеље Пепељара.
069/166-24-28.
(230832)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан, нова
Миса, одвојен улаз.
063/775-99-86, 372144. (230833)
НАМЕШТЕН једнособан стан, ТА, код Хотела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-48-07.
(230837)

ИЗДАЈЕМ стан, самцу
или самици. Тел.
064/495-95-13.
(230845)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 36 м2, централно
грејање, Тесла, Цена
по договору. 063/217560. (230839)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, 64 м2,
у строгом центру. Тел.
061/621-32-18.
(230850)

ИЗДАЈЕМ собу у кући,
ученицима. 064/24515-97. (230918)
ГАРАЖЕ за разне делатности, са стамбеним простором, двориштем, трофазна
струја, купатило, повољно. 065/550-86-10.
(230923)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Котежу 1. 064/404-3567. (230941)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан у центру Панчева. 060/634-01-26.
(231030)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Тесла.
Тел. 064/424-88-28.
(231015)
ИЗДАЈЕМ два стана,
једнособан и двособан. Љубиша.
064/118-56-11.
(230998)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у новој кући.
064/130-36-02.
(230991)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси.
Тимочка 32. 013/371635, 064/297-81-68,
064/993-71-74.
(2390954)
ИЗДАЈЕМ намештену
кућу на Кудељарском
насипу. 061/317-0767. (230957)

ИЗДАЈЕМ одличну
гарсоњеру у центру,
етажно грејање.
013/312-189.
(230956)
ТРОСОБАН стан, Миса, кабловска, интернет, ТА, три месеца
унапред. 060/087-8475. (230963)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли. Тел. 064/025-7218, 064/898-45-18.
(2309839

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан на
Стрелишту, са грејањем. 063/805-59-36.
(230992)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2,
у центру Панчева.
060/333-52-60.
(230930)
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СТРОГИ центар код
Гимназије, 82 м2,
укњижен, 60.000.
(097),„Перфект”,
064/348-05-68.
(230892)
ИЗДАЈЕМ локал у
Стевана Шупљикца.
064/370-79-47.
(230445)
ИЗДАЈЕМ локал у тржном центру „Трубач”. 064/370-79-47.
(230445)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ
Змај Јовина 2. Тел.
060/562-62-96.
(230334)
ИЗДАЈЕМ локал 40 м2,
Змај Јовина 21-б, преко пута Дома омладине. 064/682-09-79.
(230686)
ИЗДАЈЕМ у центру
опремљен салон лепоте за више намена.
063/734-82-31.
(230676)
80 КВМ, поред Дома
омладине, продајем,
22.000, издајем 120
евра. 061/114-11-34.
(230711)
ИЗДАЈЕМ два сређена
пословна простора од
130 м2, и 80 м2 на Јабучком путу 43-ц,
Панчево. 063/759-1247. (230618)
ПОСЛОВНА зграда са
магацинским и производним простором.
Хитно, повољно.
062/105-20-12.
(230845)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локале у Цара Душана
22-а и Карађорђева
15. 013/312-189.
(230956)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор са паркингом, стара „Утва”.
065/202-11-56.
(230117)
ИЗДАЈЕМ пословностамбени простор,
Новосељански пут.
063/286-794.
(231017)
ЛОКАЛ за издавање у
центру. 063/254-155,
063/255-892.
(231022)
ПРОДАЈЕМ или изнајмљујем пословне
просторе, 450, 850,
1.650 м2. 060/312-9000. (230896)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 27 м2.
065/464-35-38.
(2308969
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у пијацу, близина три школе.
060/351-03-57.
(230807)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру од 18 м2.
064/267-72-17.
(230829)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница
са искуством за рад у
Пиљари.
064/455-44-35. 064/
275-67-88.
(СМС)

ФИРМИ за грађевинску лимарију, потребни радници. 063/663464. (230617)
МАСЕРКА, релакс,
парцијална и антицелулит. Тел. 062/81717-31. (230065)
ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену.
062/825-27-25.
(230381)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Дача” потребан радник са искуством, уз
добар рад – добра зарада. 063/508-090.
(230682)

ПРИВАТНОМ предузећу потребна радница за канцеларијски
посао. Звати од 12 до
14 сати. 061/243-7028. (230696)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потребне раднице у кухињи
и роштиљу. 063/83488-10. (230699)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” потребне раднице за роштиљ
и у кухињи.
063/897-55-04.
(230699)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари.
064/403-51-32.
(230708)
ПОТРЕБНА жена за
рад са искуством у
обућарској или ташнерској индустрији,
са знањем шивења.
066/931-70-85.
(230716)
КАФИЋУ у центру потребне конобарице.
064/685-53-56.
(230848)
КРЧМА „Шареница”,
тражим конобарице.
064/349-93-43.
(230942)
ПЕКАРИ у Старчеву
потребна жена из
Старчева, за спремање пекаре. 063/83508-48. (230925)
КАФЕ „Љубичево тражи девојку за рад са
искустовм. 069/36410-04. (230749)
НА ПРОДАЈУ продавница здраве хране, у
раду. 062/658-100.
ПОТРЕБНА девојка за
рад на Зеленој пијаци. 064/294-21-40.
(230872)
ПОТРЕБНО особље за
рад у производњи у
пекари (може и без
искуства) и бурегџија
за замену (слободан
дан).
CV слати на mail:
pekarasmiljanic@mts.rs или донети лично, Ул. Иве Курјачког 87, Панчево.
(230838)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНЕ раднице
на индустрисјким машинама за шивење.
061/721-54-11.
(231028)

ПОТРЕБАН помоћни
радник у штампарији,
В категорија, непушач, основно или напредно познавање рачунарских програма.
063/295-789. Звати
после 17 сати.
(231012)
ПОТРЕБНИ радници
д.о.о. „Зоки стакло”.
Пожељно искуство.
064/131-72-85
(231008)
ПОТРЕБАН радник,
чувар-домар, почетна
дневница 700 дин.
060/362-22-24
(231000)
ЋЕВАБЏИНИЦИ потребан радник са искуством. Доставити
CV лично, Ул Жарка
Фогараша 6. (230966)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ и АЛ столарија, ролетне, комарници, стаклорезачке услуге. 060/54534-04. (228648)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије,
купање и нега болесника. 063/737-59-60.
(229360)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/88225-09. (229115)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел.
060/691-01-13.
(229077)
ОРЕМ и фрезујем баште, малим трактором. 064/163-58-85,
Дуле. (230224)
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НЕГОВАЛА бих старе,
болесне особе у поподневним часовима.
013/377-321,
063/234-857.
(229960)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/88225-09. (229115)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(229791)
МОЛЕРСКИ радови,
квалитетно, цена договор. Мајстор Неша.
069/444-23-76.
(230561)
МОЛЕРСКИ радови,
квалитетно, цена договор. Мајстор Неша.
069/444-23-76.
(230561)
АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам
гуртне. 064/181-2500. (230387)
ВИШЕГОДИШЊЕ искуство, уградња свих
врста зидних и подних плочица. Ненад,
064/128-38-49.
(230715)
ЧАСОВИ, основе
електротехнике, професор са искуством.
062/801-97-58.
(230714).
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови,
монтажа капија, ограда, надстрешница, застакљивање тераса.
062/816-33-84.
(230681)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда кошуљице,
уградња ламината,
столарије. 062/81633-84. (230681)
ТВ и сателитске антене, монтажа и дигитализација вашег телевизора. 064/866-2070. (230661)
ПОПРАВКА: столарија, браварија, санитарије, монтажа бојлера, шпорета, грејача.
Слободан. 063/86580-74. 230653)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација, индикатори,
бојлери, купатила, ТА.
062/271-661,
061/132-85-43.
(230671)

МАЛТЕРИСАЊЕ, реновирање кровова,
зидање, бетонирање,
кречење, радимо повољно. 063/865-80-49.
(230631)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
065/557-81-42.
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(230723)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање,
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
065/557-81-42.
(230634)
ИНЖЕЊЕР заштите
биља покривао би
апотеку. 064/255-6201. (230705)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством,
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-5175, 062/153-37-06.
(230876)
ЧИСТАЧИЦА, чистим
канцеларије, куће,
итд. 063/843-25-58.
(230869)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, одмах.
377-930, 064/586-8539. (230768)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, одгушење канализације одмах.
063/269-173.
(230769)
ПОПРАВКЕ, уградња,
АЛУ, ПВЦ и дрвене
столарије, стакло, ролетне, комарник.
063/843-34-56.
(230781)
ЧУВАЊЕ деце, одговорна и озбиљна.
062/859-86-33.
(230789)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073,
064/157-20-03.
(230881)
СТУДЕНТ математичког факултета држи
часове математике.
Долазим.
060/052-28-34.
(231025)
ИЗЛИВАЊЕ ноктију,
надоградња, гелирање, педикир, релакс
масажа, рефлексологија, масажа за труднице, антицелулит,
депилација.
064/961-57-20,
Бојана.
(230937)

НУДИМ помоћ у кући,
старим, покретним и
полупокретним особама. 061/210-85-95.
(2307929
РАДИМО све физичке
послове: рушења, разбијање бетона, ископе, утовари, чишћења
подрума, одношење
ствари, кошење траве.
064/122-69-78.
(230731)
ОБАРАЊЕ стабала,
вађење пањева, крчење и кошење корова,
шибља, одношење и
чишћење свега, итд.
060/035-47-40. (2737)
МЕДИЦИНСКЕ сестре: давање терапије,
купање и нега болесника. 063/737-59-60.
(230742)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе,
уградња нове инсталације, машинска одгушења, санитарије.
062/382-394. (23079)
ЗАМЕНА црепа, поправка крова, чишћење олука. 065/535-2456 (230992)
КРЕЧЕЊЕ – глетовање, фарбање столарије, гипс радови. Чисто, квалитетно, повољно. 063/864-67-16.
Влада (230955)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета.
064/341-79-60 (2305)
ДУБИНСКО прање намештаја у Вашем стану. Прање тепиха, одвоз-довоз. 066/001050, 063/329-464.
(231011)

ВРШИМО све врсте
физичких послова,
утовар/истовар робе,
селидбе, сечење, цепање дрва, копање,
чишћење подрума, тавана, шупа, одвоз шута, старог непотребног намештаја и слично. Дејан, 065/44097-00. (230947)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута, малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (230894)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/31490-18, 601-892.
(230863)
КРЧЕЊЕ, кошење, сечење дрвећа, вађење
пањева. Фрезирање
баште. 064/196-17-32.
(230799)
РЕЛАКС, медицинска,
антицелулит масажа и
медицински и естетски педикир. Јасмина.
013/351-907,
061/308-95-86.
(230859)
НЕМАЧКИ, часови,
свим узрастима, преводи, сигуран успех.
Тел. 352-892,
061/656-04-04.
(230828)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (2308)
СЕРВИС рачунара,
виндовс системи, XP,
W8.1, W10, инсталација свих потребних
програма, чишћење
прашине и вируса.
065/523-00-27.
(230901)
ДРВОСЕЋА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(230753)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-1981, 063/852-22-43.
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најповољније. 065/361-1313. (230764)

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
ПРЕВОЗ песка, шљунка, сејанца, ризле, мањим и већим камионом. 064/648-24-50.
(227659)
УТОВАР и превоз шута, рушење објеката,
најповољније у граду.
064/648-24-50.
(227659)
КАМИОНСКИ превоз
до два кубика, 1.300
динара, песак, шљунак. 062/355-154.
(229043)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(229033)
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ и превоз
друге робе. Панчево,
даље, цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (229704)
КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материја, шут. Слободан. 064/348-00-08,
062/850-36-58.
(229625)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама, може преко рачуна. „Acqua”, 062/532-346.
(229628)
ИСКОПИ мини багером на свим теренима. 064/648-24-61.
(229999)

ПРЕВОЗ малим кипером до 20 м³, повољно (пролаз на 2,2 метра). 064/648-24-61.
(229999)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117, 013/365051. (230366)
ПОВОЉНО! Превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
(230299)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних ауто-електричар, електричар, поправка разних електро-уређаја.
063/800-01-96.
(230694)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(230645)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, адаптације, поправке, замене. 013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(230678)

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.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (230777)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. 013/352536, 063/253-028,
064/444-6674.(230777)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(230777)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (230777)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(230902)
РАЗНО

ЛИМАРСКИ радови,
санације цурења, кровопокривачки радови,
хидроизолације равних кровова и тераса,
алпинистички радови.
Гаранција, најјефтиније. 064/466-42-14.
(230730)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/107-7866. (230777)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(230777)

