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У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  13 .  СЕПТЕМБРА 2019.
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ЗЛАТОЗЛАТО

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и но-
шење оружја.

Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радни-
ка „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.

Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју за-
конску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну пре-
кршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.
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КМултијезички додатак – на мађарском језику 

Többnyelvű melléklet – magyar nyelven » стране I-VIII

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевци који су
били панкери

Били су и остали бунтовници
страна 9

ЧЕМУ ДА СЕ НАДАЈУ НАЈСТАРИЈИ

КОЛИКЕ ЋЕ ТАЧНО БИТИ ПЕНЗИЈЕ 
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Због несавесних родитеља
угрожена сигурност деце

Број 4831, година CLI
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ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ, ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА, О БУЏЕТУ ГРАДА

Раз ли ке 
не бо ле

У Бер ли ну љу ди иду у опе ру у
шорт се ви ма, па пу ча ма „бир -
кен шток”, ко је под се ћа ју на
на ше „гру бин ке”, и у па у за ма
из ме ђу два чи на пи ју пи во и
је ду пе ре це. Уну тра апла у ди -
ра ју и сла ве умет ност...

* * *
На ули ца ма не мо же те сре сти
два чо ве ка слич ног сти ла оде -
ва ња и не ка ко ни је ва жно шта
се но си, већ је ва жно да не што
има те на се би. Оно што ка же
„то сам ја”, а што је још леп -
ше, ни ко вам не ће за ме ри ти
што сте баш та кви ка кви сте.
Мо жда вас ни ко не ће ни при -
ме ти ти, а хо да ће те ме ђу хи ља -
да ма љу ди сва ког тре нут ка.
Бер лин ни је пре сто ни ца мо де,
али ако не што мо же те на у чи -
ти док ко ра ча те ули ца ма тог
гра да, је сте да је до бар осе ћај
ка да из ра зи те се бе. И да при -
том уоп ште не ма ри те шта би -
ло ко дру ги ми сли о то ме. Али
ствар но...

* * *
За сто лом у ре сто ра ну бр зе
хра не се де ле су че ти ри дру га -
ри це: јед на је из гле да ла као да
је ин диј ског по ре кла, дру га
пла ва, ве ро ват но Не ми ца, тре -
ћа као да је из ис точ не Евро -
пе, а че твр та је но си ла хи џаб.
То ли ко све то ва у том јед ном
ма лом руч ку на кон на пор ног
школ ског да на. Осим то га ода -
кле по ти чу, из гле да ле су пот -
пу но исто, она ко ти неј џер ски
раз и гра но и ве се ло, да не мо -
жеш да пре ста неш да их гле -
даш. Хеј, ко ли ку пред ност оне
има ју! Мно ги да нас уче шта је
то ле ран ци ја и по што ва ње раз -
ли чи то сти, а не ки то жи ве. И
за ми сли те ко ли ко је лак ше кад
о то ме не мо ра те да раз ми -
шља те јер је за вас нор мал но
да ни сте исти као дру ги. Ви сте
раз ли чи ти и то ни ма ло не бо -
ли. То је ваш бренд!

* * *
Му зи ка је сву да око нас. Са мо
тре ба да ослу шку је те!

* * *
Зна те, ка да се вра ти те, ви ди те
да се и код нас но се па ти ке
„ванс”, као и у цен тру ве ли ког
не мач ког гра да. Мла ди су исто
у свом фил му, де ца по го то во,
са мо при ча ју раз ли чи тим је -
зи ком. Пи во се пи је у пар ку,
док из ло кал них ка фи ћа до пи -
ре му зи ка. Град је ма ли, али
има ду шу. Ви сте исти, са мо
ма ло срећ ни ји јер вам је све
то ја сно.

Пред од бор ни ке сти же
тре ћи ре ба ланс

Го ди на ма, па и де це ни ја ма Пан че во
ва жи за град чи ја је ка са, сра змер но
бро ју ста нов ни ка, јед на од нај пу ни јих
у Ср би ји. С об зи ром на то да ће се ове
не де ље пред од бор ни ци ма на ћи пред -
лог тре ћег ре ба лан са бу џе та Гра да, ис -
ко ри сти ли смо при ли ку да о то ме ка -
ко се ства ра фонд свих гра ђа на
Пан че ва, као и на шта се тро ши, по -
раз го ва ра мо с Пре дра гом Жив ко ви -
ћем, за ме ни ком гра до на чел ни ка, ко -
ји је за ду жен за пан че вач ке
фи нан си је.

Кре ну ли смо од нај ак ту ел ни јег пи -
та ња: због че га се у овом мо мен ту ме -
ња из глед град ске ка се.

Де фи цит ис под де сет од сто

Тре ћи ово го ди шњи ре ба ланс бу џе та
је, ка ко ка же Жив ко вић, узро ко ван
пре по ру ка ма из Ми ни стар ства фи -
нан си ја. Об ја шња ва:

– Има ли смо не ко ли ко са ста на ка у
ре сор ном ми ни стар ству у ве зи с по -
тен ци јал ним уве ћа њем бу џе та у на -
ред ној го ди ни. На и ме, не на мен ски
тран сфер нам је ус кра ћен још 2014.
го ди не, па смо у оба ве зи да бу џет ски
де фи цит ускла ди мо са чла ном 27 За -
ко на о бу џет ском си сте му, што зна чи
да тре ба да га спу сти мо ис под де сет
од сто. Пи та ње је би ло ка ко да то тех -
нич ки из ве де мо. То смо ура ди ли та -
ко што смо јав ни дуг пре ма бан ка ма,
тј. на ше оба ве зе за от пла ту глав ни це
и ка ма та, што го ди шње из но си око
300 ми ли о на ди на ра, ре ши ли да ума -
њи мо за на сту па ју ћу го ди ну, па смо
за 205 ми ли о на уве ћа ли на ше ово го -
ди шње ра те. Исто вре ме но, не ке од
пла ни ра них ин ве сти ци ја пла ти ће мо
ја ну а ра 2020. Ти ме ће мо се ква ли фи -
ко ва ти да нам др жа ва вра ти пре пет
го ди на ума ње на сред ства.

У скло пу ре ба лан са би ло је ма њих
пре на ме на сред ста ва и ни је би ло про -
ме на код при хо да. То ком ле та одо бре -
но је око 17,5 ми ли о на ди на ра уста -
но ва ма кул ту ре, па са да бу џет Пан че ва
из но си 5,8 ми ли јар ди ди на ра.

– Нај бит ни је је то да смо на осно ву
оства ре них уште да до дат них два на -
ест ми ли о на ди на ра опре де ли ли за
пред школ ско обра зо ва ње. Ра ди се о
суб вен ци ја ма за вр ти ће, од но сно сред -
стви ма за око сто пе де се то ро де це ко -
ја су на ли ста ма че ка ња. Она ће би ти
упи са на у је дан при ва тан вр тић ко ји
тре ба да до би је ва же ћу акре ди та ци ју;
је ди ни је ко ји ис пу ња ва усло ве – при -
ча за ме ник гра до на чел ни ка.

Жив ко вић је већ ско ро осам го ди -
на у овом по слу. За то је ком пе тен тан
и да упо ре ди бу џет Пан че ва с ка са ма
не ких дру гих ло кал них са мо у пра ва.
Ка же:

– Кад год има мо про блем или ако
са мо же ли мо да се кон сул ту је мо у ве -
зи с не ким не до у ми ца ма – раз го ва -
ра мо с ко ле га ма из Зре ња ни на и Су -
бо ти це. Они зо ву нас, ми њих, бу џе ти
су нам слич ни. До ду ше, су бо тич ка
ка са је пу ни ја, али је и град ве ћи од

ЗАДОВОЉИТИ МНОГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОТРЕБЕ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Царство.

Ових дана, у граду

Снимио: Милан Шупица

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Пан че ва. У по след ње вре ме има мо
до бру ко му ни ка ци ју и че сто са ра ђу -
је мо и са Сме де рев ци ма и По -
жаревља ни ма. Пре ма по след њем
извешта ју Др жав не ре ви зор ске ин -
сти ту ци је, Пан че во и Сме де ре во има -
ју нај бо ље оце ње на фи нан сиј ска до -
ку мен та. Ка да се ра ди о ре ги о ну,
не ма сми сла по ре ди ти, ре ци мо, Опо -
во с Пан че вом, јер и сра змер но бро -
ју ста нов ни ка њи хов бу џет је да ле ко
ма њи. Исто та ко, не во ли мо да слу -
ша мо ка да нам не ко при ча ка ко сто -
је ства ри у Бе о гра ду. За кон о глав -
ном гра ду и дру га ак та чи не да је
Бе о град не у по ре див, баш као и пре -
сто ни це у дру гим др жа ва ма.

Ма ло ма не вар ског про сто ра

За ме ник гра до на чел ни ка се сла же с
на ма да је бу џет од 5,8 ми ли јар ди ди -
на ра огро ман но вац. Ипак, има по -
тре бу да до да:

– То је та ко на пр ви по глед. Љу ди
ми сле да Град има 5,8 ми ли јар ди на
рас по ла га њу за све оно што тре ба да се
ре а ли зу је. Ни је та ко: 4,5 ми ли јар ди ди -
на ра су фик сне оба ве зе ло кал не са мо -
у пра ве. Ту ми слим на из два ја ња за
обра зо ва ње, суб вен ци је јав ним ко му -
нал ним пред у зе ћи ма, фи нан си ра ње
уста но ва кул ту ре... То не мо же да се
про ме ни. За „ма не вар” у сми слу им -
пле мен та ци је од ре ђе не по ли ти ке у не -
ким обла сти ма оста је не што ви ше од

ми ли јар ду ди на ра. На рав но, ствар из -
бо ра сва ке вла сти је за шта ће се опре -
де ли ти. Ве чи то је пи та ње ка ко с нај ма -
ње нов ца за до во љи ти нај ви ше по тре ба
гра ђа на, што је су шти на це ле при че.

Океј, схва тљи во. Ка ко то ра ди ова
власт?

– Сва ке го ди не од ре ђе на област до -
би ја ви ше сред ста ва. То су ове го ди не
рад и за по шља ва ње; у то ку су про јек -
ти за са мо за по шља ва ње и но ва рад на
ме ста, ак ту ел ни су и вр ло по пу лар ни,
љу ди се ја вља ју. Ка да се ус по ста ви је -
дан до бар си стем, јед но став но га не
тре ба ме ња ти. То га се др жи мо при -
ли ком рас по де ле град ских фи нан си -
ја. И, оче ку је нас за о кру жи ва ње че ти -
ри про јек та јав но-при ват ног
парт нер ства, што ће до не ти и до дат -
на сред ства, ко ја ће ићи у ин ве сти ци -
је – ја сан је Жив ко вић.

Ве чи то је пи та ње ка ко уште де ти.
Пре ма на шем са го вор ни ку, сва ке го -
ди не има све ма ње про сто ра за то.

– Али ни је то са мо пи та ње за нас ко -
ји се ба ви мо град ским фи нан си ја ма,
већ и за све бу џет ске ко ри сни ке. Тру -
ди мо се да бу де мо мак си мал но ра ци -
о нал ни и ефи ка сни. Че сто се де ша ва
да из не ких тех нич ких раз ло га ко ри -
сни ци бу џе та не ре а ли зу ју ин ве сти ци -
је за ко је смо опре де ли ли но вац, па се
он да та сред ства вра ћа ју у бу џет. Ни
то ни је до бро, јер се пра ви бу џет ски
де фи цит – ка же Жив ко вић.

Ва жно је пи та ње и ка да ће бу џет -
ски ко ри сни ци по че ти тр жи шни је да
се по на ша ју.

– Град не суб вен ци о ни ше на кла -
си чан на чин пред у зе ћа чи ји је осни -
вач. „Хи ги је на” чи сти ули це, „Зе ле ни -
ло” уре ђу је јав не зе ле не по вр ши не...
То нам он да фак ту ри шу. АТП-у до -
пла ћу је мо за ме сеч не и го ди шње кар -
те по вла шће них ка те го ри ја. И ка да
јед ног да на до ђе при ват ник, суб вен -
ци о ни са ће мо пре воз уче ни ка, сту де -
на та, труд ни ца и пен зи о не ра; та ко ра -
де сви гра до ви. Пред у зе ћа већ је су на
тр жи шту, Град по ма же гра ђа ни ма, а
не пред у зе ћи ма – твр ди Жив ко вић.

При ват ни ин ве сти то ри, по пут ZF-
а, Пан че ву до но се мно го, ми шље ње је
за ме ни ка гра до на чел ни ка.

– Нај ва жни је је то што ће на ше су -
гра ђан ке и су гра ђа ни до ћи до по сла.
Од по зна ни ка ко ји ра де у ZF-у чу јем
да су за до вољ ни и усло ви ма за рад и
при ма њи ма. Со ци јал ни мо ме нат је
мно го бит ни ји, али ни је за не мар љи -
ва ни еко ном ска ра чу ни ца. У ела бо -
ра ту ко ји је усво ји ла и Вла да Ср би је,
ка да смо да ва ли зе мљи ште у за куп на
99 го ди на, на ве де но је да ће се за две
и по го ди не пре ко по ре за и до при но -
са у град ску ка су сли ти она ко ли чи на
нов ца ко ју би смо до би ли и да је тај
про стор про дат по тр жи шној це ни. То
је јед на од нај бо љих ин ве сти ци ја Гра -
да ика да спро ве де них, ни је ни ка кав
по клон – за кљу чу је Жив ко вић.

Прет по став ка је и да ће се због до -
ла ска ин ве сти то ра раз ви ја ти гра ђе -
вин ска опе ра ти ва, за нат ске де лат но -
сти, пре храм бе на ин ду стри ја...
Ви де ће мо. Уско ро.

С. Трај ко вић

Предраг Живковић

ПРО ШИ РЕ ЊЕ СЕ ВЕР НЕ ИН ДУ СТРИЈ СКЕ ЗО НЕ

На про шло не дељ ној сед ни ци Град ског ве ћа усво јен је План де таљ не ре -

гу ла ци је за под руч је Се вер не ин ду стриј ско-по слов но-про из вод не зо не 2.

Он је упу ћен Скуп шти ни гра да ка ко би га из гла са ли и од бор ни ци, чи ме

ће би ти ство ре ни пред у сло ви за до ла зак, ка ко је ра ни је на ја вље но, но -

вог ве ли ког ин ве сти то ра из Не мач ке.

Дру ги део се вер не ин ду -

стриј ске зо не на ла зи се на

Ја буч ком пу ту тик до по сто -

је ћег ком плек са ZF-а. За у -

зи ма про стор по вр ши не 28

хек та ра, а пре ма пла ну ин -

ве сти тор ће на 22,5 хек та ра

гра ди ти објек те ко је ће ко -

ри сти ти за про из вод њу.

Сву ин фра струк ту ру ко ју је

ду жан да обез бе ди Град –

са о бра ћај ни це, енер гет ски

из во ри и ко му нал но опре -

ма ње – не ће би ти те шко уве за ти, по што се ра ди, као што ре ко смо, о на -

став ку по сто је ће по слов не зо не.

Из град ња кру жног то ка у бли зи ни ових зо на већ је у то ку, ни је да ле ко

ни же ле знич ка пру га, а у пла ну је да се пре ко ових са о бра ћај ни ца но ви

пан че вач ки ин ду стриј ски ком плекс по ве же са оби ла зни цом ко ја тре ба да

иза ђе на „мост у на ја ви” Вин ча –Стар че во, чи ме би ла ко до сту пан био и

ау то-пу т од Бе о гра да ка ју гу Ср би је.

Још увек ни је по зна то о ко јој ком па ни ји је реч, а зна се, из из ја ва чел -

ни ка и др жа ве и гра да, да је у пи та њу фир ма из обла сти ау то-ин ду стри је.

Град Панчево позива грађане, правна лица и све друге
организације да предложе кандидате за Новембарску на-
граду Града Панчева, која се традиционално додељује 8.
новембра поводом Дана града.

Награде се додељују физичком или прав-
ном лицу које има пребивалиште на терито-
рији Панчева за највреднија достигнућа у обла-
стима уметности, науке, архитектуре и
урбанизма, новинарства, образовања, спор-
та, привреде, медицине и социјалног и ху-
манитарног рада.

Предлог у писаној форми који садржи по-
датке о кандидаткињи или кандидату и де-
таљно образложење о њеним или његовим
достигнућима или резултатима рада, као и
личне податке предлагача (име, презиме,
адреса) треба доставити на писарницу у
Градском услужном центру (улаз из Улице Пе-
тра Драпшина) најкасније до 15. октобра.

Опширније о критеријумима за доделу Новембар-
ске награде може се прочитати на сајту Града.

Тигран Киш, председник Скупштине града, сазвао је сед-
ницу локалног парламента за петак, 13. септембар. На
њој ће се наћи тридесет две тачке дневног реда, као и пет-

наест информативних.
У изјави за „Панчевац” Киш је казао да су нај-

важније прве четири теме: трећи ребаланс бу-
џета Града, одлука о доношењу Плана детаљне

регулације за подручје Северне индустријско-
пословно-производне зоне 2, утврђивање Про-
јекта за изградњу комплекса филмског студи-

ја од посебног значаја за град Панчево и усвајање
Пројекта јавно-приватног партнерства без еле-

мената концесије за финансирање, изградњу
и одржавање локалне путне инфраструктуре
на територији града с јавним плаћањем.

Поред тога, представници грађана ће усва-
јати програме рада и финансијске планове

установа културе и измене програма пословања
јавних предузећа. Према најавама које смо не-

званично добили, представници опозиције не-
ће се наћи у одборничким клупама.

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ

Почиње предлагање
кандидата

САЗВАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Преко тридесет тема
пред одборницима
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БА РУ ТА НА

Да ни аван ту ре
Пла ни нар ско-еко ло шки клуб
„Со ко”, уз по др шку Гра да
Пан че ва и број них удру же -
ња и клу бо ва, ше сти пут за -
ре дом ор га ни зу је „Да не аван -
ту ре” у пар ку Ба ру та на.

У су бо ту, 14. сеп тем бра,
од 9 до 17 са ти, на ве штач -
кој сте ни ће би ти упри ли че -
но др жав но пр вен ство у
спорт ском пе ња њу. Су тра -
дан од 11 до 18 са ти биће
представљене ак тив но сти као
што су спу шта ње ко ту ра чом,
из ви ђач ке ве шти не, пре жи -
вља ва ње у при ро ди. Ма ни -
фе ста ци ја је пр вен стве но на -
ме ње на де ци и мла ди ма, али
и од ра сли су до бро до шли.

Улаз је на овај до га ђај је
бес пла тан, а део са др жа ја, по -
пут ко ри шће ња ве штач ке сте -
не, зип-лај на или слак-лај на,
би ће на пла ћи ван по днев ној
кар ти од 300 ди на ра. Ј. Ф.

МАНАСТИР ВОЈЛОВИЦА

Упо ко јио се 
игу ман Ди ми три је

Је ро мо нах Ди ми три је (Ла -
зић), игу ман ма на сти ра Вој -
ло ви ца, умро је у сре ду, 11.
сеп тем бра, у пан че вач кој
бол ни ци по сле ду ге бо ле сти.

Отац Ди ми три је ро ђен је
1968. го ди не, а за мо на шио
се у ма на сти ру Ба ва ни ште.
Нај за слу жни ји је за „ре не -
сан су” ма на сти ра ко ји се на -
ла зи у кру гу пан че вач ке ра -
фи не ри је и ко ји је ду го имао
функ ци ју сме тли шта и фа -
брич ког ма га ци на.

На сва ких 40 се кун ди
у све ту не ко се убије

Ка ко пре по зна ти 
про блем и шта учи ни ти

Са мо то ком про шле го ди не у
ју жном Ба на ту 33 осо бе су из -
вр ши ле са мо у би ство, а од то га
њих 10 је из Пан че ва. У це лој
Вој во ди ни у 2018. за бе ле же но
је 305 слу ча је ва са мо у би ства,
а у Ср би ји 949 (720 му шка ра -
ца и 229 же на).

Ове по дат ке из нео је пан че -
вач ки За вод за јав но здра вље по -
во дом 10. сеп тем бра, Свет ског
да на пре вен ци је са мо у би ста ва.

По ра жа ва ју ћа ста ти сти ка

Ин ди ка тор рас про стра ње но сти
са мо у би ства на од ре ђе ној те -
ри то ри ји на зи ва се сто па са -
мо у би ства и пред ста вља број
су и ци да на 100.000 ста нов ни -
ка. У Ср би ји је та сто па про -
шле го ди не из но си ла 13,5, што
је тек не што ма ње не го 2016.
го ди не, ка да је би ла 13,6.

На ро чи то је за бри ња ва ју ће
ста ње у Вој во ди ни, у ко јој је сто -
па са мо у би ста ва у 2016. го ди ни
би ла 15,3 (288 са мо у би ста ва),
при че му је та да за пра во за бе -
ле жен пад у од но су на сто пу
29,6 из 2000. го ди не. Суде ћи по
овим број ка ма, Пан че во ни је у
кри тич ном вр ху ли сте као оста -
так Вој во ди не, али то не ума -
њу је зна чај овог про бле ма.

ЖОК „ДИ НА МО”

Избор нових челника
За че твр так, 12. сеп тем бар, за -
ка за на је из бор на скуп шти на
Жен ског од бој ка шког клу ба Ди -
на мо, ко ја ће би ти одр жа на у
про сто ри ја ма клу ба у Ули ци
Ву ка Ка ра џи ћа. Сви чла но ви
овог спорт ског ко лек ти ва ко ји
су овај број „Пан чев ца” ку пи -
ли у че твр так код кол пор те ра
тре ба да зна ју да са ста нак по -
чи ње у 17.30. Нај ва жни ја тач -
ка днев ног ре да за се да ња нај -
ви шег клуп ског те ла је сте из -
бор но вог ру ко вод ства.

ЗАСТОЈИ

Од ло жен крај ра до ва
Рок за за вр ше так ра до ва на
мо сту пре ко пре вод ни це про -
ду жен је до 30. сеп тем бра, иа -
ко је пр во бит но био по че так
ав гу ста, па је већ јед ном по ме -
рен за по че так сеп тем бра.

Рок је про ду жен до кра ја сеп -
тем бра због до дат них ра до ва
ко ји ни су мо гли би ти уна пред
пред ви ђе ни, већ су кон ста то -
ва ни тек при ли ком отва ра ња
кон струк ци је мо ста. На и ме,
при ли ком отва ра ња зо на ди -
ла та ци ја уо че на су њи хо ва уну -
тра шња оште ће ња, што зах те -
ва за ме ну но вим ди ла та ци ја -
ма дру гог ти па и знат но по ве -
ћа ва обим по сла на одр жа ва њу
мо ста – са оп ште но је из „Пу -
те ва Ср би је”.

То ком тра ја ња ра до ва ко ло -
во зна тра ка ка Пан че ву је за -
тво ре на и са о бра ћај се у оба
сме ра од ви ја у ко ло во зној тра -
ци ка Бе о гра ду.