ОВЛАШЋЕНИ електросервис поправља:
веш-машине, бојлере,
шпорете, фрижидере,
пећи, електроинсталације, повољно.
060/180-02-83,
062/186-48-22.
(230919)
ГРАЂЕВИНСКА фирма
Славиша Илиевски, изводи све врсте грађевинских радова.
062/894-37-18,
ПОПРАВКА беле тех- 064/183-16-36.
нике, овлашћени сер- (230328)
вис „Фриго Пеђа”,
РОЈАЛ МГ, ролетне,
013/301-300, 063/771- комарници, венеција24-16. (230825)
нери, све завесе, тенде, хармо-врата, ролозаштита. 063/816-2098, 013/351-498.
(230802)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија,
вентила и санитарија,
све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139, 064/49344-63, 061/317-26-33.
(230821)
СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од 1.500 динара. 0-24 сата. Ми смо
ту због вас. 064/33485-64, 063/811-98-32,
Поповић.
(4687)

МАСЕРКА потребна за
релакс, опуштајућу
масажу. Позив или
СМС, 061/298-96-69.
(228751)
ИНО-ПЕНЗИОНЕР, 59
година, тражи слободну жену од 50 до 65
година старости ради
озбиљне везе. 069/23577-45. (230627)
ДЕВИЗНИ пензионер,
64, познанство шланг
даме, до 52 године.
061/167-77-46,
063/194-84-26.
(230652)
ОГЛАШАВАМ неважећим бланко потписане
папире са Плавшић
Ивановић Божурком.
013/331-079.
ИЗДАЈЕМ кафић за
журке. 060/362-22-26
(231000)
ОГЛАШАВАМ неважећу пловидбену дозволу
PA-2329 издату од капетаније Панчево, на
име Здравко Андријевски. (230990)
ПЕНЗИОНЕР 70 година, тражи жену без
обавеза до 75 година.
013/619-314 (230988)
ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ нов апартман на Златибору,
центар, ЕГ, КТВ, паркинг. Тел. 063/759-9877. (230425)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
(230747)

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

ПОНЕДЕЉАК
И УТОРАК
С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга
да на цене огласа и
читуља одобравамо
попуст свим радним
данима осим средом.
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ
СМС-а

Messer Tehnogas je deo nemačke kompanije Messer Group
koja ima preko 100 godina tradicije. Na globalnom nivou
imamo preko 5000 zaposlenih u 32 zemlje sveta, a na području naše zemlje i regiona smo lider u poslovanju. Imamo
oko 350 zaposlenih na različitim lokacijama širom Srbije i
Crne Gore.
Osnovna delatnost naše kompanije je proizvodnja i prodaja
industrijskih i medicinskih gasova čiji nas kvalitet i dostupnost na tržištu čini poželjnim partnerom u poslovanju
i jednim od lidera na tržištu.
www.messer.rs
www.messergroup.com

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем
СМС-а на добро познат број 1202 могу слати
ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Rukovodilac proizvodnje medicinskih gasova
Lokacija: Pančevo

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету
и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ
НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,
ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ
ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво
на благајни „Панчевца” будући да је уз текст огласа
неопходно приложити доказ о власништву или потписати
одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с
горенаведеним правилима, као и са Законом о оглашавању
или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити
стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.

Osnovne dužnosti:
·
Organizuje i nadgleda proizvodnju i punjenje medicinskih
gasova
·
U cilju postizanja zahtevanog kvaliteta proizvoda (leka)
obezbeđuje proizvodnju i skladištenje proizvoda u skladu sa
zahtevima
·
Vrši pregled i odobravanje proizvodne dokumentacije i redovno je dostavlja QP licu
·
Proverava održavanje prostorija i opreme u proizvodnji
·
Odobrava pisane procedure i uputstva, uključujući i njihove izmene i obezbeđuje njihovu doslednu primenu
·
Prati i kontroliše ambijentalne uslove proizvodnje
·
Obavlja kvalifikaciju opreme I validaciju procesa
·
Obavlja interne obuke zaposlenih kojima rukovodi
·
Vrši odobravanje i nadzor dobavljača svih polaznih materijala
·
Određivanje i kontrola uslova čuvanja polaznih materijala i
gotovih proizvoda
·
Pravljenje I čuvanje zapisa, izveštaja i ostale dokumentacije
·
Vrši provere , ispitivanja i uzorkovanja u cilju praćenja svih
činilaca koji mogu da utiču na kvalitet proizvoda
·
Prati propise DPP i vrši usaglašenost sa zahtevima Dobre
proizvođačke prakse
Opšti uslovi:
·
VSS - farmaceut/ tehnolog/ hemičar (obavezan uslov)
·
Specijalizacije iz industrijske farmacije ili farmaceutske
tehnologije (obavezan uslov)
·
Obavezno radno iskustvo od najmanje tri godine u proizvodnji lekova (obavezan uslov)
·
Poznavanje engleskog jezika (visok nivo znanja)
·
Zbog specifične specijalizacije i neophodnog radnog iskustva u proizvodnji lekova, na ovaj oglas mogu da se prijave i osobe u penziji koje zadovoljavaju tražene kriterijume
Ako smatrate da ste pouzdan saradnik, tačni i efikasni u obavljanju posla i volite da radite u timu uspešnih profesionalaca,
biografiju na srpskom i engleskom jeziku možete da pošaljete
na adresu: hr@messer.rs

Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju
navedene uslove.

ПАНЧЕВАЦ
ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

МАРИЈА ГРУЈИЋ
Мајко моја,
свашто смо заједно кроз живот прошле,
и лепе и ружне тренутке.
Радовале се сваком успеху
који смо заједно оствариле.
Решавале сваки проблем
који смо имале, и све то
само ти и ја.

С великом тугом и поштовањем опраштам се од

МАРИЈА
ГРУЈИЋ
Искрено саучешће Јеци.

Породице КЕПИЋ и
ГЛУМАЦ

Остаће и сада тако, иако
физички ниси крај мене,
али си зато физички код неког
ко те је чекао двадесет три године,
као и ти њега.

(140/230974)

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

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК
С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших
услуга да на цене огласа и читуља
одобравамо попуст свим радним
данима осим средом.

МАРИЈЕ
Твоја пријатељица
ЉИЉА
(98/230886)

Последњи поздрав драгој сестри

Хвала ти за све што учинила за мене,
живот си ми посветила
и борила само за мене.
Ја ћу се борити и бити још јача,
као што си ме научила.
Никада те нећу изневерити, иако ти то
знаш.
Волим те бескрајано.
Почивај у миру јер ти то заслужујеш.
Твоја ЈЕЛЕНА
(87/230881)

МАРИЈА ГРУЈИЋ

МАРИЈА
ГРУЈИЋ

МАРИЈИ ГРУЈИЋ

Драго Мацо, остаћеш вечно у нашим срцима и
нећемо те заборавити.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Последњи поздрав од МИЦЕ и СТЕВЕ КЕПИЋ

Брат СТЕВАН и снаја ДОБРИНКА

(108/230878)

(88/230868)

Нашој драгој куми
последњи поздрав од
породице ЂУРЂЕВИЋ
и МАРИНКОВИЋ
(81/230854)
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Последњи поздрав

Последњи поздрав брату

СРБИНКА
ГАГИЋ

СРБИНКИ ГАГИЋ

РАДОМИРУ
КРСМАНОВИЋУ

Памтићу те по доброј души и поштовању.
Девер ЈАНКО с породицом
(74/230834)

Последњи поздрав од
МИЛЕНКА, МИРЕ,
ЗОРАНА и ГОРАНА
с породицом

4. новембра 2016. упокојио се у Христу

(76/230841)

ХРАНИСЛАВ КРСМАНОВИЋ
с породицом

Последњи поздрав

ЂУРА ХЛПОШ

(21/2306659

1940–2016.
Последњи поздрав

СРБИНКА
ГАГИЋ

СРБИНКИ ГАГИЋ

СРБИНКИ ГАГИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: ДРАГАНА, НАДА и СЛОБА

Заувек ћеш бити у срцу супруга МИЛОМИРА,
сина ДРАГАНА и сестре ЈАСМИНЕ
(75/230835)

Последњи поздрав од
ПЕРЕ, ЗОРЕ, ТАЊЕ
и ЛАНЕ с породицом

(91/230878)

Нека те анђели чувају!
Последњи поздрав вољеном Ђурку од супруге
ВИДОСАВЕ и ћерке ВЕСНЕ
(70/230818)

5. новембра 2016. заувек нас је напустио наш вољени

(77/230842)

Драги

5. новембра 2016. преминуо је наш вољени супруг, отац, деда и свекар

ЧЕДОМИР АНТИЋ
1975–2016.
Нико не зна како и зашто.
Само наша душа зна како нам је. Нека те анђели
чувају.
Отац СТАЊА и сестра СТАНИСЛАВА

АЛЕКСАНДАР БУЦУ БЕЛИ
РАЈКО БУБОЊА
1937–2016.
Ожалошћени: супруга РАДА, ћерка ВЕСНА,
унуци БОЈАН, НЕМАЊА, НИКОЛА
и снаја НАТАША

Поштујући изражену вољу мога брата, полагање
урне у колумбаријум на парцели 8, панчевачког
Новог гробља, обавиће се у петак, 11. новембра
2016, у 14 сати.
Тужна породица
(43/230743)

(36/230727)

БЕЛИ

(44/230745)

Хвала ти за предивне
тренутке пријатељства.

Последњи поздрав мајци, супрузи и ташти

ДРАГАН, РАДМИЛА,
ЈЕЛЕНА и НАТАЛИЈА
(34/230720)

МИРОСЛАВА
СТАНИМИРОВИЋ

Последњи поздрав стрицу

Последњи поздрав тетки Мири.
Почивај у миру.

БОРИВОЈЕ АНТИЋ
РАЈКУ БУБОЊИ

РАЈКО
БУБОЊА

од ВУКИЋА
с породицом

ЕВА
ВЕЉКОВИЋ

Последњи поздрав од
брата ВЛАЈКА
с породицом

1953.
4. новембра 2016. напустила нас је наша драга
супруга, мајка, ташта,
свекрва и бака.
Неутешни супруг,
ћерка, син, зет, снаха
и унуци

(107/230893)

(15/230670)

(35/230726)

Последњи поздрав

ЕВИ
Твоја селе ВЕРА
с породицом

С тугом, великим поштовањем и љубављу
опраштамо се од

1937–2016.
Борко мој, хвала ти за све.
АНКИЦА, ЗОРАНА, ИВА и ИВАН

БИЉАНА с породицом

(97/230885)

(57/230778)

6. новембра 2016. преминуо је наш драги

Последњи поздрав
најдражој куми од
породице ШЕСТО
Нека је анђели чувају.
(14/230649)

(123/230938)

Последњи поздрав драгој

БОРИВОЈЕ АНТИЋ

ВЕЛИНКИ МЛАДЕНОВИЋ
од породице ВИЦАНОВИЋ

(96/230855)

(120/230932)

31. октобра 2016. напустила нас је наша драга

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

1930–2016.
Супруг МИЛУТИН,
ћерке ЉИЉАНА
и МИРА, унука ВЕСНА,
зетови и остала
многобројна родбина

Успомену на њега чуваћемо од заборава.
Син АЛЕКСАНДАР и снаја САЊА с породицом

(69/230817)

ЕВА
ВЕЉКОВИЋ

ВЕЛИНКИ
МЛАДЕНОВИЋ

ЕВЕ
ВЕЉКОВИЋ
ДРАГИЦА ЂОРЂЕВ
Породица ПУЗИЋ

За време које долази „недостајеш”.
Твоји: син ДУШАН, ћерка АНЂЕЛИЈА, снаја
ДАНИЈЕЛА, зет САША и унуци

(8/230635)

(18/230660)

Вечна слава и хвала.

МАРИЈАНА ГРУБАЧИЋ МАЊА
1971– 2016.
Успомене чувају: супруг ЖЕЉКО, синови АЛЕКСА
и БОРИС
(112/230912)
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Драга кума Мајо

Мирно спавај анђеле наш

Опраштамо се са драгом колегиницом

МАЈА КРСТАНОВИЋ

МАЈА КРСТАНОВИЋ
1976–2016.

ПИРОШКОМ КРМПОТИЋ

1976–2016.
Била си велики борац у животу и такву ћемо те
памтити.
Твоју доброту и велико срце с љубављу и поштовањем ћемо чувати од заборава.
Кум ЗВОНКО и породица НИКОЛИЋ
(139/230973)

Последњи поздрав снаји

Син ЛАЗАР и супруг ГОРАН

и најискреније саучествујемо у болу породице!

(48/230757)

ПАНЧЕВАЦ

Колеге из Градске управе Града Панчева

Последњи поздрав драгој куми

МАЈИ КРСТАНОВИЋ

телефон:

(166/ф)

од МИЛЕНЕ, ДАЛИБОРА и НИНЕ

013/301-150

(46/230757)

Последњи поздрав драгој

ПИРОШКИ
КРМПОТИЋ
МИРА и КРИСТИНА
(142/230976)

Последњи поздрав сестри

ПИРОШКА КРМПОТИЋ

ПИРОШКИ

МАЈА КРСТАНОВИЋ
Почивај у миру.
Свекар ЈОВА и свекрва НАДА

1962–2016.