Пре вен ци ја са мо у би ства и
да ље оста је све при сут ни иза -
зов, ка жу у За во ду за јав но здра -
вље Пан че во. Сва ке го ди не са -
мо у би ство је ме ђу 20 во де ћих
узро ка смр ти у све ту ме ђу љу -
ди ма свих ста ро сних до ба. Од -
го вор но је за пре ко 800.000
смрт них слу ча је ва, што је екви -
ва лент но јед ном са мо у би ству
на сва ких 40 се кун ди.

Ка ко по мо ћи

На пи та ње за што не ко из вр ши
са мо у би ство не ма пра вог од -
го во ра, јер је овај чин, твр де
струч ња ци, ре зул тат за јед нич -
ког ути ца ја ге нет ских, пси хо -

ло шких, со ци јал них, кул тур -
них и дру гих ри зич них чи ни -
ла ца, по не кад удру же них са ис -
ку ством тра у ме и гу бит ка.

– Уко ли ко сте при ме ти ли да
осо ба ко ју по зна је те гу би во љу
за жи во том, по ну ди те јој раз -
го вор и по ка жи те јој да ни је
са ма. Не кри ти куј те је, не мо -
ра ли ши те, не са жа ље вај те. По -
ка жи те да са о се ћа те с њом, бу -
ди те то пли и стр пљи ви и схва -
ти те је озбиљ но. Не мој те се
устру ча ва ти да по ста ви те пи -
та ње о са мо у би ству. Не мој те
по ку ша ва ти да је „раз ве се ли -
те”, ни ти да је уте ши те та ко
што ће те ома ло ва жи ти про -
блем. Не мој те де ли ти са ве те и
ука зи ва ти на при ме ре дру гих
у слич ним си ту а ци ја ма и не -
мој те др жа ти сло во о вред но -
сти жи во та и пра ву на са мо у -
би ство – пре по ру чу ју у За во ду.

Ако сум ња те или по у зда но
зна те да је осо ба су и цид на, вр -
ло је ва жно да утвр ди те да ли
има план са мо у би ства и да ли
има сред ства да га оства ри, јер
то го во ри о ви си ни су и цид ног

ри зи ка. Не оста вљај те је са му.
Скло ни те све пред ме те ко ји ма
би мо гла се бе да по вре ди. По -
мо зи те јој да схва ти да су про -
бле ми ре ши ви и да не под но -
шљи ви уну тра шњи до жи вљај
ко ји има не ће тра ја ти веч но.

На жа лост, ве ћи ни љу ди је
вр ло не при јат но да раз го ва ра -
ју о са мо у би ству. У на шој кул -
ту ри то је та бу те ма и дру штво
углав ном иг но ри ше по сто ја ње
про бле ма. Али чи ње ни ца је да
у све ту го то во ми ли он љу ди го -
ди шње из вр ши са мо у би ство.
За то се не тре ба устру ча ва ти
да по ну ди те по моћ оно ме ко -
ме је по треб на! Д. Кожан

ЕПИ ЛОГ ШТРАЈ КА ДЕ ЛА ЗА ПО СЛЕ НИХ У АТП-у

Ау то бу си возе редовно, че ка се 7. ок то бар
На кон ха о са ко ји је про шле
не де ље на сту пио у јав ном град -
ском пре во зу, ка да је че тр де -
сет тро је од 129 во за ча у ЈКП-
у АТП, не за до вољ но усло ви ма
ра да, исто вре ме но отво ри ло
бо ло ва ње, па су од утор ка, 3.
сеп тем бра, ау то бу си са о бра ћа -
ли по не дељ ном ре ду во жње,
си ту а ци ја се у по не де љак, 9.
сеп тем бра, ко нач но нор ма ли -
зо ва ла.

Пре ма ре чи ма Бо ја на Бо ја -
ни ћа, ди рек то ра АТП-а, сви во -
за чи су се вра ти ли на сво ја рад -
на ме ста и град ски и ме ђу ме -
сни пре воз са да функ ци о ни шу
не сме та но.

– Во за чи су при хва ти ли по -
ну ду град ске вла сти да им до
кра ја го ди не бу де ис пла ће на
со ли дар на по моћ у укуп ном
из но су од 40.000 ди на ра (сва -
ког ме се ца по 10.000 ди на ра).
То је ре ше ње ко је је би ло нај -
бли же њи хо вим зах те ви ма. Во -
за чи су тра жи ли по ве ћа ње пла -
те на 70.000 ди на ра, али не -
мо гу ће је да сва ки за по сле ни
има иден тич ну за ра ду, а да то
бу де у скла ду са За ко ном о ра -
ду, бу ду ћи да по сто је раз ли ке
у об ра чу ну ста жа, дво смен ског
од но сно ноћ ног ра да, ра да с
кон дук те ром или без ње га и
слич но – об ја снио је Бо ја нић.

Ре ше ње, бар ка да је о за ра да -
ма реч, за ову го ди ну је про на -
ђе но, а шта ће за по сле ни у АТП-
у, али и ко ри сни ци услу га овог
пред у зе ћа мо ћи да оче ку ју до -
го ди не, до не кле ће би ти по зна -
то по сле 7. ок то бра. На и ме, Град
је 29. ју ла упу тио јав ни по зив
за под но ше ње по ну да за до де -
лу кон це си је на пе ри од од два -
де сет пет го ди на на услу гу оба -
вља ња де лат но сти до ма ћег ли -
ниј ског пре во за пут ни ка на те -
ри то ри ји гра да и из град њу но -
ве ау то бу ске ста ни це. Рок за до -
ста ву по ну да је 7. ок то бар, а за
исти дан је за ка за но и њи хо во
отва ра ње. Бо јан Бо ја нић от кри -

ва да за ин те ре со ва них прав них
ли ца – има.

– Град ће осно ва ти но ву фир -
му, ко ја ће би ти за јед нич ко при -
вред но дру штво. Су вла сни ци те
фир ме би ће сам Град и но ви
парт нер, а ко ће то би ти, зна ће
се на кон отва ра ња по ну да. Он
ће би ти у оба ве зи да у пр вих
го ди ну да на ку пи ше зде сет но -
вих ау то бу са и да у истом ро ку
из гра ди и пу сти у рад но ву ау -
то бу ску ста ни цу са сер ви сом и
тех нич ким пре гле дом. То ће за
на ше пут ни ке зна чи ти пре о -
крет за 180 сте пе ни, на рав но
на бо ље – ис та као је ди рек тор
АТП-а. Д. К.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-

-би о хе миј ској ла бо ра то ри -
ји те уста но ве па ци јен ти
већи ну ве ри фи ко ва них, кон -
тро ли са них и су ми ра них
резул та та мо гу до би ти за
све га сат вре ме на.

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све
ве ћи број Пан -
чев ки и Пан че -
ва ца би ра За вод
„Пан че вац”, по -
себ но он да ка да
је нео п ход но
ура ди ти пре гле -
де и ана ли зе на
јед ном ме сту и

до би ти ре зул та те што пре.
С тим у ве зи, тре ба под се -
ти ти и на то да се у За во ду,
при ме ра ра ди, све вр сте ле -
кар ских уве ре ња из да ју за
мак си мал но два са та.

Као и увек до са да, и овог
ме се ца су у За во ду за кли -
јен те осми шље ни и но ви па -
ке ти услу га по из у зет но по -
вољ ним це на ма, а ви ше о
то ме, као и о до дат ним по -
год но сти ма ко је оства ру ју
сви они ко ји по се ду ју ло јал -
ти кар ти це Ау то-цен тра „Зо -
ки”, по гле дај те на ре клам -
ним стра на ма на шег ли ста.

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

ЗНА ЦИ УПО ЗО РЕ ЊА

Ис тра жи ва ња су по ка за -

ла да осмо ро од де се то ро

љу ди ко ји из вр ше са мо у би -

ство не ко вре ме пре смр ти

по ка зу ју про ме не лич но сти,

по на ша ња, про ме не у спа -

ва њу и на ви ка ма ис хра не.

Аларм се па ли и ако при -

ме ти те да осо ба мно го бри -

не, гу би ин те ре со ва ње за

при ја те ље, секс и хо би је и

по ка зу је да се пла ши гу бит -

ка кон тро ле.

Су и ци дал не осо бе су не -

рет ко оп те ре ће не осе ћа њем

кри ви це, сти да и са мо мр -

жње, не ма ју на де за бу дућ -

ност и зло у по тре бља ва ју

дро ге или ал ко хол. По себ -

но тре ба обра ти ти па жњу

на осо бе ко је има ју на ве де -

не про ме не у по на ша њу, а

не дав но су из гу би ле во ље -

ну осо бу или не што дру го

што им је ва жно (по сао, но -

вац, ста тус, ве ру…) или су

(би ле) жр тве зло ста вља ња.

КО ГА ПО ЗВА ТИ

Број на ци о нал не ли ни је за пре вен ци ју су и ци да у Кли ни ци

за пси хи ја триј ске бо ле сти „Др Ла за Ла за ре вић” је 011/77-

77-000 и до сту пан је 24 са та се дам да на у не де љи.

У цен тру „Ср це” сва ког да на од 17 до 23 са та ра ди број

0800/300-303, а по др шку мо же те до би ти и пу тем меј ла va-

nja@centarsrce.org, као и пу тем чет-ру бри ке на сај ту

www.centarsrce.org.

Подршка – да, критиковање – никако

ГО РУ ЋИ ПРО БЛЕМ У ВОЈ ВО ДИ НИ

У ПАН ЧЕ ВУ ДЕ СЕТ СА МО У БИ СТА ВА 2018.



Има то ли ко не бу ло за, тре ба иза бра ти нај не бу ло зни је.
Пре смо обе сми шља ва ли при че, са да је већ све обе -
сми шље но, па у прин ци пу са мо из ве шта ва мо. Има мо
де ве де се те на сте ро и ди ма, идем сад да ку пим тре нер -
ку и да се упа шем. Ја сам за бој кот док не бу де до не сен
но ви за кон и док се не на пра ве усло ви за из бо ре јер је
ово су лу до. За то сам да се бој ко ту ју, па нек сам вла да
овом др жа вом, а нас нек оте ра. Ја сам за то да ми ку пи
кар ту у јед ном прав цу, иза брао бих не ку про па лу зе -
мљу по пут Нор ве шке, Швед ске, Дан ске… Да одем у те
не раз ви је не зе мље ко је има ју про блем с де мо кра ти -
јом. То су зе мље из ко јих ће љу ди уско ро на ди ра ти
ова мо у „злат но до ба”. Из бе гли це ко је ће тра жи ти азил
за усе ље ње у Ср би ју.

(Ра дио-во ди тељ Дар ко Ми тро вић Да ре, „Да нас”, 6.
сеп тем бар)

* * *

* * *
Цен зу ра је ме та ста зи ра ла. Има је сву да, на свим ни во -
и ма, па се са мим тим и спро во ди на мно го на чи на.
Њен нај пер фид ни ји об лик је ау то цен зу ра и њу ви ђам
све ви ше, чак и у свом нај бли жем окру же њу. Оно што
сам ви де ла ба ве ћи се Ју го сла ви јом, а што ви дим и са -
да, је сте да су ов де љу ди ја ко скло ни по год ба ма са си -
сте мом и да се вр ло ла ко про да ју. За хва љу ју ћи ме ди -
ји ма и дру штве ним мре жа ма ви да нас гле да те те „про -
да је” лајв или он лајн. Са сва ким одо бре ним про јек -
том, би ло да је умет нич ки, на уч ни или би ло ко ји дру -
ги, ви умек ша ва те ре то ри ку и од јед ном уме сто о по ли -
ти ци о ко јој сте жуч но го во ри ли и на па да ли Ву чи ћа,
има те из ја ве у сти лу „про ле ће је до шло у наш ле пи
град”, ма ло о де ци, ма ло о вре ме ну, ма ло шта сте је ли,
ма ло о по слу и ето ау то цен зу ре. А од ау то цен зу ре до
са у че сни штва у ова квим си сте ми ма је кра так пут. Код
мно гих та квих љу ди ко је сам гле да ла у про шло сти као
исто ри чар ка, али ко је гле дам и да нас као са вре ме ни -
ца, ви ви ди те не ла го ду и ја ду бо ко ве ру јем да се љу ди
ко ји при ста ју на ова кве по год бе осе ћа ју ло ше. То је не -
ка, ма да сла ба, са тис фак ци ја за оне хра бре ко ји не
при ста ју на по год бе. Исто ри ја ће и јед не и дру ге ста -
ви ти на сво је ме сто.