(47/230757)

Нека те анђели чувају

од школских другарица и другова из Г 11

Последњи поздрав Пирошки
од супруга СЛОБОДАНА

(71/230822)

(52/230)

ПИРОШКИ
Последњи поздрав сестри
од брата ЈОЖЕФА,
снаје АНЕ
и братанице МАЈЕ

МАЈА КРСТАНОВИЋ
Породица СИНЂИЋ
(161/231023)

(56/230776)

Последњи поздрав Лазиној мами

ПИРОШКИ КРМПОТИЋ

ПИРОШКА КРМПОТИЋ

од ТОНИЈА и ДРАГЕ

1962–2016.

(53/230772)

Кумо, нека те анђели чувају.
Кумови ЧАЛА

С поштовањем опраштамо се од наше драге колегинице

ПИРОШКА
КРМПОТИЋ

(167/4687)

СТАНЕ
ЛАЗАРЕВИЋ

Опраштамо се од наше вољене

Последњи поздрав
Марији од кумова
МОКАНА и САНДРЕ

С поштовањем
и љубављу Лазин вртић
„ Цврчак”

Последњи поздрав
драгој Маји
од стричева ЂУРЕ и
НИКОЛЕ с породицама

(54/230774)

(72/230827)

(127/230945)

7. новембра 2016. преминуо је наш драги

ПИРОШКЕ
Остаћеш у нашим мислима, никада те нећемо заборавити.
Твоји: МАЦА и ЈОЖИ

МАЈИ
КРСТАНОВИЋ

МАЈА
КРСТАНОВИЋ

Преминула је наша

Колектив Опште болнице Панчево
(153/ф-1869)

(90/230872)

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав нашој драгој

ПИРОШКА
КРМПОТИЋ

ПИРОШКИ

МАЈИ КРСТАНОВИЋ

од ЉИЉЕ, ЉУБИШЕ, МАЈЕ и НЕШЕ

Породица МЕДИЋ

(55/230775)

(162/231023)

дипл. инж. архитектуре
1962 – 5. XI 2016.
Последњи поздрв
драгој Пирошки
од колега из
Секретаријата за
урбанизам грађевинске
и стамбено-комуналне
послове
(66/ф-1868)

МИРОСЛАВ
КЕПИЋ
1954–2016.
Ожалошћени: супруга
ДОНКА, ћерка ЈЕЛЕНА,
син ДАМИР
с породицама и остала
многобројна родбина
и пријатељи
(156/230196)

БОСИЉКА
ИГИЋ
девојачко Крчадинац
1922–2016.
Ожалошћени: син
РАДИСАВ с породицом
и ћерка ДЕСАНКА
с породицом
(119230930)

Петак, 11. новембар 2016.

Обавештавамо драгу родбину и пријатеље
да је 7. новембра 2016. године преминула
наша вољена

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав снаји
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Последњи поздрав драгој снаји

ЗЛАТИ ВУЈОВИЋ

3

ЗЛАТА
ВУЈОВИЋ

ЗЛАТИ ВУЈОВИЋ

ЗЛАТА ВУЈОВИЋ
од СЛОБОДАНА с породицом

од свекрве ЉУБИЦЕ

(151/ф-1870)

(152/ф-1870)

Последњи поздрав од
породице БАСТАЈА

Сахрана је обављена 9. новембра 2016, на
Старом правослвном гробљу у Панчеву.
Заувек ожалошћени син МИЉАН,
ОЛИВЕРА и сестра СВЕТЛАНА
с породицом

(158/231012)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав нашем драгом другу

Нашем тати

(116/230922)

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ МАТИЈЕВИЋУ ЧОМБЕТУ
од његових другара из „Исидорине” школе.

КРСТА
ПЕТРЕСКИ
КИЋА

КРСТИ
ПЕТРЕСКОМ

Породица ОБРЕНОВИЋ

Последњи поздрав
Кићи од ЗОРАНА
и СЛАВИЦЕ
СТЕФАНОВИЋ
с породицом

(122/230935)

(79/230847)

Великом човеку и пријатељу, мајстор Кићи.

Хвала ти што си био део наших живота!
(89/230870)

ЖЕЉКУ
МАТИЈЕВИЋУ

Тетка АНКА
с породицом

„Да, фалићеш ми знам,
сваки минут, сваки дан.
У то буди сигуран”.
Воле те твоје ЈОЦА
И ИКСИ

(115/230915)

(114/230914)

(164/231025)

Нека те анђели чувају.

Последњи поздрав брату

ЖЕЉКО МАТИЈЕВИЋ ЧОМБЕ

МИЛЕТУ
ПАУЛИЋУ

Последњи поздрав од породице БАСТАЈА
(73/230828)

Последњи поздрав

од мајке КОВИЉКЕ
(104/230891)

Последњи поздрав пријатељу

КИЋИ
од бака СМИЉЕ, МИКИЦЕ и ЉУБЕ
(105/230891)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ
МАТИЈЕВИЋУ
ЧОМБЕТУ

од сестре КАТЕ и зета ПАЈЕ

од СЛАВКА
(86/230866)

(145/230985)

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

(135/230963)

ЖЕЉКУ
МАТИЈЕВИЋУ
од САЊЕ
(165/231025)

Последњи поздрав

ЖЕЉКО
МАТИЈЕВИЋ

(106/106/230891)

Изненада и без речи напустио нас је наш

од фамилије ПЕТРОВСКИ

од ЦИЦЕ, МИШКА и ОЉЕ

1969–2016.
Почивај нам у миру, а ми
Те чувамо од заборава.
Сестре: НАДА
и СЊЕЖАНА
с породицама
и стрина МИЛИЦА

(104/230891)

(102/230891)

(128/230951)

Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу, деки и
тасту

Последњи поздрав другу

КИЋИ

МИЛОРАДУ ТОМИЋУ

КИЋИ

Наш одани пријатељ који ће нам вечито недостајати.
ЉИЉАНА, МАРКО, МАЈА и ОЛГИЦА КОНТИЋ

ЖЕЉКУ
МАТИЈЕВИЋ

Ожалошћени кумови
БОДО

од породице ЈЕВТИЋ

КИЋА

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

КИЋИ

ЖЕЉКУ
МАТИЈЕВИЋУ

Отишао си прерано. Чуваћемо те у најлепшим
успоменама.
Тетка МИЛИЦА, сестре
СМИЉА и БИЉАНА
с породицом

3

Последњи поздрав сину

КИЋИ

ЖЕЉКО
МАТИЈЕВИЋ

Много ћеш нам недостајати

КИЋИ

(13/230647)

Последњи поздрав

КРСТА
ПЕТРЕСКИ
КИЋА

МИЛОРАДУ
ТОМИЋУ

7. XI 1947 – 6. XI 2016.

КРСТА ПЕТРЕСКИ КИЋА
АЦА, ДАЦА, БЕБА и ВЛАСТА

МИРКА и ЛАЦИ

Породица
МАРЈАНОВИЋ

(111/230911)

(80/230849)

(121/230933)

Његови најмилији
(157/230999)

од другова: МИЋЕ,
БОРЕ, ЗОРАНА,
ПЕРЕ, АЦЕ, РИЛЕТА И
ЖИКЕ
(38/230729)
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Петак, 11. новембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав куму

Последњи поздрав нашем колеги

НЕБОЈШИ

др НЕБОЈШИ СТОЈАДИНОВИЋУ
специјалисти стоматолошке протетике

др НЕБОЈША СТОЈАДИНОВИЋ

Докторе Стојадиновићу, својим вредним радом и стручношћу недостајаћаш нашој Служби и својим бројним пацијентима.

1962–2016.

Служба Стоматолошке здаравствене заштите Дома здравља Панчево

од породице
ГАЂАНСКИ

(45/2307759

(40/230731)

Знаш...

Последњи поздрав поштованом колеги

Кум

Ако ти јаве.
Ја, то не умем.

ЗЛАТА и МИЛИЦА
(59/230784)

др НЕБОЈШИ СТОЈАДИНОВИЋУ
спец. протетике

НЕША
Последњи поздрав драгом куму

др НЕБОЈШИ СТОЈАДИНОВИЋУ
од кумова ПЛАВШИЋА

Хвала ти што ја данас
постојим..
Вечни спокој.
ДУШАН

(51/230771)

Последњи поздрав драгом пријатељу и брату

др НЕБОЈШИ
СТОЈАДИНОВИЋУ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

„Ниједан човек није острво сам за себе,
сваки човек је део континента, део земље,
ако море однесе груду земље - Европе је
мање, као да је однело неки рт, посед твог
пријатеља или твој властити. Смрт сваког
човека смањује мене, јер сам обухваћен у
човечанству. И зато никад не питај коме
звоно звони: теби звони.
(Е. Хемингвеј)
АЦА КАНДИЋ

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

тужни

по-

(61/ф-1866)

С поштовањем опраштамо се од нашег драгог колеге

(84/230862)

(93/230884)

Последњи
здрав

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО

Нек те анђели чувају

др НЕБОЈШЕ СТОЈАДИНОВИЋА
спец. протетике

др НЕБОЈША
СТОЈАДИНОВИЋ
ДУШАН и ДРАГАНА

ЗОРАНКА и КАЋА

(94/2308849

(95/230884)

Последњи поздрав
од СТАВРЕ
с породицом

Драги пријатељу, у мислима смо са тобом.
БОЈАНА и ЗОКИ

КОЛЕКТИВ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО
(62/Ф-1867)

(60/230784)

8. новембра престало је да куца срце нашег вољеног супруга и оца

Последњи поздрав чики

Последњи поздрав чики

МИЛЕТА ПАУЛИЋА

МИЛЕТУ
ПАУЛИЋУ

МИЛЕТУ
ПАУЛИЋУ

(136/230964)

С великом тугом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 9. новембра 2016. преминуо
наш драги

ЉУБОМИР
МИТИЋ

ЉУБОМИРУ МИТИЋУ
1960–2016.

3. I 1949 – 8. XI 2016.
Остали смо без великог човека, пожртвованог
радника и сарадника.
Памтићемо га као дивног човека и великог друга.
Колектив „Kizza”

Последњи поздрав од супруге СПОМЕНКЕ,
сина ДРАГАНА, ћерке ДРАГАНЕ,
зета МИЛИВОЈА и таште ИВАНКЕ

(155/230993)

(143/230979)

У дивном сећању остаје ведри лик драгог комшије

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
од НАНЕ, ВЛАДЕ,
ДУЊЕ И МАРКА

од НИКЕ, ЈЕКЕ и АЊЕ

(148/230987)

(147/230985)

Последњи поздрав нашем Љуби

Последњи поздрав ујаку

1960–2016.

Хвала ти за сву љубав
коју си нам пружио.

СТОЈНА НОВЕСКИ
Твоји најмилији
(160/231018)

ЉУБИШЕ МИТИЋА

ЉУБОМИР
МИТИЋ

који је увек био ту за нас.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

1960–2016.

С поштовањем породице: ДЕНЧИЋ, РИСТИЋ
и БЈЕЛАНОВИЋ
(130/230958)

Деда МИЛЕ и породица
ЛОЈАНИЦА
(159/231018)

1935–2016.
Збогом краљице наша.
Хвала ти за све осмехе и љубав коју си нам пружала. Сада када си међу звездама сијаћеш ведрином само теби својственој.
Ћерке АНКА, ВИОЛЕТА и ДУШИЦА
с породицама
(129/230952)

МИЛЕТУ
ПАУЛИЋУ
од сестричине ЛЕЛЕ
и зета РАДЕТА,
НИКОЛЕТЕ и МИНЕ
(146/230985)

Петак, 11. новембар 2016.

С великим болом и тугом обавештавамо
родбину и пријатеље да је 9. новембра
2016, преминула наша драга

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав драгој сестри

12. септембра навршава
се четрдесет дана од
смрти нашег

Пет тужних година је за
нама

ЉУБИЦА МЛАДЕНОВСКА
1926–2016.

ЉИЉАНИ
ПЕТРОВИЋ

ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ
1942–2016.
Сахрана је обављена 10. новембра, у 13 сати на Католичком гробљу у Панчеву.
У мислима с тобом супруг МИЛИВОЈЕ,
ћерке СВЕТЛАНА и ДРАГАНА, зетови
ЗЛАТКО и ЉУБА, унуци УРОШ,
ТЕОДОРА и РЕЉА

од брата РАДЕТА
ЧИКАРЕ с породицом

Дирнути пажњом и искреним саучешћем поводом смрти наше драге Љубице Младеновске, захваљујемо родбини и пријатељима на присуству
последњем испраћају, на гробљу Котеж.
Тужна фамилија
(163/231026)

НИКОЛА АНЕВ
БОГОЉУБА
ЉУБЕ
СТАНОЈЕВИЋА

(130/230970)

Четрдесет дана тугује за
тобом твоја породица.
Последњи поздрав

Опраштамо се од наше драге тетка Љиље

(131/23095)

Драгој мами

12. XI 2011 –12. XI 2016.
„ Бесмртан сам. Моја
бесмртност је нужна
једном чињеницом да
Бог неће хтели да заувек угаси пламен љубави који се запалио за
њега у мом срцу”.

Супруга ВЕРА, ћерке
СЛАВИЦА и МИРЈАНА
с породицама

Твоји најмилији: мама,
брат и тата

(137/230969)

(109/230905)

Дванаест година туге и бола за мојом драгом
унуком

ЉИЉАНИ
ПЕТРОВИЋ

ЉИЉА ПЕТРОВИЋ
Заувек у нашим срцима.

од МЕРИМЕ и ПАВЕ
ЈЕФТИЋ

ЉИЉАНИ

ЗОРАН и ЛЕЛА с децом
(141/130975)

(134/230961)

С неизмерном љубави и поштовањем чуваћемо
те у срцима.

ЈЕЛЕНОМ ВУЈОВИЋ
СЕЋАЊЕ

Десет тужних година је прошло

ДРАГАНА, ЉУБА и РЕЉА

Баба ЉУБИЦА

(132/230959)

(150/ф-1870)

Најдражој мами

Дванаест година откада није с нама наша

ПАВЛЕ МИЛИЋ МИКА
1952–2006.

ЉИЉАНИ
Хвала за неизмерну љубав и нежност коју си нам
пружала.
СВЕТЛАНА, ЗЛАТКО, УРОШ и ТЕОДОРА

ЈЕЛЕНА
ВУЈОВИЋ
2004–2016.

Заувек си у нашим мислима.
Супруга ДАРА, ћерка ВЕРИЦА, синови
ПРЕДРАГ и НЕНАД, снаје СНЕЖАНА
и АНА, унуци НЕМАЊА, НИКОЛА,
ПАВЛЕ, ДУЊА и ТАРА

Твоји: мајка НАДА,
сестра МИЛИЦА, зет
НЕНАД и сестричина
ПЕТРА

(144/230980)

(64/230796

16. новембра навршава се четрдесет дана од
смрти мога сина

16. новембра навршава
се четрдесет дана како
нас је напустио наш

ЈЕЛЕНА ВУЈОВИЋ
Заувек у нашем сећању.
Од СЛОБОДАНА с породицом

(133/230959)

(149/ф-1870)

16. новембра навршава се четрдесет дана од упокојења наше вољене

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на
цене огласа и читуља одобравамо попуст свим
радним данима осим средом.

САШЕ СТОЈАНОВИЋА
1967–2016.
Време пролази, али туга за тобом никад неће
проћи.
Твоја мајка МИРА и брат МИЛЕ с породицом
(125/230943)

САША
СТОЈАНОВИЋ
ШОК
Недостајеш љубави...
Пуно недостајеш...
Твоја ЈАСМИНА, ДУЊА
и НЕВЕНА

РАДИНКЕ ТЕКИЈАШКИ
Твоји најмилији
(117/230929)

(124/230934)

СЕЋАЊЕ

СЛАВЕ
СТОЈАНОВИЋ

У суботу 12. новембра је
годишњи помен

АЛЕКСИ
ТРАЈКОВСКОМ

У суботу, 12. новембра
обележавамо годишњи
помен нашем вољеном

АЛЕКСИ
ТРАЈКОВСКОМ

2008–2016.
Знамо колико нам недостајеш.
Радо те сећамо и спомињемо.
Твоја: супруга, деца,
унуци и зет

1920–2015.
Живећеш вечно са нама.
Твоја ћерка МИЛИЦА
МАРИНКОВИЋ
с породицом

1920–2015.
Чувамо те од заборава.
Твој син ДРАГАН
с породицом

(68/230811)

(100/230888)

(99/230888)

Навршавају се четири године откада није с нама

5. новембра навршило
се тужних осаманаест
месеци откако није с
нама наша драга супруга, мајка, бака, тетка и
стрина

ДРАГАН
АНЂЕЛОВСКИ
11. XI 2012 – 11. XI 2016.

Сећање на нашег вољеног

ГОЈКА
МИЛОВЦА
ЗОРИЦА
КОВАЧЕВИЋ

Твоји најмилији

Неутешни супруг ВУЛЕ
с породицом

Заувек у нашим срцима.
Супруга СТАНА, ћерке
ЗОРИЦА и МАРИЦА
с породицама

(110/230910)

(154/2309879)

(101/230890)

Све је теже без тебе...

МИРЈАНА
СТРАЖМЕШТЕРОВ
11. XI 2014.
Навршавају се две године откако ниси с нама. Време пролази, сећања остају.
Супруг МИРКО, синови
ЖЕЉКО и СЛОБОДАН
с породицама
(92/230879)
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Петак, 11. новембар 2016.

У суботу, 12. новембра 2016. године обележићемо шестомесечни помен нашем

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 12. новембра, у 11 сати, на Новом гробљу одржаћемо четрдесетодневни
помен нашем

КОТЛАЈИЋ

ВИОРИКА

Ваши најмилији

ЛАЗАРУ ЈАДРАНУ

Обавештавамо рођаке, пријатеље и све Пеђине другове да ће се парастос одржати тога дана у 11 сати, на Старом православном гробљу,
у Панчеву.
Кад нам оде неко драг, не боли само бол, боли
све друго. Боли свако сећање на њега. Боле фотографије. Боле места којима смо пролазили.
Боле речи које смо рекли. Боле речи које нисмо рекли, а морали смо. Боли сазнање да никада више неће моћи да се радује, да се смеје,
да машта, трчи, плаче, воли. Боли све оно што
је могао да уради, а није. Боли све оно што је
тек требао да прође, а није. Одлази и музика
коју је слушао, снови које је сањао, одлазе његове дилеме, његове тајне, његови страхови. И
све боли... Боле победе подједнанко као порази, успеси подједнако као неуспеси и све се
поравна, постаје празно...
Боли Сунце, боли небо, боли киша, боли све
оно што живи без њега, боли читав свет...
Кад нам оде неко драг, боли све оно што иде
после...
Опрости нам наше сузе, Сине и Брате

(58/230782)

Супруга ВЕРИЦА, деца – САЊА, САША,
СНЕЖАНА и ДАНИЈЕЛА, зетови
НОВИЦА, МИША и МАРКО, унуци ЛУКА,
МАТЕЈА, ЈОВАНА и МАКСИМ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СТОЈИЛКОВИЋ

(10/230641)

13. новембра, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

ДУШАН

СТОЈАНА

15. XI 2006 – 2016.
24. III 2003 – 2016.
Помињемо вас с љубављу и поштовањем. Поносни смо на вас што сте нам родитељи. Увек ћемо
вас волети и много ћете нам недостајати.
Ваш син МИЛОРАД, ћерка ВЕЛА, снајка ГОЦА,
унучад БОКИ, ГОРАН, МАРИЦА
и ДАНИЈЕЛА с породицама

МИЛОШУ ЂУРИЋУ

(25/230692)

1966–2016.
Нашу љубав смрт не прекида и тугу време не лечи.
Твоја породица

СЕЋАЊЕ

Вољеном брату

(29/230703)

ГОДИШЊИ ПОМЕН
Сећање на нашу

ЈОВАНКА
МАРКОВ КЕКА

СЛАВИЦА ЗРНИЋ

Твоји: ДРАГАН, МЛАДЕН и МИЛИЦА

од брата ДРАГОЉУБА, снаје МЛАДЕНКЕ, сестре
МИЛЕВЕ и ЕВИЦЕ и пријатељице ГОЦЕ

(67/230801)

(83/2308609

СЕЋАЊЕ

(31/230709)

14. XI 2015 – 2016.
Био си и остао део нас,
вољен и незаборављен.
Твоје сестре НАДА
и ЈЕЛЕНА
с породицама
и снаја СТОЈАНКА

(126)230944)

(26/230693)

(27/230693)

13. новембра 2016. је четрдесет дана од смрти

СЕЋАЊЕ
12. новембра 2016. навршавају се три тужне
године од смрти нашег
драгог

У недељу, 13. новембра,
обележићемо четрдесетодневни помен нашој
вољеној

ПЕТРУ
ЖИВАНОВУ
Супруга с децом
и унуцима

СЕЋАЊЕ

Тог дана посетићемо
његову вечну кућу.
Његови најмилији
(85/230864)

МИОДРАГ МАРКОВИЋ

1998–2016.
Заувек ћеш живети у нашим срцима. Заборав не постоји.
Твоја породица

13. XI 2006 – 13. XI 2016.
Сјај свећа и наше молитве нек те прате.
Твоји најмилији

(78/230843)

(118/230929)

(22/230672)

Прошло је двадесет година од смрти наше
драге мајке

Шестомесечни помен.
12. новембра 2016.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЗДРАВКА
ХАЏИЋ

ТРАЈЧЕ
ЈОВЧЕВИЋ

Твоји: супруга ЈЕЛИЦА,
синови ЖЕЉКО
и ВЛАДИМИР
с породицама и сестра
РУЖИЦА

2008–2016.
Остаћеш вечно у нашим
срцима.
Твоји најмилији: супруг
ЈОВАН, син ЂУРА,
снаја ДРАГАНА
и унук СТЕФАН

(28/230700)

(65/230798)

2012–2016.
Увек у мислима...

РУЖИЦЕ
ТОДОРОВИЋ

МИЛУТИНА
ДОБРОСАВЉЕВИЋА

Дању у мислима, ноћу у
сновима, увек присутан, много вољен, никад
заборављен.
Породица

БЛАГОЈЕ БАТА ПАРЕЖАНИН

ВАСЕ ПЕТРОВА

Ћерка ВИДА
с породицом

ПЕТРУ
ЖИВАНОВУ

ПАНТЕ
МИЛИКИЋА

11. новембра навршавају се две године без нашег

2011–2016.

2006–2016.
С љубављу
и поштовањем син
ЗОРАН, снаја
ЈАСМИНА и унуке
СЛОБОДАНКА
и СЛАВИЦА

ДРАГУ АЛЕКСИЋ

Увек ћеш живети у нашим сећањима.

МИЛАН
КОВАЧЕВИЋ

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо 13.
новембра 2016, давати
годишњи помен нашем

(49/230763)

14. XI 2004 – 14. XI 2016.

ПЕТАР

Заувек повезани љубављу и сећањем.

ПРЕДРАГУ ПЕЂИ ФОРГО
1994–2016.

ГОЈКО

СВЕТОМИР
МИЛОШЕВИЋ

РАДМИЛИ
СТОКИЋ
1933–2016.
Њени најмилији
(82/230818)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ
ЈАНКОВ

ГОЈКО
БОЖОВИЋ

3. XI 1991 – 3. XI 2016.

XI 2006 – XI 2016.
Увек си у нашим мислима.

(11/230642)

1935–2016.

Ћерке ЗОРИЦА
и СЛАВИЦА

Успомену на њу чувају
њени најмилији

Твоји најмилији

Време пролази, туга и
бол не престају. Заувек
си у нашим срцима.
Породица ВИШЊИЋ

(63/230793)

(32/230717)

(50/230765)

(2/2306149

1996–2016.
Недостајеш.

Твоји најмилији

Петак, 11. новембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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12. новембра 2016. године, у 11 сати, на Новом
гробљу даваћемо трогодишњи помен нашој драгој и никад непрежаљеној

ЈАСНИ ПЕТКОВИЋ
2013–2016.
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: син ВИД, ћерка ЛЕНА, тата, мама
и брат с породицом

ЗОРАН СТАНКОВИЋ
V 1957 – 26. XI 2007.

Десет година без тебе

(16/2306529

Сине, отишао си, остала је рана, девет година ја се бо-

14. новембра 2016. навршава се година откад
нас је напустио наш вољени отац и деда

рим сама.

ДУШАН КОВАЧЕВИЋ
13. XI 2006 – 13. XI 2016.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Супруга РАЈНА, синови МИЛОРАД
и ДРАГАН с породицама

Твоја мама НЕНА
(19/230669)

(23/230674)

МИЛОРАД ВУКАШИНОВИЋ
Заувек ћеш живети у нашим срцима.

ПОМЕН

Вољеном супругу, оцу и деди

Син ЗЛАТКО, кћерке МИРЈАНА и ЈУЛИЈАНА
с породицама
(4/230630)

РАНКУ МИЛОШЕВИЋУ

МИЛА ПАЊИК

11. XI 2005 – 11. XI 2016.
Године пролазе, заборав не постоји, и сећања на
тебе не могу умрети.
И даље живиш у нашим срцима и мислима.
Твоји вољени: супруга СЛОБОДАНКА, деца
НЕБОЈША и НАТАША с породицама

10. V 2016.
Драга мама!
Прошло је шест болних
месеци без тебе. Живиш
и даље у нашим мислима.
Твоји најмилији:
МАРИНА, ДАЈАНА,
ЈОВИЦА, БОРА и МИЋА

(20/230668)

(1/230358)

16. новембра навршава
се пет година

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Три године су прошле као три дана, велику си
празнину оставила у нама и тугу у срцима. И даље се питамо зашто?

ПАРЕЖАНИН
МАРИЈА МИХАИЛОВИЋ
2. XI 2013 –2. XI 2016.
Воле те твоји најмилији
(37230620)

ЈЕВТО

БАТА

1994–2016.

1998–2016.

ГОЦА
2001–2016.