(Исто ри чар ка Ра ди на Ву че тић, „Блиц”, 9. сеп -
тембар)

* * *

* * *
Обе ле жа ва ње пе де се то го ди шњи це „Вуд сто ка” иза зва -
ло је ја ко ве ли ку гло бал ну па жњу и то је за ме не из -
не на ђу ју ће. При па дам ге не ра ци ји чи је су успо ме не
успе шно из бри са не. Сва ко ко је ка сни је иза шао на
дру штве ну, кул тур ну или му зич ку сце ну ра дио је
упра во на то ме да би ту про шлост за бо ра вио. За то је
нео бич но да је ве ћа па жња ове го ди не по све ће на
„Вуд сто ку” не го пе де се то го ди шњи ци спу шта ња чо ве -
ка на Ме сец, па се по ка за ло да је „ве ћи ко рак за чо ве -
чан ство” био „Вуд сток” не го тај лет „Апо ла 11”. За -
што? За то што је та да чи та ва јед на ге не ра ци ја иза -
шла на јав ну сце ну и до шла на „Вуд сток” да се бу ни
про тив ра та у Ви јет на му, про тив ра сне и пол не се гре -
га ци је; до шли су бор ци за људ ска пра ва, еко ло шки
ак ти ви сти и анар хи сти – но си о ци ра зних иде ја та да
су би ли за јед но. Фе сти вал „Вуд сток”, на ко ме је би ло
500.000 љу ди, имао је ви ше по се ти ла ца не го што је
Аме ри ка та да има ла вој ни ка у Ви јет на му. Ис по ста -
ви ло се да огро ман број раз ли чи тих љу ди у тим окол -
но сти ма мо же да жи ви то ле рант но. Не за бо ра ви те да
на „Вуд сто ку” у та че ти ри да на ни је би ло ни ти јед ног
је ди ног ин ци ден та, што је је дин стве но у но ви јој исто -
ри ји ка да је на оку пу та ко ве лик број љу ди. Е, то је
мо дел ко ји је јед на ге не ра ци ја пред ста ви ла све ту.

(Му зич ки кри ти чар Пе тар Пе ца По по вић, пор тал
„Но во сти”, 4. сеп тем бар)

4 ПОЛИТИКА
Петак, 13. септембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

КОНЦЕПТ

Из град ња лич них и
про фе си о нал них
капа ци те та

Бес плат не ра ди о ни це
у про сто ри ја ма Ме сне
за јед ни це Цен тар

Про је кат „Да нас мла ди, су тра
ли де ри”, чи ји је циљ пру жа ње
по др шке мла ди ма у Ср би ји да
кроз из град њу лич них и про фе -
си о нал них ка па ци те та ра де, за -
по сле се, од но сно учи не све што
је до њих на са мо за по шља ва њу,
по др жа ла је Кан це ла ри ја за мла -
де гра да Пан че ва. Про је кат је
усме рен на осо бе ко је има ју из -
ме ђу 16 и 26 го ди на, а иде ја је
да се сви ма њи ма омо гу ћи рав -
но пра ван при ступ тех ни ка ма,
ве шти на ма и зна њу ко је зах те -
ва мо дер но тр жи ште ра да.

Бес плат не ра ди о ни це, ко је
ће би ти ор га ни зо ва не у се дам
гра до ва и оп шти на у Ср би ји,
усме ре не су на усва ја ње зна ња
и ве шти на по треб них за за по -
шља ва ње и са мо за по шља ва ње,
про фе си о нал ну ори јен та ци ју,
емо ци о нал ну пи сме ност, ак ти -
ви зам, ме диј ску и IT пи сме -
ност. У Пан че ву ће ра ди о ни це
би ти одр жа не од 13. до 15. сеп -

тем бра у про сто ри ја ма Ме сне
за јед ни це Цен тар, у Ули ци Мак -
си ма Гор ког 25.

На њи ма ће мен то ри и пре -
да ва чи би ти ис ку сни про фе си -
о нал ци са Ин сти ту та за јав ну
по ли ти ку, БИТ ин сти ту та и из
Шко ле но вих ви зи ја у обра зо -
ва њу. За ин те ре со ва ни ма ће на
рас по ла га њу би ти ра ди о ни ца
за мла де од 16 до 20 го ди на
под на зи вом „Про фе си о нал на
ори јен та ци ја, ак ти ви зам и ли -
дер ство”, а би ће одр жа на у пе -
так, 13. сеп тем бра, од 17 до 20,
су тра дан од 10 до 17 и 15. сеп -

тем бра од 10 до 13 са ти. Па ра -
лел но ће се одр жа ва ти ра ди о -
ни ца за осо бе од 20 до 26 го ди -
на, чи ји је рад ни на зив „Осно -
ве IT: увод у WordPress”. Тер -
ми ни су: 13. сеп тем бар од 17
до 20 са ти, 14. сеп тем бар од 9
до 18 и не де ља, 15. сеп тем бар,
од 9 до 14 са ти. При ја ве су мо -
гу ће са мо на сај ту Ин сти ту та
за јав ну по ли ти ку www.ijp.rs.

Дру ги део про јек та би ће по -
све ћен прак тич ној при ме ни сте -
че ног те о риј ског зна ња то ком
ак тив ног уче шћа у ра ду јед не
од по ме ну тих ор га ни за ци ја. Ко -

нач но, успе шни уче сни ци про -
јек та би ће пред ста вље ни по -
сло дав ци ма чи ји је де ло круг
ра да ком па ти би лан с ве шти -
на ма и зна њи ма мла дих уче -
сни ка про јек та.

Пред ви ђе но је уче шће по пет -
на ест мла дих осо ба у обе ра -
ди о ни це, што зна чи да је уче -
снич ки ка па ци тет огра ни чен.
При ја вље ни ће би ти оба ве ште -
ни меј лом или те ле фо ном о
ко нач ној се лек ци ји и свим нео -
п ход ним де та љи ма у ве зи са
одр жа ва њем ра ди о ни ца. За све
до дат не ин фор ма ци је мо гу ће
је кон так ти ра ти с ко ор ди на то -

ром Кан це ла ри је за мла де гра -
да Пан че ва на број те ле фо на
013/308-795 или пре ко „Феј -
сбу ка” на https://www.facebo-
ok.com/groups.

ГРАД СКИ ПРО ЈЕК ТИ ЗА БУ ДУЋНОСТ

ДА НАС МЛА ДИ, СУ ТРА ЛИ ДЕ РИ

ОПРЕ МА ЊЕ СТВА РА ЛАЧ КЕ ЛА БО РА ТО РИ ЈЕ

Бу дућ ност од мах
У окви ру На ци о нал ног да на да -
ва ња по кре ну та је кам па ња за
при ку пља ње сред ста ва за отва -
ра ње пр ве ства ра лач ке ла бо ра -
то ри је у Пан че ву на ме ње не де -
ци – „По куш.аи  лаб”. Да би се
ла бо ра то ри ја опре ми ла, што је
ини ци ја ти ва „Син хро ха ба”, по -
треб но је да ло кал на за јед ни ца,
ком па ни је и ен ту зи ја стич ни по -
је дин ци до 9. ок то бра при ку пе
1.498.539 ди на ра пу тем кам па -
ње, ко ја се мо же ви де ти на сај -
ту donacije.rs. При ку пље на сред -
ства би ће уло же на за на бав ку
нај но ви је тех но ло ги је, по пут ле -

го ро бо та, 3D штам па ча, ра чу -
на ра и гра фич ких та бли, али и
опре ме ко ја по кри ва обла сти
вир ту ел не ре ал но сти, ве штач -
ке ин те ли ген ци је...

Ка ко ка жу у пан че вач кој Ор -
га ни за ци ји за раз вој ка ри је ре и
омла дин ског пред у зет ни штва
„Connecting”, ко ја спро во ди кам -
па њу, ла бо ра то ри ја ће оспо со -
би ти де цу да у бу дућ но сти бу ду
твор ци тех но ло ги је, а не са мо
ње ни ко ри сни ци. Ор га ни за то -
ри ове кам па ње на во де да је из -
у зет но ва жно по сто ја ње учи о -
ни це са са вре ме ним учи ли ма,

јер та ко опре мље ни про сто ри
омо гу ћа ва ју по кре та ње про гра -
ма ко ји де цу уче ал го ри там -
ском раз ми шља њу и упу ћу ју их
у свет кре а тив ног ра чу нар ства.
Ова мо дер на учи о ни ца олак ша -
ће одр жа ва ње на ста ве ин фор -
ма ти ке у основ ним шко ла ма.

Ла бо ра то ри ја је за ми шље на
као тач ка су сре та те о ри је и прак -
се, епи цен тар пре ла ска из иде -
је у про то тип, уз по моћ свих
нео п ход них ре сур са – ма те ри -
ја ла, ала та, ра чу на ра, елек тро -
ни ке, струч не мен тор ске по др -
шке и ис ку стве них три ко ва вр -

шња ка. Сва ко од 66 оде ље ња
пе тог и ше стог раз ре да свих
шко ла у Пан че ву до би ће по де -
сет школ ских ча со ва ин фор ма -
ти ке ко је на став ни ци мо гу, уме -
сто у шко ли, одр жа ти у „Ла бу”.
По ред то га, на про ле ће кре ћу и
три кре а тив на кур са: „Илу стра -
ци ја и ани ма ци ја”, „Dизајн ви -
део-ига ра” и „Про гра ми ра ње ро -
бо та” за де цу уз ра ста од шест
до пет на ест го ди на.

Ви ше ин фор ма ци ја о ор га -
ни за то ри ма и са мој кам па њи
мо гу ће је про на ћи на сај ту
donacije.rs.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

По вољ но по слов но окру же ње
Не га ти ван ре зул тат
по сло ва ња у пр вом
по лу го ди шту ис ка за ло
шест јав них пред у зе ћа

Чла ни це и чла но ви ло кал не
вла де са ста ли су се 9. сеп тем -
бра ка ко би про шли кроз се -
дам та ча ка днев ног ре да. Две
нај бит ни је – ре ба ланс бу џе та и
опре ма ње Се вер не ин ду стриј -
ске зо не 2 – те ма су за себ ног
тек ста на дру гој стра ни овог
бро ја на шег ли ста, а о пре о -
ста лим из ве шта ва мо ов де.