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

ЉУБАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ

ЉУБОМИР
ДИМИТРИЈЕВИЋ

С љубављу и поштовањем њихови најмилији
(33/7230718)

Сећање на драге родитеље

СЛОБОДАНКА
ЋИРКОВИЋ

СЛОБОДАН
ЛУЈАНСКИ

1937– 2016.
Време пролази, а ти си
вечно с нама.
Недостајеш нам.
Супруга ЈЕЛЕНА, деца
и унучад

11. XI 2001 – 11. XI 2016.
Љубав и сећање на тебе
драга мама никада не
умире.
Твоја деца
с породицама

15. XI 2005 – 15. XI 2016.
Вољени живе у срцима
најмилијих.
Супруга ЂИНА
и синови ГОРАН
и БРАНИСЛАВ
с породицама

(24/230675)

(17/230617)

(9/230640)

ЈОВАН
НИКОЛИЋ

14. новембра је шест месеци без наше драге

14. новембра навршавају се две године откад
није с нама

КЕЛЕМЕН

Кумови БЕЛИ
и ЈЕЛЕНА с децом

15. XI 2006 – 15. XI 2016.
У срцу и мислима најмилијих ћеш вечно
остати.
Супруга ЕСТИКА
и ћерка ВЕСНА
с породицом

(113/230912)

(12/230643)

Десет година је прошло,
ми те нисмо заборавили.

РАДМИЛА

ЈОВАН

1996–2016.

1997–2016.

С љубављу коју смрт не прекида чуваћемо вас од
заборава у нашим срцима и мислима.
Породица КЕЛЕМЕН

Поштовани

10. новембра навршавају се две године туге и
бола откада ме је напустио мој вољени супруг

(41/230733)

13. новембра навршавају се три године од смрти моје супруге

ГРОЗДЕ ДАВИДОВИЋ
Сећање не престаје временом.
Најмилији

13. новембра навршава
се четрдесет дана

ПАЈА ФРАНЦ

(30/230706)

ЗОРАН
ПЕТКОВСКИ

ПАНИЋ

14. XI 2014 – 14. XI 2016.

СТОЈНА
1994–2016.
Никада вас нећемо заборавити.

ДАНИЈЕЛА
2010–2016.
Сестра и тетка
(7/230634)

ПЕТАР
БОГДАНОВ
ПЕРА

Драги наш тата, 16. новембра 2016. навршава
се десет година откада
ниси с нама, а туга и
бол за тобом никада неће проћи.

Године пролазе, ми смо
све празнији изнутра са
пола душе и пола срца.
Друга половина је отишла са тобом и твојом
младошћу, сине једини.
Воле та мама ДАРА
и тата ДАНЕ

1944–2013.
Утехе нема, заборав не
постоји, а сећање на тебе вечно.
Твој супруг МИЛОВАН

Време пролази, али сећања на тебе никада.
ЉИЉА, МИЛИЦА,
ТОНИ и СЛОБОДАН

Твоја супруга КАТА,
син ДРАГАН,
ћерка ДРАГАНА,
унуке ВАЊА
и ИСИДОРА
и снаја ДАНИЈЕЛА

(39/230732)

(5/230632)

(42/230735)

(37/230728)

БОРИКЕ
ЧИКИЋ

МИЛАН
МИЛАНОВИЋ
Фали ми твоја доброта и
твоје вредне руке и
осмех твој. У очима ћу
сузе сакрити, али у срцу
пуно рана никада нећу
залечити.
Супруга ВЕРА
(6/230633)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
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
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили ћерку
10. октобра: Николину – Софија и Јожеф Богар; 11. октобра: Ивану – Ирената
Величковски; 17. октобра: Ирину – Драгана Ставрески и Славко Станојковски;
18. октобра: Анету – Бојана и Даниел Мунћан; 20. октобра: Дејану – Ирена Тоневски и Дејан Арсовски; 24. октобра: Милицу – Данијела и Славиша Љубишић,
Ирину – Леонида Тамчић Ћапин и Владимир Ћапин, Доротеју Андреу – Анка Јанков и Валентин Мартинов; 26. октобра: Милицу – Милена и Виктор Дишков; 27.
октобра: Хану – Ениса и Љубомир Милованов, Дарију Милу – Данијела и Далибор Јакшић, Денису – Клаудија и Јоњел Лучијан Шаманц, Тару – Кристина и Далибор Николић; 28. октобра: Елену – Јована и Бобан Ћурчић; 29. октобра: Наталију – Слађана и Марко Димитријевски, Тару – Драгана и Предраг Томашевић;
30. октобра: Ању – Светлана Данилов и Бранимир Сиљаноски.
28. септембра: Кристијана – Гордана Јовановић; 4. октобра: Милоша – Маријана и Игор Станојевић; 7. октобра: Луку – Ивана Петровић и Бранислав Чикић;
9. октобра: Кристијана – Данијела Раду и Кристијан Ника; 17. октобра: Мартина – Ана и Владо Томашик; 24. октобра: Алексу – Маријана Маринковић и Миљан Станковић; 27. октобра: Милоша – Јелена и Урош Бан, Алексу – Свјетлана
и Мирољуб Живанов; 28. октобра: Вукашина – Јелена и Иван Урошев, Вука –
Данијела и Горан Николић; 29. октобра: Алексу – Ивана Лазин Матковић и
Бранко Матковић, Саву – Ана и Срђан Живковић; 30. октобра: Тому – Сузана
Мунћан и Кристијан Шајн; 31. октобра: Алексу – Дијана Ристовска, Николу –
Мирјана и Јован Стојанов; 1. новембра: Уроша – Мирјана и Жарко Небригић.

(23. 9 – 22. 10)
Имате све разлоге да се дивите
себи и будете ексцентрични. Финансије су стабилне, долазе већи
добици, а крајем седмице и неки
непланирани трошак, изненадни
пут или већа куповина. Нећете
то ни осетити. Односи у вези су
помало затегнути.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Колико год да очекујете да ћете
напредовати, без обзира на обећања, период пред вама је доста
напет и тежак. Новац вам стиже,
али ограничите трошкове, јер након тога долази сушан период.
Постоји могућност удварања на
послу и паралелне везе.

Ваша финансијска ситуација је
као клацкалица: има–нема, а када
се све сабере, новца увек фали.
Помоћ стиже ван пословног окружења. Долази неки топли талас,
па се потрудите да искористите
повољан тренутак у своју корист.
Љубав понекад захтева и акцију.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Напокон наилази период када

Решавате велике проблеме који

ћете пуно радити, али и бити награђени за свој труд. Добитак долази из иностранства или од рада са странцима. Радите полако,
не журите, да вам нешто не би
промакло. Љубави долазе и пролазе, свака остави свој траг.

су вас мучили дуже време, а вуку
се из прошлости. Финансијска ситуација је стабилна, са честим добицима. Добро све испланирајте.
Љубав улази у ваш живот на велика врата било да сте сами, било да сте у вези. Страст је страст.

УМРЛИ

Рак

Јарац

27. октобра: Анка Вукелић (1936); 28. октобра: Ева Ондрик (1920), Обрад Гуцијан (1934), Драгољуб Маринковић (1934), Александар Буцу – (1951); 29. октобра: Стеван Шараи (1923), Мара Бајић (1931); 30. октобра: Мирјана Десанчић (1936), Сава Кебић (1938), Михаило Жунић (1949), Нађа Васић (1935), Василије Михајлов (1943), Верица Ковач (1939); 31. октобра: Драгица Ђорђев
(1955), Маријана Грубачић (1971), Мирослава Станимировић (1928), Верица Теофановић (1947), Љубица Младеновска (1926); 1. новембра: Дивна Милосављев (1931), Ђока Томић (1953), Стеван Рамјанц (1929), Драгиња Ђорђевић
(1941), Виктор Крашна (1930); 2. новембра: Марија Борка (1950), Живанко
Парчанин (1939), Жељко Хорват (1964), Стеван Драгој (1932).

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Припрема: Момир Пауновић
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Слогови: ВЕ, ВИ, ВИЋ, КО, ЛИ,
ЛОСТ, МА, МАР, МЕ, НА, НЕ, НО,
НОР, РАТ, РЕК, РИ, СЕ, ТА, ТИВ,
ТО.
ВОДОРАВНО: 1. журналисти, 2. група
хемијских елемената, 3. радост, испуњеност весељем, 4. управа универзитета, 5. утврђено правило за рад и квалитет производа, 6. наша глумица и
певачица руских романси (Оливера).
Слова у посебно обележеним пољима, читана одозго надоле, дају
име и презиме наше младе глумице из серије „Војна академија” (на
слици).

Вага

(21. 3 – 20. 4)
лике промене, како у пословном
окружењу, тако и у љубавним односима. Немојте се одупирати,
једноставно се препустите. Финансије се поправљају, па можете очекивати мало већи новчани
добитак.

ВЕНЧАНИ
27. октобра: Драгана Картали и Дејан Клапка, Божана Лацмановић и Слађан Думић; 29. октобра: Сузана Бугарски и Јанош Шпилхауптер, Сања Пандуров и Марко Крнета, Хелена Халабрин и Саша Спасић, Марија Ромчев и Далибор Јокнић, Дејана Кочић и Марко Ивановић, Нада Лацко и Александар Чех; 30. октобра: Ивана Станковић и Бранко Јовановски; 3. новембра: Верица Адамов и Драган Станковић; Анка и Јанош Бартиш, Маријана Гачевска и Александар Миљковић.

Ован
Многи Овнови ће доживети ве-

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

ИСПУЊАЉКА

Петак, 11. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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Подршка која вам је обећана,

Будите довољно мудри, не оба-

изостаје. Не ослањајте се на старе контакте. Двапут проверите
сваки папир који потписујете.
Ако имате неки судски спор, пробајте да га одложите. Мањи потреси следе Раковима који су у
браку или дугој вези.

вештавајте никога о својим плановима. Не улазите у конфликте,
не потписујте ништа. Мало већи
добитак ће вам комплетно поправити расположење. Љубавни
односи су складни, партнер вам
припрема дивно изненађење.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Промене које ће уследити биће

Само смирите свој темперамент,

турбулентне, тако да ћете их и ви
тешко пратити. Финансије су вам
уздрмане, обуздајте своје апетите и своја маштања. Монотонија
у љубавном животу убија, али
улазак у тајне везе само ће донети већи немир.

не реагујте исхитрено и коцкице ће
почети да се слажу у вашу корист.
Повољно судско решење или решење неког проблема који вас дуго мучи. Убедите партнера да је једини. Не будите љубоморни и доживећете оно о чему само сањате.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

3

(19. 2 – 20. 3)

Финансијски ћете се опоравити.

4

Новац ће вам стизати с више страна, мало зарађен, мало као награда. Ако чекате неко судско решење, обрадоваћете се. Осећате као
да летите на неким чудним крилима страсти и да можете загрлити
свет. Пуни сте позитивне енергије.

5
6

Сигурни новчани добици, не
онолико колико очекујете, али то
је само почетак једног стабилнијег периода, када можете почети
с дугорочнијим озбиљнијим плановима у послу, могуће и са
странцима. Диван стабилан љубавни однос.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
Слогови: А, ВИК, ВОСТ, ЈЕ, КА, ЛАН, ЛИ, НА, НА, НАЦ, НО, О, ПА,
ПА, ПЕР, ПРЕ, РА, РА, РИ, РИ, СИ, СПА, СТО, ТА, ТА, ТИ, ЋИ, ЧА.

АНАГРАМИ
(1) ВЕРСКИ ПУТНИК

узима кроз уста (мед.), 3. порез на стоку, 4. житељ једног града у Помовладика Српске православне цркве (Јефтић).

1
1

2

3

4

5

6

Кад Бајраму време
календарски дође,
ХОСНИ ЧАК ДО Меке
на хаџилук пође.

Кад OЛАКО „TРГНЕМ”
пића свакојака,
омами ме брзо
мешавина jaкa.

7

(3) „ЗВЕЗДИН”
KOШАРКАШ (+K)

ИГРАЋУ
МУДРО

4
5
6
7

3

4

5

6

7

8

9

2
3
4
5

2
3

2

1

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. топљењем дати други облик, 2. који се
рављу, 5. могућност спаривања, 6. варошица у Босни и Херцеговини, 7.

1

(2) МЕШАВИНА

(4) НАШ СЛИКАР

ОН ДАЈЕ КЛИШЕ
(5) КУВАРСКЕ ЕГЗИБИЦИЈЕ (+ О)

РЕКЛИ: СИЛАН ЈЕ РУЧАК!

ВОДОРАВНО: 1. прихватање предлога, 2. расећи ножем стомак, 3.
римски император, 4. такмичење удвоје, двобој – телећа или свињска
ребра, 5. старо индијанско племе у Јужној Америци – муслиманско мушко име.
УСПРАВНО: 1. италијански политичар (Романо), 2. северноамерички
сисар, 3. протек, истицање, 4. Спасоје одмила, 5. узгој стоке за клање,
6. лука у Чилеу, 7. име функционера бивше СФРЈ Диздаревића, 8. сеоска подручја, 9. држављанин најмногољудније државе у Азији.
РЕШЕЊА – Испуњаљка: новинари, неметали, веселост, ректорат,
норматив, Маркоцић (коначно решење: Невена Ристић). Магични
штит 7 х 9: претапати, пероралан, сточарина, Параћинац, спаривост,
Калиновик, Атанасије. Мини-укрштеница: пристанак, распорити, Октавијан, дуел, каре, Инке, Азиз. Анаграми: (1) ходочасник, (2) конгломерат, (3) Марко Гудурић, (4) Леонид Шејка, (5) кулинарске чаролије.

МАГИЧНИ ШТИТ 7 х 9

33

ФОТО-РЕПОРТАЖA

Петак, 11. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАН ДЕВЕТНАЕСТИ ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

Џон Скофилд

СВЕТСКЕ ЗВЕЗДЕ У НАШЕМ ГРАДУ
Сигурно најпрестижнији музички догађај у ширем региону ове године одисао је рафинманом, квалитетом, али
и кван ти те том, ви ше не го
икада.
Панчевачки џез фестивал
је, може се рећи, досегао врхунац, макар у овом формату. За
један град величине Панчева
довести музичаре као што су
џез иконе Скофилд, Кониц,
Картер или Рава – изузетан је
подвиг.
Након свега виђеног током
четири дана протеклог викенда, незаборавних свирки и
фантастичне атмосфере, наша
средина треба још само да се
замисли над две ствари – крајње
је време да овај град добије
адекватан хотел и да музичка
школа оформи џез одсек.
Панчевачки џез фестивал одржан је од 3. до 6. новембра у
организацији Културног центра Панчева.
Током та четири дана стејџом велике сале поменуте
установе продефиловао је
светски „крем де ла крем” музике настале почетком двадесетог века у делти Мисисипија
и клубовима Њу Орлеанса. Сала је готово сваке вечери била
попуњена, а за гостовања главних звезда не само да је тражена карта више већ би, рецимо, и две сале биле недовољне.
Скофилд, жива легенда
А ево како је све то изгледало
хронолошки. Првог дана, у четвртак, 3. новембра, нешто
после 20.30, након одличних
јавних часова звезда фестивала и ученика музичких школа

Ли Кониц и „Биг бенд”
Џејмс Картер

хитова Хенка Вилијамса и неуништиве „Jolene” Доли Партон, Скофилдова гитара и мајсторство пијанисте Голдингса,
басисте Свалоуа и бубњара
Стјуарта унели су изразито јак
џез и блуз печат.

„Цимбалодуо”
из Београда, Суботице и Вршца и њиховог краћег „интро-музицирања” у фоајеу, на бину је изашла Мајра Мелфорд,
америчка пијанисткиња и
композиторка. Она је са својим квинтетом показала раскошан таленат, а неизбежне импровизације често су попримале егзибициони карактер.
Уследило је свечано отварање, када је уметнички директор манифестације Војислав
Пантић најавио да ће ту част
имати градски већник задужен за културу Немања Ротар.
Потом су истински џез сладокусци, од којих су многи допутовали с разних страна, дошли
на своје – довољно је рећи Џон
Скофилд.
Иако се на старту мало љутнуо због кашњења, на које није
навикао, већ после неколико
ствари и бурних овација потпуно се опустио и, што није нимало карактеристично за овог
Американца, неретко му се назирао осмех на уснама. Промоција новог албума, под називом
„Country for Old Man”, премда
многима неочекивана, врло брзо се показала као пун погодак.
У обраде кантри класика, попут

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Већ тада је било јасно да ће
утисак свих врснијих познавалаца о овом фестивалу бити
више него позитиван.
Витални дедица Ли Кониц
У петак, 4. новембра, публика
у Културном центру имала је
невиђену част да уживо види
једног од великана, који већ
седамдесет година не силази
са стејџа – Лија Коница.
Овај амерички саксофониста је у плодоносној каријери
свирао и с многим ведетама,

првобитно замишљено да времешни Ли Кониц одсвира пет-шест нумера, уважени гост се
тотално опустио и продужио
до краја концерта.
Али, уз све овације великану, врхунац те ноћи дело је
виртуоза из Италије које је
предводио Енрико Рава. Мајстор трубе „развалио” је у сваком погледу – креативношћу,
иновацијама, приступом у којем је комбиновао традиционалне форме бибапа и електронику гитаристе Франческа
Диодатија.
Субота је била предвиђена
као релакс дан, када је улаз
био слободан, а почело је, за
овакве хепенинге, посве нетипично – наступом (и то бриљантним) дуа мађарских цимбалиста – Миклоша Лукаша и
Калмана Балога – током којег
су руке уметника неухватљиво
летеле по овом необичном инструменту, (само) налик клавиру.
Вече је затворио наш стари
џезерски вук – бубњар Лазар
Тошић, у чему га је свесрдно
подржавао остатак квинтета,
са упадљивим учинком секције хорниста.
Експлозија звана Картер
И, онда финале какав се ретко
виђа. Последњи дан, недељу, 6.
новембар, започео је наш екстраталентовани суграђанин
Иван Алексијевић са својим

Иван Алексијевић
попут Мајлса Дејвиса, а овог
пута пратио га је седамнаесточлани „Биг бенд” илити орекстар РТС-а, у којем, треба
подвући, важну улогу имају и
два Панчевца – Иван Алексијевић (клавир) и Кристијан
Млачак (саксофониста). Иако
је, према речима организатора,

трочланим бендом – „Sounds
Sculptures”. Он је у свом шеретско-шмекерском маниру
комуницирао с махом домаћом публиком, а пошто је отпрашио нумеру „Панчестер
грув” и изашао на бис, захвалио је публици и поручио како
и сам једва чека оно што следи.

А пре праве-правцате експлозије директор Културног
центра Немања Богданов захвалио је свима – и гостима, и
спонзорима, али посебно запосленима у поменутој установи,
који су на својим плећима изнели врашки тежак посао.
И онда вулкан. Или, још јаче – Џејмс Картер! Овај амерички саксофониста од прве
ствари је кренуо убитачним
темпом. Тада су се многи запитали шта ће тек уследити.
Била је то најодважнија музика на свету, изнесена у једном
даху, као чиста енергија, повезана с пресеком историје и данашњег момента џеза. Картер
се бавио Ђангом Ренаром на
један спектакуларан и досад
невиђен начин – језиком соул-џеза шездесетих. Завршио је у
елегичном стилу, али по свом
нахођењу веома енергично.
Регионални догађај
Управо такав био је и овај, деветнаести Панчевачки џез фестивал. У то су се могли уверити
и гости из Бугарске, Румуније,
Хрватске, Босне, као и петнаестак новинара из еминентних
музичких часописа специјализованих за ову врсту музике. Било је ту представника
„седме силе” из Америке, Британије, Шпаније, Пољске, па
чак и из Русије. И њих је овамо привукао суви квалитет, а
не то што их је неко позвао.
Напротив, они су дошли о
сопственом трошку да би писали критике, рецензије, осврте или репортаже. Преко дана
су обилазили град, фотографисали, присуствовали су и
воркшоповима и слушали наступе учесника музичких школа. Било им је фасцинантно да
деца тог узраста свирају џез
стандарде. И сви они понели
су позитивне реакције.
Према речима једног од
инспира тора фестивала –
Слободана Танасијевића, када је фестивал основан, била
је замисао да се ради с младим снагама.
– То се показало као одлична
ствар. Звезде су биле на располагању деци са џез одсека музичких школа из Суботице, Вршца и Београда да одговарају
на сва могућа и немогућа питања – истакао је Танасијевић.
Сваке вечери пре главног
програма млади таленти су
џемовали на малој сцени у фоајеу, а након главних програма
почињале су сешн-свирке, као
вишње на торти. Приређивали
су их Иван Алексијевић, Кристијан Млачак и Лазар Тошић.
Трајале су до дебело после поноћи, а за то време публика се
опуштала и, уз добру свирку,
присећала величанствених
концерта.
Панчево заслужује џез одсек
Било је незаборавних тренутака, а о њима је један од најпозванијих да говори Војислав
Пантић, уметнички директор

фестивала, који је највише
времена проводио с гостима.
– Главна импресија може се
свести у следећем – за један
град много већи и богатији од
Панчева невиђена је привилегија да у једном ресторану можете заједно срести Џона Скофилда, Лија Коница и Енрика
Раву – навео је Пантић.
Он издваја и неколико анегдота. Рецимо, Скофилд, који
је релативно брзо стигао на
место концерта, помислио је

и померимо почетак за двадесетак минута, како би све легло
према плану. С друге стране,
Кониц са својих осамдесет девет година много заборавља,
чак и договоре око инструмента, али и памти, нарочито детаље из времена Мајлса Дејвиса –
присећао се уметнички директор фестивала.
На крају, још једном вреди
поновити да овај величанствени догађај треба да индукује
нуспродукте, попут, рецимо,
Квартет Енрика Раве

да је и даље у истом граду, то
јест у Београду, што је неколико пута поновио на бини.
– Поред тога, иако по уговору
никако не заказује свирке после
22 сата, његов агент и ја смо одлучили да га малко „преваримо”

освежења сцене младим кадром. Стога остаје жал што
панчевачка музичка шко ла
још увек нема џез одсек, нарочито ако се зна колико је
овде прекаљених музичара
који би то испратили.

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.

Тигрица
Сива женка, стара око четири
године, пронађена је на улици
код старе Вајфертове пиваре и
привремено збринута.
Ова невероватна маца егзотичних тиграстих боја непрекидно преде и љубав узвраћа
стоструко. Сада је жељна да
пружи друштво племенитој особи, која све информације може
добити на контакт-телефон
062/168-86-64.

Дебељко
Овај пас је пронађен у
насељу Содара пре неколико дана, нажалост,
без микрочипа, али је
јасно да је неко добро
бринуо о њему и да је
донедавно имао власника. Дебељко је велика
маза и веома је весео, а
уз то привржен и одан.
Уколико неко има информације о псу или сазнања о власнику, требало би што
пре да позове градско прихватилиште (контакт-телефон
013/352-148). У супротном ће пас бити дат на удомљавање.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

34

СПОРТ

Петак, 11. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У ЗРЕЊАНИНУ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

АЊА ОПЕТ ПОМЕРАЛА ШТОПЕРИЦУ

ДЕВОЈКЕ У ПОБЕДНИЧКОМ РИТМУ

У Зрењанину је од 3. до 6. новембра одржан међународни
пливачки митинг под називом „Велика награда Србије”.
На том престижном надметању
учествовало је 509 пливачица
и пливача из 56 клубова из
Србије, Црне Горе, БиХ, Македоније, Хрватске, Словеније, Мађарске, Италије, Румуније, Бугарске и Турске. У тако јакој конкуренцији боје
ПК-а Динамо бранили су Ања
Цревар, Борис Стојановић,
Вања Грујић и Дуња Шишић,
а предводили су их тренери
Влатка Комленац и Марко
Спасов.
Још једном је бриљирала
наша млада олимпијка Ања
Цревар. У дисциплини 400 м
краул освојила је прво место
с временом 4:09,41 и оборила

тању на 200 м делфин, јер је
до највреднијег трофеја стигла с резултатом 2:11,83. На
800 м краул је била трећа,
али је с временом 8:39,25 такође поставила нове рекорде
у конкуренцији пливачица до
шеснаест година, као и у апсолутној категорији. Ања је
тријумфовала и на 200 м леђно, а с временом 2:12,23 поставила је ново најбоље време за девојчице до шеснаест
година, баш као и у трци на
200 м прсно, коју је испливала с резултатом 2:31,46, али
је освојила треће место. Ања
је проглашена за најуспешнију такмичарку на митингу, јер је у седам дисциплина
оборила свих седам рекорда,
од којих чак пет у сениорској
категорији.