Град ско ве ће ће под не ти
Скуп шти ни гра да Пан че ва ин -
фор ма ци ју о сте пе ну ускла ђе -

но сти пла ни ра них и ре а ли зо -
ва них ак тив но сти из про гра ма
по сло ва ња јав них пред у зе ћа за
пр вих шест ме се ци ове го ди -
не. Ра ди се о за кон ској оба ве зи
обе ло да њи ва ња ста ти стич ких
по да та ка ко је тре ба до ста ви ти
Ми ни стар ству при вре де. Од
ше сна ест пред у зе ћа не га ти ван
ре зул тат по сло ва ња у пр вом
по лу го ди шту ис ка за ли су ЈКП
„Во до вод и ка на ли за ци ја”, ЈП
ГСА, ЈКП „Хи ги је на”, ЈКП
„Мла дост”, ЈКП „Ком брест” и
ЈКП „Омо љи ца”. За тим, да та
је са гла сност на дру гу из ме ну
фи нан сиј ског пла на МЗ „Ка -
ча ре во” и ше сту МЗ „Ми та Ву -
ко са вљев” из До ло ва за 2019. У

пи та њу је ускла ђи ва ње с ре ба -
лан сом бу џе та Гра да.

Та ко ђе, обра зо ван је тим за
ре цер ти фи ка ци ју Гра да Пан -
че ва у про гра му цер ти фи ка ци -
је гра до ва и оп шти на с по вољ -
ним по слов ним окру же њем у
ју го и сточ ној Евро пи. Да под -
се ти мо, Пан че во је кроз овај
про цес про ла зи ло 2014. и 2015.
го ди не, ка да је и цер ти фи ко -
ва но. У ме ђу вре ме ну је из вр -
ше на ре ви зи ја стан дар да, па је
рок тра ја ња цер ти фи ка ци је са -
да три го ди не. По што Град же -
ли да и да ље има овај акт, до -
шло се до мо мен та ка да га тре -
ба об но ви ти. Од де сет кри те -
ри ју ма по треб но је да Град

испу ња ва ве ћи ну, што и је сте
слу чај. Ко ор ди на тор ти ма ко ји
ће до ста ви ти сву ре ле вант ну
до ку мен та ци ју у ве зи с тим је
Оли ве ра Су бо тић, се кре тар Се -
кре та ри ја та за при вре ду и еко -
ном ски раз вој.

На кра ју су већ ни ци при хва -
ти ли пред лог за спо ра зум ни
рас кид Уго во ра о из ра ди тех -
нич ке до ку мен та ци је за из град -
њу сер ви сне са о бра ћај ни це код
Хи по дро ма и са о бра ћај них при -
кљу ча ка на др жав ни пут Пан -
че во –Ко вин. Раз лог је што се
про јек тант ска ку ћа огра ди ла
од пр во бит ног пла на, јер су се
усло ви на те ре ну од 2014. го -
ди не про ме ни ли.

РАС ПИ САН ЈАВ НИ ПО ЗИВ

Бес пла тан курс ен гле ског
Град Пан че во рас пи сао је јав -
ни по зив за не за по сле на ли ца
за по ха ђа ње бес плат ног ин тен -
зив ног кур са по слов ног ен гле -
ског је зи ка. Ра ди се о по др шци
по ве ћа њу за по шљи во сти не за -
по сле них ли ца, с об зи ром на
оче ки ва но отва ра ње но вих рад -
них ме ста у Пан че ву.

Не за по сле ни ће по ха ђа њем
бес плат ног ин тен зив ног кур са
по слов ног ен гле ског је зи ка ни -
воа А1, А2 и/или Б1 (у за ви сно -
сти од прет ход ног ни воа зна -
ња) има ти при ли ку да уна пре -
де сво је зна ње и да сти ца њем
цер ти фи ка та о за вр ше ној обу -
ци по ве ћа ју мо гућ ност за пошља -
ва ња. Обу ка ће би ти одр жа на у

пе ри о ду од ок то бра до де цем -
бра 2019. с фон дом од ше зде -
сет до осам де сет ча со ва.

Пла ни ра но је да три де сет по -
ла зни ка по ха ђа бес пла тан курс.
Од лу ка о ли сти кан ди да та ко ји

ће га по ха ђа ти би ће до не та до
1. ок то бра и об ја вље на на зва -
нич ној ин тер нет пре зен та ци ји
Гра да Пан че ва. Пра во уче шћа
на јав ном по зи ву има ју не за -
по сле на ли ца с пре би ва ли штем
на те ри то ри ји гра да Пан че ва,
са за вр ше ним III и/или IV сте -
пе ном струч не спре ме.

По след њи дан за при јем при -
ја ва за уче шће на јав ном по зи -
ву је 20. сеп тем бар.

Градска управа Страну припремио
Синиша 

Трајковић

Бесплатне радионице
усмерене су на
усвајање знања и
вештина потребних за
запошљавање и
самозапошљавање.
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По хек та ру об ра ди вих 
по вр ши на и до 
18.000 евра

Нај це ње ни ји ху мус 
у Цре па ји

Ако је су ди ти по из ве шта ји ма Ре пу -
блич ког ге о дет ског за во да, прошлe
годинe нај ви ше се тр го ва ло ста но ви -
ма, а од мах за тим по љо при вред ним
зе мљи штем. На рав но, нај бо ље се на
том тр жи шту ко ти ра ла вој во ђан ска
плод на цр ни ца – и до 18.000 евра по
хек та ру. Ту се, пре све га, ми сли на ју -
жно бач ки ре ги он, прем да ни у на -
шем не по сред ном окру же њу из но си
ни су за пот це њи ва ње.

По тра жњи, а у скла ду с тим, по
ква ли те ту пред ња чи цре па јач ко „ба -
нат ско зла то”, док су веомa це ње не и
пар це ле у ата ри ма из ме ђу Ба ва ни шта
и До ло ва. На су прот то ме, њи ве с дру -
ге стра не по ме ну тог пан че вач ког се -
ла, пре све га оне ко је се на сла ња ју на
Де ли блат ску пе шча ру, мо гу се ку пи -
ти и за „ба га те лу”.

Јаг ма за цр ни цом

Пре ма ре чи ма Мар ка Бој та ра, до ло -
вач ког по љо при вред ни ка, си ту а ци ја
око ку по про да је зе мље је ша ро ли ка,
бу ду ћи да се, у ква ли та тив ном сми -
слу, ра спон зе мљи шта у том ата ру ко -
ти ра од дру ге до ше сте кла се.

– Нај ску пље пар це ле про да ва не су
и за 11.000 евра по хек та ру, али има
и оних ја ло ви јих уз Пе шча ру, ше сте
кла се, ко је се мо гу до би ти за ма ње
од 4.000 и та ква је от при ли ке че твр -
ти на до ло вач ког ата ра. А ре ци мо

СА РАД ЊА ПАН ЧЕ ВА И РЕ ШИ ЦЕ НА УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊУ ЕКО ЛО ШКЕ СВЕ СТИ

Об но вљи ви из во ри енер ги је у јав ним уста но ва ма

ПО ЧЕ ЛА СЕ ЗО НА ВА ТРЕ 
НА ЊИ ВА МА

Др жа ва опомиње
Ми ни стар за шти те жи вот не сре -
ди не упу тио је по зив јав но сти да
се пре ста не с прак сом па ље ња стр -
них усе ва на отво ре ном про сто ру.
У свр ху по ди за ња све сти о опа сно -
сти ма ко је пре те услед ба ха то сти
по је ди на ца ко ји па ле остат ке на
њи ва ма, др жа ва је у са рад њи с Про -
гра мом Ује ди ње них на ци ја за раз -
вој (УНДП), Ло вач ким са ве зом Ср -
би је и Спе ци јал ним ре зер ва том
при ро де Ста ри Бе геј – Цар ска ба -
ра по кре ну ла кам па њу „Не па ли те
стр њи ку, не играј те се ва тр ом”.

Оп ште је по зна то да се у Ср би ји
биљ ни оста ци на усе ви ма уни шта -
ва ју по жа ром и че сто овај чин има
по губ не по сле ди це по би о ди вер зи -
тет, имо ви ну и жи во те љу ди. Циљ
кам па ње „Не па ли стр њи ку!” је сте
да у јав но сти про бу ди свест о то ме
да је спа љи ва ње стр њи ке ви ше -
стру ко штет но, као и да за јед но с
дру гим над ле жним ор га ни ма и ин -
сти ту ци ја ма до при не се ис ко ре њи -
ва њу ове прак се. Ова ква ме то да
штет на је и за оне ко ји па ле сво је
усе ве, јер се услед по жа ра на ста -
лих па ље њем пот пу но уни шта ва ју
ми кро ор га ни зми у пр вом сло ју зе -
мљи шта, због че га оно гу би сво ју
плод ност и сма њу ју се при но си. Не
са мо да опа да ква ли тет зе мљи шта
већ се по жар не рет ко про ши ри на
око ли ну, уни шта ва ју ћи чи та ве еко -
си сте ме, а пред ста вља прет њу и за
људ ске жи во те.

Ср би ја је је дан од че тр де сет цен -
та ра би о ди вер зи те та у све ту и из -
ван ред но бо гат ство и ле по та ко ји
је од ли ку ју мо ра ју се са чу ва ти. За -
то је опо ми њу ћи про шло го ди шњи
по жар у Спе ци јал ном ре зер ва ту
при ро де Ста ри Бе геј – Цар ска ба -
ра, ка да је пре ко 800 хек та ра по -
вр ши не на ци о нал но и ме ђу на род -
но зна чај ног за шти ће ног под руч ја
го ре ло у ва тре ној сти хи ји иза зва -
ној па ље њем њи ве.

Ми ни стар ство по љо при вре де, шу -
мар ства и во до при вре де и дру ги
над ле жни ор га ни и ин сти ту ци је у
на ред ном пе ри о ду по ја ча ће кон -
тро лу и про тив сва ког ко се бу де
огре шио о за кон би ће под не та аде -
кват на при ја ва.

ВА ЗДУХ У ПАН ЧЕ ВУ ЗА ГА ЂЕН

Опа сне са мо 
пра шка сте ма те ри је

Нај за га ђе ни ји ва здух про шле го -
ди не био је у Бе о гра ду, Пан че ву,
Ко сје ри ћу, Ужи цу и Сме де ре ву, док
је у из ве шта ју Аген ци је за за шти ту
жи вот не сре ди не ва здух у Бо ру оце -
њен као чист, тј. не знат но за га ђен.

Сва ке го ди не Аген ци ја за за шти -
ту жи вот не сре ди не об ја вљу је из ве -
штај о ква ли те ту ва зду ха у ко ме се
оце на до но си на осно ву по да та ка
ко је су Аген ци ји до ста ви ле ин сти -
ту ци је ко је вр ше ме ре ња и уче ству -
ју у мо ни то рин гу ква ли те та ва зду -
ха на на ци о нал ном и ло кал ном ни -
воу. Пре ма про шло го ди шњим ре -
зул та ти ма, ва здух у ве ћи ни ве ли -
ких гра до ва при па да тре ћој ка те го -
ри ји, од но сно оце њен је као пре ко -
мер но за га ђен. Они бе ле же пре ко -
ра че ње вред но сти су спен до ва них
че сти ца ПМ10 и то ле рант не вред -
но сти су спен до ва них че сти ца ПМ2,5.

Ва здух пр ве ка те го ри је, што зна -
чи чист или не знат но за га ђен, у
2018. го ди ни ди са ли су гра ђа ни
Но вог Са да и Бо ра.

У ову ка те го ри ју свр стан је и
Ниш, али уз об ја шње ње да у том
гра ду ни је би ло до вољ ног ме ре ња
су спен до ва них че сти ца. Ка ко сто -
ји у овом до ку мен ту, глав ни за га -
ђи вач ва зду ха у Ср би ји су су спен -
до ва не че сти це ПМ10 – че сти це
ма ње од 10 ми кро ме та ра, а по са -
ста ву су сме ша ди ма, ча ђи, пра -
ши не и ки се ли не, уз те шке ме та -
ле, по пут оло ва, кад ми ју ма, ни кла
и ар се на. На ста ју као по сле ди ца
гре ја ња, са о бра ћа ја и ин ду стри је.
Уз њих иду још сит ни је че сти це
ПМ2,5, ко је но се те шке ме та ле.

Нов цем ЕУ уре ђе на ха ла
на Стре ли шту

За вр шна кон фе рен ци ја про јек та „Енер -
гет ска ефи ка сност – пред у слов за бо -
љу жи вот ну сре ди ну у пре ко гра нич -
ном ре ги о ну Ру му ни ја – Ср би ја” одр -
жа на је у пе так, 6. сеп тем бра, у ма лој
са ли Град ске упра ве Пан че ва.

Том при ли ком су пред ста вље ни
оства ре ни ре зул та ти и лек ци је на у че -
не то ком им пле мен та ци је пр вог Ин -
тер рег ИПА ин фра струк тур ног про -
јек та Гра да Пан че ва. Реч је о ре а ли -
за ци ји иде је о уна пре ђи ва њу енер гет -
ске ефи ка сно сти спорт ске ха ле на
Стре ли шту. У прет ход них два де сет
се дам ме се ца Решицa и Пан че во ра -
ди ли су на спро во ђе њу ме ра за сма -
ње ње еми си је угље ни ка у ат мос фе ру
ко ри шће њем об но вљи вих из во ра енер -
ги је на јав ним објек ти ма. Укуп на вред -
ност про јек та би ла је 1.353.167 евра,
од че га је бу џет Гра да Пан че ва 792.776
евра, а бу џет Оп шти не Ре ши ца 560.391
евра. Циљ про јек та би ће по стиг нут
ин ве сти ци ја ма у објек те са обе стра -
не гра ни це.

На све ча ном ску пу о зна ча ју
реализо ва ног по сла го во ри ли су гра -
доначел ник Са ша Па влов, град ска

менаџер ка Ма ја Вит ман, фи нан сиј -
ски ме на џер про јек та из Ру му ни је
Ми ри јам Вил ча ну и ко ор ди на тор ка и
аси стент ме на џе ра про јек та за Пан -
че во Ан ђе ла Ви ла.

Одр жи ви раз вој

Ха ла спор то ва у Пан че ву је енер гет -
ски са ни ра на и ре кон стру и са на на -
кон пе де сет го ди на и пан че вач ки спор -
ти сти су до би ли мо де ран про стор.

Поред то га, Пан чев ци мо гу у мно го
при јат ни јој ат мос фе ри да пра те спорт -
ске ма ни фе ста ци је и утак ми це. Па -
ра лел но с тим спро ве де не су про мо -
тив не ак тив но сти на те му за шти те
жи вот не сре ди не чи ји је циљ био да
се афир ми шу спо рт и еко ло шке вред -
но сти у ло кал ним за јед ни ца ма. 

Гра до на чел ник Са ша Па влов че -
сти тао је чла но ви ма оба ју ти мо ва на
успе шној ре а ли за ци ји про јек та и

пожелео им сре ћу у да љем ра ду и
нагласио да се на да бу ду ћој са рад њи,
ка ко би смо на ста ви ли да уна пре ђу је -
мо и одр жа ва мо брат ске од но се с
Реши цом, ста ре ви ше од че тр де сет
го ди на.

Ко ри сна ис ку ства

Град ска ме на џер ка Ма ја Вит ман за -
хва ли ла је ме на џе ри ма, це лом ти му
и свим са рад ни ци ма у про јек ту са
обе стра не, ко ји су од го вор но и ам -
би ци о зно при сту пи ли ра ду уз сва
вре мен ска огра ни че ња и спе ци фич -
ност. Пан че во уче ству је у про гра му
пре ко гра нич не са рад ње Ру му ни ја –
Ср би ја ви ше од де сет го ди на, и
изразила наду  да ће се таква сарадња
и наставити. 

Ка да је у пи та њу енер гет ска ефи -
ка сност, Пан че во је на са мом по чет -
ку, за раз ли ку од на ших ком ши ја. У
оп шти ни Ре ши ца већ су ура ди ли об -
но ву ба зе на и са да су са мо по спе ши -
ли енер гет ску вред ност тог јав ног
објек та. Пре ма ре чи ма Ми ри јам Вил -
ча ну, фи нан сиј ског ме на џе ра про јек -
та, сред ства су ис ко ри шће на за уград -
њу со лар них па не ла на кро ву ба зе на
и ку по ви ну ше зде сет би ци ка ла за град -
ски си стем рен та бај ка.

КОЛИКО ЈЕ ДАНАС НА ЦЕНИ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

СКУПОЦЕНО БАНАТСКО „ЗЛАТО”

према Ба ва ни шту, где је ни во под -
зем них во да ве о ма ви сок, це не су
мно го ви ше. Ту је дан од нај плод ни -
јих по те за, под на зи вом Бе зу би ца.
Ина че, го ди шњи за куп је око три ста
евра по хек та ру, а по чет на це на за
из најм љи ва ње др жав ног зе мљи шта
ове го ди не би ла је 33.000 ди на ра –
ис ти че Бој тар.

При ме ра ра ди, у Стар че ву, иа ко
углав ном пре о вла ђу је те шка цр ни -
ца, це не ни су ни шта ма ње, ка же један

од ве ћих зе мљо по сед ни ка Не ма ња
Пе тро вић.

– Очи глед но су у пи та њу за ко ни тр -
жи шта, па због ве ли ке јаг ме за ку по -
ви ном зе мље „на век”, јер сва ка по ну -
ђе на пар це ла пла не за по ла ми ну та,
це не по хек та ру су већ не ко вре ме око
де сет хи ља да евра – на во ди Петровић.

Ипак, на да ле ко је по зна та ле ген да
о пр во кла сној цре па јач кој зе мљи ко -
ја је због мно гих ка рак те ри сти ка не -
при ко сно ве на не са мо у овом де лу

Ба на та већ и не у по ре ди во ши ре. Та -
мо се хек тар без има ло на по ра про да
за 14.000 евра.

Ва жна и бли зи на пу те ва

Струч њак за ову област из Ин сти ту та
„Та миш” Вла дан Угре но вић то об ја -
шња ва нај бо љим мо гу ћим фи зич ко-
-ме ха нич ким са ста вом те зе мље, ко -
ји омо гу ћа ва они ма што је об ра ђу ју
да има ју ви ше при но се с ма њим тро -
шко ви ма об ра де.

– Ре ци мо, вла ди ми ро вач ка зе мља
се ла ко об ра ђу је, али за раз ли ку од
цре па јач ке да је сла би је ре зул та те, а
род на је као да има те жи ме ха нич ки
са став. По ред то га, у Цре па ји је вод -
но-ва зду шни ре жим та кав да др жи
вла гу ду же не го зе мља на дру гим ме -
сти ма, та ко да су та мо, ка да је су шна
го ди на, не у по ре ди во ве ћи при но си
не го дру где, па вла сни ци и ви ше за -
ра де. С дру ге стра не, у око ли ни Стар -
че ва је ни жи те рен, па се та рит ска
цр ни ца те же за о ра ва и ви ше се наф те
по тро ши. Ка ча ре вач ка зе мља је по
хе миј ским осо би на ма мо жда и нај -
бо ља, али има те жи ме ха нич ки са -
став и, сход но то ме, из и ску је ве ће
тро шко ве. При ме ра ра ди, у До бри ци
се хек тар зе мље кре ће око 7.000 евра.
По ред то га, има по те за с ки се лим зе -
мљи шти ма, где и у до број го ди ни ра -
тар ске кул ту ре сла бо ра ђа ју. На це ну
ути че и уда ље ност пар це ла од гра да
или ва жних пу те ва, а са мим тим и
мо гућ ност да она бу де кон вер то ва на
у гра ђе вин ско зе мљи ште, што знат но
уве ћа ва вред ност. Али то већ не ма
ве зе с по љо при вре дом... – за кљу чу је
Угре но вић.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

КАКО ЈЕ СПРЕЧЕНА РАСПРОДАЈА ЗЕМЉЕ СТРАНЦИМА

Ср би ја је на се дам на е стом ме сту у

све ту по ко ли чи ни об ра ди вог зе -

мљи шта и пре пет го ди на су мно ги

ве ли ки свет ски кон зор ци ју ми, ме ђу

ко ји ма се из два ја ју „Ел Да хра” и

„Те не си”, би ли за ин те ре со ва ни за

ку по ви ну зе мљи шта у Ср би ји. Би ло

је та да на ја ва о ин ве сти ци ја ма у

аграр вред ним не ко ли ко ми ли јар ди

до ла ра, пот пи си ва ни су спо ра зу ми

и уго во ри са стран ци ма, ра ђе не сту -

ди је и на ја вљи ва ни ве ли ки ин фра -

струк тур ни про јек ти у обла сти

на вод ња ва ња. И Пан че во је би ло

део тог ве ли ког пла на.

Ме ђу тим, по бу ни ли су срп ски зе -

мљо рад ни ци, усле ди ле су бло ка де

пу те ва, пре го во ри, убе ђи ва ња, уце -

не ин те ре сних гру па... На кра ју је

власт би ла при ну ђе на да за шти ти

на ци о нал ни ин те рес, па је та ко пре

две го ди не Скуп шти на Ср би је

усвоји ла из ме не и до пу не За ко на о

по љо при вред ном зе мљи шту, ко је

стра ним др жа вља ни ма огра ни ча ва -

ју ку по ви ну зе мљи шта.

Да би стра нац мо гао да ку пи зе -

мљу, мо ра да има бар де сет го ди на

пре би ва ли ште у Ср би ји од но сно у је -

ди ни ци ло кал не са мо у пра ве у ко јој

же ли да ку пи зе мљу. По ред то га, у

тих де сет го ди на ми ни мум три го ди -

не мо ра да се ба ви об ра ђи ва њем

земље, да има ре ги стро ва но по љо -

при вред но га здин ство и да по се ду -

је ма ши не и опре му за оба вља ње

по љо при вред не про из вод ње. С дру -

ге стра не, као фи зич ко ли це, стра -

нац мо же сте ћи сво ји ну нај ви ше до

два хек та ра по љо при вред ног зе -

мљи шта. За ко ном је за бра ње на и

про да ја по љо при вред ног зе мљи шта

др жа вља ни ма ЕУ у зо ни од де сет

ки ло ме та ра од гра ни це.

Из ме не за ко на сту пи ле су на

сна гу 1. сеп тем бра 2017. го ди не,

чи ме је спре че на пот пу на ли бе ра -

ли за ци ја про ме та по љо при вред -

ним зе мљи штем, што је би ло

пред ви ђе но Спо ра зу мом о ста би ли -

за ци ји и при дру жи ва њу ЕУ. Ње го -

вом при ме ном из јед на чи ла би се

пра ва гра ђа на Ср би је и ЕУ при ку -

по ви ни по љо при вред ног зе мљи -

шта. И дру ге зе мље су се из бо ри ле

у пре го во ри ма о при дру жи ва њу за

ви ше го ди шњу за бра ну про да је

земље стран ци ма и на кон ула ска 

у ЕУ.

На кон то га при ча о про да ји зе -

мљи шта све ла се на при че о ула га -

њи ма би зни сме на и по пу лар них

јав них лич но сти, а стран ци су, бар

док тра је мо ра то ри јум на срп ске зе -

мље, од у ста ли од сво јих ка пи тал них

ин ве сти ци ја.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Цир кар ди јал ни од но сно би -
о ло шки ри там по је дин ца тре -
нут но је вру ћа те ма ме ђу ис -
тра жи ва чи ма. Из ове обла сти
је гру па на уч ни ка 2017. го -
ди не већ до би ла Но -
бе ло ву на гра ду, што
је за ин те ре со ва ло
во де ће свет ске
ком па ни је ко је се
ба ве не гом ко же.