Четврти тријумф
екипе Марка Крстића
На реду је Врбас
Рукометашице ЖРК-а Панчево опет су на победничком колосеку. Светлана Ничевски и
њене другарице су прошлог
викенда у Хали спортова на
Стрелишту угостиле Млади
радник из Радинца. Тај интересантан дуел посматрало је
око 300 љубитеља игре с лепљивом лоптом. Борбене гошће приказале су се у лепом
светлу, али то им није било довољно да изненаде екипу тренера Марка Крстића: Панчево
– Млади радник 26:23 (11:11).
Домаће су добро „отвориле”
утакмицу, па су с два поготка
Иване Танелов у другом минуту имале предност од 2:0.
Када су у шестом односно
осмом минуту мрежу гошћи
погодиле и Маја Радојчин и
Мила Беадер и када је на семафору стајао резултат од 4:1,
чинило се да ће гошће претрпети прави бродолом. Али није било тако. Борбене рукометашице из Радинца успеле су
да се врате у меч, нису се предавале, „јуриле” су ривала и
стизале на два гола заостатка,
да би у последњем минуту првог полувремена изједначиле

на 11:11.Наставак утакмице
протекао је у крајње неизвесној игри. Головима Миле Беадер и Марије Милићевић
Панчевке су успеле да се мало
„одлепе”, али се већ после девет минута игре у другом полувремену стигло до новог изједначења – 14:14. У 47. минуту Млади радник је повео са

18:17, тренер Марко Крстић
је морао да узме тајм-аут, а од
тог момента његове рукометашице заиграле су као препорођене. Домаће су брзо преокренуле резултат, повеле су са
20:18, а када је Цеца Ничевски после једне одличне одбране Сање Павловић бацила
контру преко целог терена

ДИ НА МО ДО ЧЕ КУ ЈЕ СЛО ГУ
национални рекорд за девојчице до шеснаест година, али
и у апсолутној категорији.
Ања је тријумфовала и у надметању на 400 м мешовито, с
резултатом 4:38,26, такође
оборивши рекорде у две поменуте категорије. Трку на
200 м мешовито испливала је
у времену 2:12,82, освојила
златну медаљу и поставила
нова најбоља времена у конкуренцији девојчица до шеснаест година, али и у апсолутној категорији. Два рекорда Ања је оборила и у надме-

Борис Стојановић је победио у трци на 50 м краул, у
којој је с резултатом 21,94
поставио рекорд митинга, а у
надметању на 100 м истим
стилом трећи је стигао на
циљ. Вања Грујић се надметала у групи девојчица од тринаест и четрнаест година, а
освојила је бронзано одличје
у трци на 200 м леђно. Дуња
Нишић се окитила сребром
на 400 м мешовито и бронзом на 100 м делфин. Она је
пливала у конкуренцији девојчица до дванаест година.

После мале првенствене паузе због квалификационих утакмица репрезентације Србије наредног викенда се наставља трка за бодове у
Суперлиги наше земље, а пред рукометашима Динама је још једно велико искушење.
Бранко Радановић и његови другови у суботу, 12. новембра, у Хали спортова на Стрелишту дочекују Слогу из Пожеге.
– Пред нама је озбиљан ривал. Слога је одличан клуб, који много улаже у свој тим. Крсманчић и Павловић су међу најбољим
бековима у лиги. Искусни су. Нису без разлога на врху табеле. Ми имамо велики проблем,

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ШАХУ ЗА МЛАДЕ

МАРКО ДЕСЕТИ НА ПЛАНЕТИ
Шампионат света у шаху за
играче до дванаест година
одржан је у Батумију у Грузији, а трајао је две пуне недеље.
За награде, славу и престиж
на овој највећој шаховској манифестацији борило се преко
700 најбољих младих шахиста
из свих крајева света.

Међу њима је био и троструки кадетски првак Србије
– осмогодишњи Панчевац
Марко Милановић, члан
ШК-а „Светозар Глигорић
Глига” из нашега града.
Ово је већ друга година како Марко учествује на Светском првенству, а подсећамо
да се крајем августа вратио са
европског шампионата, на којем је освојио сребрну медаљу.
С обзиром на то да је конкуренција на светском првенству јача него на европском,

Марко је и овог пута остварио
одличан резултат. После једанаест исцрпљујућих кола,
борећи се против такмичара
из највећих светских шаховских сила у којима шах значи
и представља много више од
игре, са 7,5 поена поделио је
десето место.

О снази Маркове игре говори чињеница да је на најтежем светском такмичењу
освојио 76 нових ФИДЕ рејтинг поена. Као и на европском надметању, поново је
био најбољи српски репрезентативац до осамнаест година,
а у својој класи се пласирао
далеко изнад званичног
европског првака из Русије.
Нема сумње да је пред нашим младим суграђанином
блистава каријера. Свака
част!

јер је приликом репрезентативне акције Јован Стојановић повредио колено. Можда до
краја првог дела првенства нећемо моћи да
рачунамо на њега. Иван Дистол још „вуче”
своју повреду, али шта је – ту је. Оптимиста
сам, моји момци одлично раде на тренинзима и спремамо се најбоље што можемо.
Играмо пред својим навијачима, које позивам да нас подрже и овог пута и помогну нам
у новој тешкој рукометној бици. Као и увек,
Динамо иде на победу – рекао је први тренер
„жуто-црних” Иван Петковић.
Утакмица почиње у 18 сати.

Марији Милићевић за 21:18,
победник је могао да се наслути. Гошће више нису имале
ни снаге ни моћи да се поново
врате у меч.
Најефикаснија у редовима
екипе из нашега града била је
Мила Беадер, која је девет пута савладала противничког
голмана. Маја Радојчин и
Ивана Танелов су биле прецизне по шест пута, Марија Милићевић је постигла четири
гола, а једном се у листу стрелаца уписала и Јелена Цветковић. Сања Павловић је сигурним одбранама баш када се
„ломио” резултат давала додатну енергију својим саиграчицама.
После седам кола у Супер Б
лиги Панчевке имају скор од
четири победе и три пораза.
Са осам бодова заузимају шесто место на табели, а у наредном колу путују у Врбас, на
мегдан са истоименим ривалом, који се налази на трећем
месту.

СПАСКОВСКИ САЧУВАО БОД
Тринаесто коло у Српској лиги група „Војводина”, које је
одиграно прошлог викенда,
баш није било срећно за панчевачки Железничар. Као и
много пута до сада, популарна
„дизелка” била је боља од свог
ривала, стварала је шансе, чак
и оне из којих је теже промашити гол – али није победила.
Овог пута „провукли” су се Суботичани, а притом су им помогли и делиоци (не)правде,
које је предводио главни судија Душан Панчић из Каравукова: Железничар – Бачка
1901 1:1.
Шеф стручног штаба панчевачког тима Александар Стевановић поверење за овај дуел
поклонио је екипи у саставу:
Катанић, Руњајић, Трипковић,
Текијашки, Спасковски, Јовановић, Стајчић, Симоновић,
Црномарковић, Ковачевић и
Новаков, а у другом полувремену прилику су добили и
Илић, Савков и Шалипуровић.
Први део утакмице протекао
је у изједначеној игри, углавном на средини терена, мада су
оба тима имала своје прилике
за погодак. Ипак, мреже су мировале у првих 45 минута.
У наставку меча Жељко
Стајчић и његови саиграчи
преузели су иницијативу, имали су више лопту у свом поседу, акције су постале течније,
стварали су прилике... Домаћи су успели да постигну погодак, који су судије поништиле
због наводне офсајд-позиције. А онда је, у јеку офанзиве

„дизелке”, уследио шок за око
300 навијача на СЦ-у „Младост”. У 75. минуту је досуђен
слободни ударац за госте. Шутом с велике удаљености
играч Бачке је, када се то најмање очекивало, успео да надмудри голмана Катанића и
доведе госте у вођство од 1:0.
Фудбалери Железничара су
заиграли на све или ништа,
имали су још неколико идеалних прилика за погодак и када
се учинило да ће остати без
иједног бода, у надокнади
времена, у 92. минуту, Слободан Спасковски је ударцем са
око двадесет метара успео да

погоди мрежу Бачке и свом
тиму донесе вредан бод.
„Дизелка” је и даље на десетом месту на табели, са 12 бодова, а у претпоследњем колу
јесењег дела шампионата путује у Пригревицу, на мегдан с
лидером Братством.
Динамо 1945 је поново лидер у Војвођанској лиги група
„Исток”. Момци које предводи тренер Бранко Ђокић победили су у Банатском Карађорђеву Јединство с 1:0, освојили
нова три бода, али и искористили кикс Козаре у Накову
(2:2) и засели на трон. Панчевци су играли у саставу:

Томић, Каранфиловски, Дашић, Војиновић, Стојановски,
Ахчин, Николић, Скокна, Тошић, Недучић и Луковић, а
прилику су добили и Арбутина, Пештерац и Радојевић.
Овај дуел одлучио је „џокер” тренера Ђокића – Небојша
Арбутина, који је десетак минута пре краја утакмице успео
да постигне једини погодак и
свом тиму донесе три вредна
бода.
Наредног викенда „брзи
воз” дочекује Слободу из Нових Козараца, а сви навијачи
тог клуба надају се наставку
победничке серије.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ОСАМ ТРОФЕЈА
ЗА КОЛОСЕУМ
На међународном турниру у
Бијељини, који је одржан прошлог викенда, Теквондо клуб
Колосеум из нашег града
представљало је осам такмичара, који су освојили осам медаља. Уз то, у екипној конкуренцији у дисциплини форме

заслужили су пехар намењен
другопласираном тиму.
Златне медаље су освојили
Ена Марковић, Ирена Прудеус
и Лука Ранђеловић, сребром
су се окитили Растко Достанић, Лука Бабић, Зорана Петричић и Стефан Илић, док је
Алекса Ранђеловић зарадио
бронзу.

ЧЕТИРИ СРЕБРА
И БРОНЗА
На међународном митингу у
Зрењанину „Велика награда
Србије” наступило је и шест
пливача панчевачке Спарте,
које је предводио тренер Ненад Јовић.
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ПОДВИГ ТАМИША У ЧАЧКУ

СУПЕРЛИГА
жене
Београд: ВИЗУРА–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Пријепоље: ФАП ЛИВНИЦА – БОРАЦ

Следи дуел
са Спартаком

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – МЛАДОСТ
недеља, 15 сати

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СЛОГА
субота, 18 сати
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Врбас: ВРБАС–ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 19.30
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Ада: ПОТИСЈЕ–ВЛАДИМИРОВАЦ
Долово: ДОЛОВО–АПАТИН

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК
субота, 20 сати

кошаркаши Борца и даље држали контролу над утакмицом. А онда је уследила четврта четвртина. Никола Симић и
његови другови заиграли су на
све или ништа. И добили су
једну од највреднијих победа у
новијој историји овог спортског колектива. Баш када је
највише требало, када су многи почели да сумњају у њих...
А притом су играли без стандардних Игора Кесара и Владимира Величковића.
Зато сви они који су играли
у граду на Морави заслужују
похвале. Младен Витковић је

био најефикаснији, са 23 поена, а њему уз раме био је Александар Илкић. Млади плејмејкер Тамиша је још једном показао изузетан таленат, одлично је предводио свој тим, а успео је и да постигне 19 поена.
У јунака утакмице израстао је
Душан Вулетић, који је постигао најдрагоценије поене, оне
који су у последњој секунди
другог продужетка донели победу Тамишу, а укупно је био
прецизан шеснаест пута. Никола Симић је капитенски
предводио своје другове, а са 14
поена дао је огроман допринос

ПО КЛОН ОД НЕ МА ЊЕ ДАН ГУ БИ ЋА

Јована Богдановић је освојила сребрне медаље у тркама
на 50 и 200 м прсно, док је у
надметању на 100 м истим
стилом трећа стигла на циљ.
Валери Швигир је била друга
на 50 м делфин и 50 м леђно.

КУП РАКОВИЦЕ
У оквиру припрема за првенства Војводине и Србије, каратисти Младости су прошлог
викенда учествовали на међународном турниру у Београду
под називом „Куп Раковице”.
Златне медаље у борбама су
освојили Јована Новаков, Милица Миловановић и Михаило
Пантелић, сребром су се окитили Јана Којчић и Анђелина
Јаредић, а бронзана одличја су

Кошаркаши Крис-кроса су у шестом колу Прве
српске лиге на свом терену савладали Железничар из Инђије с 91:67, по четвртинама: 21:17,
30:18, 20:13 и 20:19.
Домаћин је ушао у меч веома снажно, пре свега у одбрани, па је већ у првом полувремену стекао предност од 16 поена. Цео тим је
функционисао изванредно, што је дало печат
овој утакмици.
Треба рећи да су кошаркаши Крис-кроса играли у новој спортској опреми, коју је клубу даривао бивши члан овог спортског колектива, сада
првотимац Црвене звезде, Немања Дангубић.
Диван гест. Свака част!

великом тријумфу. Душан
Милошевић је кош Чачана погодио једанаест пута, Адам
Мирковић је постигао пет, а
Стефан Савић три поена.
Наравно, увек када се стигне
до тријумфа, а посебно на овакав начин, велико признање
треба одати и тренеру. Бојан
Јовичић, млади стратег Тамиша, и овог пута је показао да
кошарку држи у малом прсту.
Знао је да смири своје пулене,
али и да им каже шта да раде
када је заостатак био велики.
Ово је тек други тријумф Тамиша у Чачку, а биће их још...
Идућег викенда Тамиш у
Хали спортова на Стрелишту
дочекује суботички Спартак,
можда најквалитетнији тим у
овом рангу такмичења. Александар Илкић, Никола Симић
и остали момци заслужили су
да имају помоћ с трибина у дуелу с великим ривалом.
У Другој српској лиги Динамо је на свом терену савладао
Опово са 95:57.
Панчевци су играли у саставу: Мутавџић (четири поена),
Слепчевић (два), Трајковић (десет), Секулић (петнаест), Кањевац (девет), Мујковић (шест),
Ћирић (два), Петровић (тридесет), Млинар (петнаест) и Ђорђевић (два поена).