До ка за но је да
сва ка ће ли ја у на шем
те лу са др жи та ко зва не сат ге -
не и да ће ли је ко же вр ше екс -
пре си ју ових цир кар ди јал них
про те и на. Због то га на ша кожа
пра ти днев ни ри там и ме ња

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

Успа ва на ле по ти ца
ни је мит

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Бо ров ни ца је јед на од би ља ка

ко је фи то те ра пе у ти мно го во ле, бу -

ду ћи да њен плод, али и ли сто ви,

има ју број на ле ко ви та свој ства. Са -

др жи та ни не, ан то ци ја не, фла вон -

ске гли ко зи де, ор ган ске ки се ли не,

мно го пек ти на, ин верт ни ше ћер,

ви та мин Ц и бе та ка ро тен и мо же

по мо ћи у слу ча ју не ко ли ко вр ло рас про стра ње них обо ље ња и те го ба.

Ли сто ви се упо тре бља ва ју код упа ле мо краћ не бе ши ке и мо кра ћо -

во да, а по ка за ли су се ко ри сним по моћ ним сред ством и у ле че њу

ше ћер не бо ле сти. Тре ба има ти у ви ду да су ли сто ви де ло твор ни је -

ди но ако их на бе ре мо пре не го што са зру бо би це. На кон то га не ма ју

ле ко ви те вред но сти. Су ве бо би це за у ста вља ју про лив и кр ва ре ње хе -

мо ро и да. Све же бо би це де лу ју као бла ги пур га тив и ко ри сте се про -

тив не у ред не сто ли це и сла бог апе ти та. Бо ров ни це ути чу и на вид и

чу ва ју оч ну мре жња чу.

Нај де ло твор ни ји је си ров сок. Бо би це се је ду све же или осу ше не

и ста вље не у ра ки ју или ви но, а ку ва њем све жих бо би ца до би ја се

мар ме ла да. Од ли сто ва се пра ви чај та ко што се јед на ка ши ка исец -

ка них ли сто ва пре ли је шо љом вре ле во де, оста ви се да сто ји и на -

кон де сет ми ну та се про це ди. Чај тре ба пи ти то ком да на по гу тљај на

сва ких сат вре ме на.

Сок мо же те на пра ви ти та ко што ће те ис це ди ти све же бо би це. Су -

ве бо би це до би ја те та ко што их су ши те на тем пе ра ту ри од 45 сте пе -

ни. Са ми мо же те на пра ви ти и тинк ту ру: че ти ри пре гр шти бо би ца на -

та пај те че ти ри не де ље у ли три до ма ће ра ки је. Уку сно ви но од бо ров -

ни ца пра ви се та ко што се бо би це на та па ју у цр ном ви ну де сет да на.

Узи ма се че сто по ка ши чи ца.

Шта ле чи
боровница

Уло га ур гент них слу жби у на -
шој сре ди ни би ла би мањ ка -
ва и не пот пу на без са рад ње
свих нас ко ји смо би ли у при -
ли ци да за тра жи мо хит ну ме -
ди цин ску по моћ или пру жи -
мо пр ву по моћ уне сре ће ном
ли цу. Са ма де фи ни ци ја пр ве
по мо ћи го во ри мно го о ње -
ним ци ље ви ма: са чу ва ти жи -
вот, спре чи ти по гор ша ње ста -
ња, по бољ ша ти опо ра вак. Пра -
во вре ме ним по зи ва њем бро -
ја 194 и при ме ном пр вих ме -
ра ла ич ке по мо ћи ура ди ли
смо већ ве ли ке ко ра ке у оства -
ре њу ових ци ље ва. Ипак, кон -
так ти са уне сре ће ни ма и ли -
ци ма ко ја су се за те кла у не -
по сред ној бли зи ни го во ре нам
да ни кад ни је до вољ но еду -
ка ци је и скре та ња па жње на
основ не ме ре пр ве по мо ћи.

Не за бо ра ви мо ни кад да без
све сти, ди са ња и ср ча не рад -
ње не ма жи во та. Ове ре чи мо -
гу да бу ду су ви ше уоп ште не и
не ја сне ако се не пот кре пе ба -
нал ним при ме ри ма. За ми сли -
те осо бу ко ја је из гу би ла свест
по сле не ке тра у ме и у та ко
не све сном ста њу за у зе ла пот -
пу но не при ро дан по ло жај гла -
ве и вра та. По ло жај на ле ђи -
ма до ве шће до за па да ња је зи -
ка и пре ки да ди сај ног пу та.
Исто то ће се де си ти и ка да је
гла ва наг ну та пре ма груд ном
ко шу, на при мер код ли ца ко -
је је до жи ве ло са о бра ћај ну не -
зго ду и из гу би ло свест. Пр ву

по моћ у ове две си ту а ци је пру -
жи ће мо уз по моћ два јед но -
став на ма не вра: по ло жај на
ле ђи ма тре ба да се про ме ни у
по ло жај на стра ну, а са ви је ну
гла ву и врат тре ба ис пра ви ти
и др жа ти у том по ло жа ју до
до ла ска про фе си о нал не ме -
ди цин ске по мо ћи. На тај на -
чин спа сли смо не чи ји жи вот,
јер мо зак без че ти ри-пе т ми -
ну та ки се о ни ка уми ре. Ове две
ме ре пр ве по мо ћи пред у зи -
ма ју се кад осо ба има ср ча ну
рад њу и ка да ди ше.

Ако ви ди мо да уне сре ће ни
ко ји је без све сти не ди ше, да -
кле не при ме ћу је мо оди за ње
груд ног ко ша, не чу је мо ди -
са ње и не осе ћа мо дах на на -
шем обра зу, го то во је си гур но
да не по сто ји ср ча на рад ња.
Та да је је ди на шан са за ње гов
жи вот ма са жа ср ца. Ли це без
ср ча не рад ње по ста вља мо у
по ло жај на ле ђа, на чвр сту
под ло гу, врат ис пра ви мо та ко
што по диг не мо угао бра де и
при ти сне мо че ло, и кре ће мо
ис пру же ним ру ка ма да при -
ти ска мо до њу тре ћи ну груд -
ног ко ша око пет цен ти ме та -
ра. Овом ме ром смо омо гу -
ћи ли да крв про стру ји кроз
ви тал не ор га не – мо зак и срце.

Тре ћа ва жна ме ра пр ве по -
мо ћи ко ја спа са ва жи вот је
за у ста вља ње ви дљи вог кр ва -
ре ња. На ру ку ста вља мо ру -
ка ви цу или не ку ке су, а он да
чи стом тка ни ном или га зом
при ти ска мо ме сто кр ва ре ња.
Би ло би до бро да се ра на там -
по ни ра по мо ћу смо туљ ка за -
во ја или не ког при руч ног сред -
ства, ко је се ста вља пре ко га -
зе, а он да се све чвр сто пре -
ви је. Не сме да нас уз не ми ри
бр зи на кр ва ре ња и ко ли чи на
ис те кле кр ви, јер је ве о ма ва -
жна бр зи на на ше ре ак ци је.
Ли цу ко ме је ис те кла ве ли ка
ко ли чи на кр ви по мо ћи ће мо
и та ко што ће мо по диг ну ти
но ге и ру ке ка ко би ви тал ни
ор га ни до би ли што ви ше кр -
ви. Сва ка од ових ме ра пр ве
по мо ћи мо же би ти пре суд на
у бор би за не чи ји жи вот.

Осно ве спа са ва ња жи во та

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

сво ју функ ци о нал ност у за -
ви сно сти од до ба дана.

То ком да на глав ни циљ на -
ше ко же је да се за шти ти и
та да је ње на гу сти на на мак -
си му му, а про ли фе ра ци ја ће -
ли ја на ми ни му му. С дру ге
стра не, но ћу се ко жа фо ку си -
ра на об на вља ње ће ли ја, са
из ра же ном про ли фе ра ци јом,
про пу стљи во шћу, про то ком
кр ви и про ди ра њем ко је је на
нај ви шем ни воу. На овај на -
чин је по твр ђе на и тврд ња ко -
ја го ди на ма по сто ји: да је ко -
жа нај при јем чи ви ја за пре па -
ра те с ви со ком кон цен тра ци -
јом суп стан ци упра во но ћу.

За то је бит но но ћу ко ри -
сти ти, у за ви сно сти од ти па
ко же и го ди на, од ре ђе не ноћ -
не ну три тив не кре ме, се ру -
ме, емул зи је, фи ле ре и оста -

ле про из во де за не гу
ко же. Из у зет но је

ва жно прет ход -
но очи сти ти ко -
жу ми це лар ном

во дом или мле -
ком за ски да ње

шмин ке и по том се
уми ти од го ва ра ју ћом пе ном
или ге лом за уми ва ње. На -
кон бри са ња ко же по треб но
је на не ти то ник ка ко би се
ре гу ли са ла pH ко же и по том
не ки од пре па ра та за ноћ ну
не гу. Ка да је реч о ме ди цин -
ској ко зме ти ци, мо же те
очеки ва ти од лич не ре зул та -
те до ју тра. Бу ди те успа ва на
лепоти ца.

Би ти ро ди тељ јед на је од нај -
зах тев ни јих и нај од го вор ни јих
уло га ко ја нам је у жи во ту до -
де ље на. Де те на овај свет до ла -
зи без упут ства за упо тре бу, а
шко лу за бу ду ће мај ке и оче ве
ни ко још ни је отво рио.

Ве ћи на нас о вас пи та њу и
од га ја њу де це учи ус пут, ме то -
дом по ку ша ја и по гре шки, а
не ма ли број пу та де си се да
тек ка да де те од ра сте, схва ти -
мо да смо у про шло сти не на -
мер но на чи ни ли не ку не по пра -
вљи ву гре шку ко ја се већ не га -
тив но од ра зи ла на ње гов фи -
зич ки, пси хич ки или емо ци о -
нал ни раз вој. Ево где нај че шће
гре ши мо.

Да нас ви ше ни је но вост да на -
ше ин те лек ту ал не спо соб но сти
не за ви се са мо од бро ја нер -
вних ће ли ја, од но сно од на шег
ге нет ског по тен ци ја ла, већ да
на њих ути че број ве за (си нап -
си) ме ђу њи ма. Не ка да шње
увре же но ми шље ње да се си -
нап се ства ра ју ис кљу чи во пре
де те то вог ро ђе ња са да је за ме -
ње но но вим от кри ћем: 50% си -
нап си раз ви ја се до де те то ве
пе те го ди не, 75% до сед ме, а
оста так си нап си до два на е сте
го ди не. По сле то га на раз вој
ин те ли ген ци је де те та мо же мо
да ути че мо у огра ни че ном оби -
му. Али за то у пр вих два на ест
го ди на има мо пу не ру ке по сла
и сва ко за бу ша ва ње ко шта!

О то ме шта мо же мо ура ди -
ти да би смо по спе ши ли раз вој
ин те ли ген ци је сво јих ма ли ша -
на, на пре да ва њу под на зи вом
„Зна чај ис прав ног раз во ја ин -
те ли ген ци је у мо дер но до ба”
го во рио је у сре ду, 4. сеп тем -
бра, у пре пу ној чи та о ни ци пан -
че вач ке Град ске би бли о те ке,
др Не ма ња Га ле тић са Ин сти -
ту та за здрав стве ну за шти ту де -
це и омла ди не Вој во ди не.