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДАЉИНСКОМ ЈАХАЊУ

МЕДАЉЕ ИЗ КИКИНДЕ

МАША И ИВА ШАМПИОНКЕ

Прошлог викенда у Кикинди је
одржан међународни турнир у
џуду, на коме су добре резултате остварили и панчевачки
клинци. Из ЏК-а Динамо златне медаље су освојили: Алекса
Ђуровић, Матеја Зубовић, Андријана Кртенић и Владимир
Богдановски. Сребром се окитио

Филип Француз, а бронзе су зарадили Ђорђе Јакимовски и
Огњен Ђуришић.
Успешни су били и чланови
ЏК-а Панчево. Лазар и Нина
Албијанић освојили су сребрне медаље, а бронзе су припале Филипу Паланачком и Лазару Ваневском.

„ВОЈА ГАЧИЋ” ОСВОЈИО ПЕХАР

заслужили ката-тим јуниорки
(Јана Којчић, Миња Несторовић и Анастасија Јаредић), као
и Дамјан Стојановић, Бранислав Чокеша и Срђан Јокић
(сви у борбама).

Стране припремио

Александар
Живковић

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ДИНАМО
Опово: ОПОВО–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОМЛАДИНАЦ
субота, 19 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО–СЛОБОДА
субота, 13 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ВОЈВОДИНА (Ц)
Б. Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА
Омољица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (У)
Влајковац; ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Избиште: ПОЛЕТ–СТРЕЛА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СЛОГА

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЗРЕЊАНИН

3:0

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈАГОДИНА

3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Футог: ВОЛЕЈСТАР – ОДБОЈКА 013

3:0

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО – М. РАДНИК

26:23

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Апатин: АПАТИН–ДОЛОВО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–КЛЕНАК
мушкарци
Темерин: ТСК–ДОЛОВО
Б. Н. С.: ВЛАДИМИРОВАЦ–ДАЛМАТИНАЦ
ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ОМЛАДИНАЦ (Д)

28:34
29:21
28:20
43:31
22:17

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ

89:91

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЖЕЛЕЗНИЧАР

91:67

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОПОВО
Б. Н. Село: БНС–ЛОКОМОТИВА
Шид: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО

95:57
76:68
81:80

Фудбал

ФУДБАЛСКИ ТУРНИР ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА

Традиционалан турнир у малом фудбалу
који се одржава поводом Дана града Панчева ове године је организовао ФК Динамо
1945, а одигран је у
Хали спортова на
Стрелишту.
– Победници петог
турнира поводом Дана Панчева јесу мали
фудбалери ФК-а „Воја
Гачић”. Друго место
су заузели клинци Динама 1945, док је
Фортуна трећа, а Војловица четврта.
За најбољег играча
на турниру изабран је Алекса
Крњаја из ФК-а „Воја Гачић”,
најефикаснији стрелац био је

Овог викенда
Одбојка

Панчевци
тријумфовали после
два продужетка

Момци које предводи тренер
Бојан Јовичић, после петог кола Кошаркашке лиге Србије,
налазе се у жижи интересовања спортске јавности у нашој
земљи. Како и не би када су
прошлог викенда остварили
прави подвиг и из Чачка се
вратили уздигнутих руку. Водила се рововска битка у граду
кошарке, „гинуло” се за сваку
лопту и сваки поен... У регуларном делу утакмице није било победника. Играо се продужетак... па други... На крају су
Чачани морали да честитају великом ривалу: Борац–Тамиш
89:91. Регуларни део сусрета
окончан је с резултатом 66:66,
по четвртинама: 20:19, 21:11,
12:14, 13:22, а до победника се
стигло после продужетака –
10:10 и 13:15.
Око 700 поклоника игре под
обручевима у Чачку уживало
је у фантастичној кошаркашкој представи, у којој су
момци из оба тима давали свој
максимум од првог до последњег минута. Прво полувреме
је припало домаћој екипи, која је на одмор отишла с једанаест поена „вишка” (41:30).
Слика је у наставку меча
почела да се мења, мада су

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БАЧКА 1901

1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (В)
Старчево: БОРАЦ–МЛАДОСТ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – Ц. ЗВЕЗДА
Алибунар: БУДУЋНОСТ – ЈЕДИНСТВО (К)

5:0
1:0
2:2
3:1
4:1

ШАХОВСКИ КУТАК

Kubbel

Лазар Ђокић, а најсигурнији
голман Андреја Ристић (обојица из Динама 1945).

Чланице Коњичког клуба Кремен из Панчева Маша Огњеновић и Ива Миоч освојиле су
титуле шампиона Србије у даљинском јахању, захваљујући
одличној техници, напорним
тренинзима, али и поверењу и
љубави коју пружају својим
коњима Вуку и Зевсу.
Даљинско јахање је једна од
најзахтевнијих дисциплина
коњичког спорта, слична маратону, у којој јахач и коњ треба
да савладају дуге стазе у што
краћем времену, уз обавезне ветеринарске контроле на сваких

20, 30 и 40 километара, зависно од дужине трке.
Првенство Србије одржано
је у четири кола на стазама у
Пожаревцу, Аранђеловцу, Новом Саду и Београду, на дистанцама од 20 до 80 км.
Маша Ог њено вић је тријум фо вала с грлом Вук у ка тего рији сенио ра, а Ива Миоч са Зев сом била је најбоља
у надметању јуниорки. Маша је осво јила прво место и
на Отво ре ном бал кан ском
ку пу, као и на Пр вен ству
Војво дине.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дд3)
Избор Р. Радојевић
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВИКЕНД ЗАЧИЊЕН ТРИЈУМФИМА!
„Лавице” боље од
Зрењанинки
Борац савладао
Јагодину
Захуктава се првенствена
трка у најјачој одбојкашкој
лиги у нашој земљи. Прошлог викенда су на програму биле утакмице четвртог
кола, а резултати који су постигнути још један су показатељ да ће овогодишњи
шампионат бити веома занимљив и неизвестан. Спартак је у Суботици изгубио
од Футога, Железничар је у
Лајковцу савладао лидера
Јединство из Старе Пазове,
а панчевачке „лавице” су
наставиле да жању бодове,
па представљају једно од
најпријатнијих изненађења
Суперлиге. После Футога и
Црвене звезде оружје је
пред разиграним девојкама
које предводи тренер Александар Владисављев морао
да положи још један ривал.
„Лавице” су с каматом наплатиле дуг из прошле сезоне: Динамо–Зрењанин 3:0,
по сетовима: 25:22, 25:14 и
25:19.

Панчевке су и пре почетка сусрета важиле за фаворита, али гошће из
Зрењанина су врло добро
„отвориле” утакмицу у којој су „тражиле” прве бодове. Зрењанинке су водиле
са 9:5 и 12:9, али после техничког тајм-аута „лавице”
су полако али сигурно преузимале контролу над
утакмицом. И резултат је

Фантастична перспектива

почео да се мења. Разиграла се Милена Спремо, Николина Ашћерић је са два
блока „један на један” потпуно разоружала противника, а онда су почели да
„севају” и смечеви Нине
Коцић... Гошће из Зрењанина нису имале решења
за такву игру Панчевки,
али ни снаге да им се супротставе.
Други
део утакмице протекао је у
апсолутној
доминацији

„лавица”. Око 300 поклоника одбојке у Хали спортова на Стрелишту гледало
је – „рапсодију у плавом”.
Разиграла се и Драгана
Марковић, Милена Спремо је наставила да бриљира, како са сервис-линије,
тако и у пољу, а Николина
Ашћерић је била непрелазни бедем на мрежи... Лако, без велике муке,

Панчевке су стигле до убедљивог вођства од 2:0. Тренер Владисављев је у тим
тренуцима шансу да играју
дао и младим играчицама,
попут Милице Јовановић, Даше Михаиловић, Јане Ћук...
Нешто занимљивије било је у трећем сету, али
иако су го шће имале ре зул татску предност, питање победника није се
постављало. Зрењанин је
повео с 15:11, па је тренер
Владисављев
реаговао
тајм-аутом. Уследио је ассервис Милене Спремо, затим поен Нине Коцић, па
блок Николине Ашћерић, а
онда још један... Панчевке
су стигле до изједначења и
тада је све било јасно. Катарина Симић је „везала”
неколико поена, Јелена Лазић је „летела” по терену,
Емилија Миловановић је
лоптама тражила Нину Коцић, која није грешила...
Динамо је тако остварио
трећу победу у шампионату.
– Честитам мојим саиграчицама на ангажовању
и борбености. Испоштовале
смо договор из свлачионице, пружиле смо максимум
и победиле. Атмосфера на
тренинзима је током читаве недеље била сјајна, а то се
осетило и на терену – рекла
је Николина Ашћерић, средњи блокер Динама.
Панчевке су сада на трећем месту на табели, са

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ РАГБИСТА

„ВЕПРОВИ” У ДВА ФИНАЛА
Чланови Рагби клуба Динамо 1945 били су веома активни прошлог викенда, јер је на програму био завршетак првенства за млађе
категорије. Најважније је то што су и кадети и
јуниори клуба из нашега града играли у финалу својих надметања.
У конкуренцији јуниора „вепрови с Тамиша”
изгубили су од београдског Рада са 42:0, док су
кадети против истог ривала водили до самог
финиша, а онда су Београђани, у последњем
минуту, постигли победнички есеј: Рад – Динамо 1945 24:22.
Управа клуба захваљује свима који су помогли остварењу ових резултата и који су вратили рагби у Панчево.

осам бодова. Први је Тент
из Обреновца, а Јединство
из Старе Пазове је друго.
– Ова победа нам много
значи. Мало сам се и прибојавао ове утакмице, јер
ће време показати колико
је Зрењанин квалитетан
тим. Покушавам да ове сезоне направим „борбену”
атмосферу у тиму, да ангажовање девојака буде на
максимуму, инсистирам на
игри у одбрани, јер само тако можемо да парирамо
физички доминантнијим
ривалима. Девојке одлично
раде, а добри резултати
производе позитивну атмосферу на тренинзима.
Трудићемо се да се усавршавамо и даље – истакао је
тренер Динама Александар
Владисављев.
Одбојкаши старчевачког
Борца су у четвртом колу
Прве лиге у Хали спортова
на Стрелишту савладали
Јагодину с 3:1, по сетовима:
25:19, 25:21, 23:25 и 25:16.
– Добро смо одиграли ову
утакмицу. Било је мало
опуштања у трећем сету,
што је ривал умео да казни,
али што је најважније, момци су у четвртом сету били
фантастични. Још увек
имамо осцилације у игри,
али како време буде одмицало, сигуран сам да ћемо
бити све бољи. Јаке утакмице нам тек предстоје, па морамо бити спремни за
најтеже ривале – рекао је
тренер Борца Душан Јовић.
Старчевци су играли у
саставу: Фаркаш, Гаврилов,
Синђелић, Милетић, Рајковић, Луковић, Милошевић,
Булић, Владисављев, Кнежевић, Познић и Зиндовић.
– Најважније је то што
смо се вратили на победнички колосек. Наша игра
је имала успоне и падове,
али битно је да смо освојили важне бодове – додао је
играч Борца Стефан Владисављев.
У првенству Друге лиге
„Север” за жене Одбојка
013 изгубила је у Футогу од
Волејстара с 3:0, по сетовима: 26:24, 26:24 и 25:23.
А. Живковић

Ко је најважнија особа свих девојчица на свету? Има ли једноставнијег питања? Нема. Тата!
Најлепше место за седење које дете може замислити јесу татина рамена. Он својој најдражој цури придржава ноге, а одатле, из
перспективе више чак и од татине, пружа се фантастичан поглед
на свет који дете тек упознаје. И поглед у замагљену будућност.

Одлуке и одлике
Када девојчица порасте, у њеном животу се појављују неки други омиљени ликови. Тата више није у фокусу, иако је и даље присутан. Момци, више или мање важни, мењају се, баш као и перспективе, личне одлуке и одлике.
Ипак, једно остаје исто: ко је у детињству научио да је породица основ свега, увек јој се враћа. И жели да створи сопствену.

Зрели избор
И пошто коса оседи, потребан је ослонац. Како тата више није на
планети, једини логичан избор је човек њеног живота. С којим
има своју породицу.
Деца порасту и оду својим путем, а њих двоје су ту да помажу једно друго, да се пазе, бодре међусобно, да уживају колико
и докле год је могуће у зрелости свог односа и својих година. Да
ходају испод једног кишобрана. До краја света...

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Михајло Бешић,
ученик:

Реља Јарковачки,
ученик:

Катарина Ђуркић,
ученица:

– С обзиром на то да
тренирам кошарку,
за викенд ћу ићи
на тренинг, а имаћу
и утакмицу. Остатак
времена ћу
највероватније
провести с другарима
у „Авив парку”.

– За викенд идем
у музичку школу, јер
свирам у тамбурашком
оркестру. Такође, учићу
за предстојеће
контролне, играћу
игрице и одмараћу
се код куће.

– Викенд ћу
искористити за учење,
а планирам и да
се мало играм с
другарима. Вероватно
ћу се мало одмарати,
а можда ћу ићи
и код баке.
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