Пр ви да ни пре суд ни

– У пр вих не ко ли ко го ди на жи -
во та де те та у сва кој се кун ди на -
ста је по чак 700 но вих си нап си
из ме ђу не у ро на у де те то вом мо -
згу. Упра во због то га је фа сци -
нан тан број ве шти на и ства ри
ко је де те мо же на у чи ти у ве о ма
крат ком пе ри о ду. Но то је са мо
до бра по ла зна осно ва. Уко ли ко
с де те том не ра ди мо од пр вог
да на, ње гов пу ни по тен ци јал не -
ће мо ћи да се раз ви је и за то је
ва жно да се на вре ме ин фор -
ми ше мо о то ме ка ко раз ви ти
си нап се, ка ко по бољ ша ти ин -
те ли ген ци ју и где гре ши мо на
том пу ту – на гла сио је Га ле тић.

Бо ја со бе је ва жна

Уко ли ко упра во иш че ку је те бе -
бу и са зна ли сте пол, он да ве -
ро ват но при пре ма те ро зе со бу

– На у чи те де цу игра ма ко је
смо ми игра ли као ма ли: ла -
стиш, шко ли це, ху ла-хо п, ска -
ка ње на јед ној но зи, ба ца ње
фри зби ја – све те игре и те ка -
ко има ју сво ју свр ху. Је сте ли
зна ли, на при мер, да ће де те
ко је ни је на у чи ло да хо да уна -
зад ка сни је има ти про бле ма с
раз у ме ва њем не га тив них бро -

је ва? Не за бо ра ви те и на ви ја -
чу, игре на сне гу и оне с лоп -
том. По себ но бих пре по ру чио
кли ке ре, игру ко ја има то ли ко
пред но сти: до при но си раз ви ју
фи не мо то ри ке и ма те ма тич -
ких ве шти на, као и соција ли -
за ци ји – на гла сио је Га ле тић.

Хра на и ТВ – ни ка ко

Још јед на гре шка на ко ју је
упо зо рио овај ле кар је и та што

мно ге мај ке, же ле ћи да из бег -
ну не ред, хра не сво ју де цу не
до зво ља ва ју ћи им да са мо стал -
но са вла да ју ову ве шти ну на
вре ме.

– Још је го ре ако де цу при -
ли ком хра ње ња по ста ви те ис -
пред укљу че ног те ле ви зо ра или
ком пју те ра. То ни је оброк, де -
те у овој си ту а ци ји ни је све -
сно ни хра не ко ју је де ни ко -
ли чи не ко ју уно си. Ка сни је ће -
те има ти ве ли ких про бле ма
са ис хра ном свог де те та, а ве -
ли ке су шан се и да ће оно би -
ти го ја зно. О то ме ко ли ко ште -
те де ци на но си игра ње игри -
ца и гле да ње раз ли чи тих не -
при ме ре них са др жа ја на ин -
тер не ту, не тре ба ни го во ри ти
– ис та као је Га ле тић.

Не пре за шти ћуј те их

Овај ле кар упо зо ра ва да су
нам де ца ге не рал но пре за шти -
ће на, јер ми оба вља мо по сло -
ве уме сто њих и ре ша ва мо њи -
хо ве про бле ме и та ко сто ји мо
на пу ту њи хо вом раз во ју. А
ко ли ко озбиљ но тре ба да схва -
ти мо ње го ве ре чи, све до чи и
чи ње ни ца да учи те љи и на -
став ни ци већ го ди на ма твр де
ка ко је сва ка но ва ге не ра ци ја
де це ко ја се да ју у школ ске
клу пе ин те лек ту ал но све сла -
би ја, де кон це три са ни ја, али и
тро ми ја, са све ви ше про бле -
ма с де фор ми те ти ма кич ме и
сто па ла.

Да би смо по пра ви ли ствар,
ле кар пре по ру чу је да де те
усме ри мо на ак тив но сти ко је
ће до при не ти ства ра њу но вих
си нап си у мо згу, као што су
спо рт, сви ра ње, пе ва ње, ва ја -
ње, цр та ње, игре ме мо ри је,
логич ке игре, сла га ли це, чи -
та ње, пре при ча ва ње, те од ла -
зак у при ро ду и кон такт са
жи во ти ња ма.

за де вој чи цу или пла ву за де ча -
ка. Ако је та ко, већ сте на пра -
ви ли пр ву кар ди нал ну гре шку!

– Но во ро ђен че у пр вим да -
ни ма жи во та не ви ди бо је, већ
са мо кон тра сте. Ка да је со ба
опре мље на ства ри ма исте бо је,
кон тра ста не ма, а са мим тим
не ма ни сти му ла ци је за на ста -
нак но вих си нап си. Сто га топла

пре по ру ка ро ди те љи ма: не ка
со ба ва ше при но ве бу де што
ша ре ни ја – ка же Га ле тић.

Кре вет, не трам бу ли на

Ве ли ки број ро ди те ља у да на -
шње вре ме за бра њу је сво јој деци
ска ка ње по ба ри ца ма или по
кре ве ту. Пла ше ћи се да се не
ис пр ља ју или не по вре де, чини -
мо им још јед ну ме две ђу услугу.

Упра во док пу зи, хо да, тр чи,
ска че, про вла чи се, пе ње или
спу шта, де те кроз функ ци о нал -
ну игру гра ди спо соб ност ко ри -
шће ња ве ли ких гру па ми ши ћа
ко је ко ор ди ни шу по кре те те ла.
Та ко се раз ви ја ју гру ба мо то ри -
ка, ко ор ди ни са ност, тем по и бр -
зи на по кре та, а са мим тим и
си нап се у де те то вом мо згу.

Док тор Га ле тић ка же да за -
ме на ба ри ца и кре ве та трам -
бу ли ном ни је до бра иде ја, јер
ефе кат ни је исти: трам бу ли на
са ма од ба цу је де те и оно не ма
кон тро лу над тем пом и ја чи -
ном ско ка. Исто та ко, он пре -
по ру чу је да за бо ра ви те на елек -
трич не тро ти не те или пре ду гу
упо тре бу деч јих ко ли ца.

За бо ра вље не игре

Он је дао и од ли чан са вет ма -
ма ма и та та ма ка ко да под -
стак ну де цу на то да се ви ше
кре ћу.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ВАМ СЕ МО ЗАК НЕ ПРЕ ТВО РИ У ПИХ ТИ ЈЕ

Наш мо зак се раз ви ја чи та вог жи во та, на рав но уко ли ко му

то до зво ли мо. Док тор Га ле тић од ра сли ма са ве ту је да спре че

опа да ње сво је ин те ли ген ци је та ко што ће увек се би по ста -

вља ти но ве иза зо ве и за дат ке, уме сто да им сва ки дан про -

ђе у по на вља њу јед них те истих ак тив но сти и хип но ти са ном

зу ре њу у екран ком пју те ра, те ле фо на или те ле ви зо ра.

За бо ра ви те на из го во ре и при хва ти те се не ког хо би ја, на -

у чи те но ви је зик, чи тај те књи ге, упи ши те се у шко лу пле са

или, још бо ље, од и грај те ла стиш, шко ли це или не ку дру гу

ста ру игру са сво јом де цом. Ко ри сти ће би ти мно го стру ке.

СЕК СУ АЛ НЕ ПО РУ КЕ У ДИ ЗНИ ЈЕ ВИМ 
ЦР ТА ЋИ МА?!

Док тор Га ле тић је пре по ру чио ро ди те љи ма да се до бро ин фор -

ми шу о су бли ми нар ним по ру ка ма ко је се да нас кри ју у мно -

гим фил мо ви ма, цр та ћи ма и му зич ким спо то ви ма. Реч је о

по ру ка ма и сиг на ли ма ко ји су ис под

гра ни ца људ ске пер цеп ци је, што

зна чи да их ми и не при ме ћу је мо

све сно, али их на ша под свест упи ја.

Та кве по ру ке углав ном се

ко ри сте у ре кла ма ма и има ју

циљ да вас под стак ну на не ко

по на ша ње. Углав ном је то ку по ви на про из во да, али има и

оних ко је бу де агре си ју или има ју сек су ал ну ко но та ци ју. На

ин тер не ту мо же те про на ћи мно го при ме ра ова квих по ру ка

про на ђе них чак и у Ди зни је вим цр та ћи ма.

Ве ро ват но ће те би ти шо ки ра ни ка да схва ти те да Ми ки Ма -

ус у ва зду ху ис пи су је реч „секс”, да Сун ђер Боб по ка зу је

сред њи прст или да се у по за ди ни не ви ног цр та ћа кри је го -

ла же на. По ред сек су ал них по ру ка, у игри ца ма, се ри ја ма и

спо то ви ма по ја вљу ју се че сто и са та ни стич ки еле мен ти и

сим бо ли ма со не ри је.

И ОД ВАС ЗА ВИ СИ ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈА ВА ШЕГ НА СЛЕД НИ КА

НЕ БУ ДИ ТЕ ШТА КА СВОМ ДЕ ТЕ ТУ
И ОД ВАС ЗА ВИ СИ ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈА ВА ШЕГ НА СЛЕД НИ КА

НЕ БУ ДИ ТЕ ШТА КА СВОМ ДЕ ТЕ ТУ
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Minden ünnep szép, ha az ünneplőket jó
barátok, rokonok veszik körül. Ezért lett
ilyen kiváló az idei, sorrendben immár
25. Hertelendyfalvi Arató Napok  rendez-
vény is, amely három napon át tartott.

A szervezés körüli nehézségeket közösen
oldotta meg a két fő szervező,  a Gyetván
Szlovák Művelődési Egyesület és a Tamási
Áron Székely-Magyar Művelődési Egye-
sület. Lázasan készültek a jubileumi, 25.
alkalommal létrehozott nagyszabású falusi
megmozdulásra  annál is inkább, mert
külföldi vendégeket várt mindkét egyesület:
Ausztráliából, Melbournból a Ljudevit
Štur Szlovák Művelődési Egyesület Liptár
Néptánccsoportja és Magyarországról a
Hidas Néptánc Egyesület tagjai érkeztek
Hertelendyfalvára.

A Hidas Néptánc Egyesület már több
alkalommal vendégszerepelt különböző
rendezvényeken Hertelendyfalván – ré-
gebben egy alkalommal már az Arató
Napokon is részt vettek,  ezért most fel-
készülve indultak útra. A művelődési mű-
sorban bemutatott koreográfiák mellett
kaszát és sarlót is hoztak magukkal, hogy
aktívan részt vehessenek a kézi kaszálás
bemutatásában is.

Bukovinai székely rokonok 
és barátok 
A népes, közel 40 főt számláló csoport az
ünnepség első napján érkezett meg: tán-
cosok több korosztályból,  kísérők, zenészek,
akik közül  tizenöten a Tamási Áron Szé-
kely-Magyar Művelődési Egyesület újonnan
kialakított vendégszobáinak első lakói vol-
tak, a csoport többi tagját a helybeliek fo-
gadták be otthonaikba nagy szeretettel.

A péntek esti háromnyelvű művelődési
műsorban a hidasi vendégek a bukovinai
székelyek népdalait, szokásait, táncait
mutatták be és azon tájegységek táncait,
ahol közös őseink vándorlásuk útján meg-
fordultak. A tánckoreográfiákat és nép-
dalcsokrokat bamutató melbournei szlovák
egyesület mellett bemutatkozott a Ópá-
zovai Janko Čmelik Hős Művelődési Egye-
sület tánccsoportja és a pancsovai nyug-
díjasok által alakított Zlatna Jesen kórus
is szerb dalokkal.

A nagyszámú  közönség hálásan, fi-
gyelemmel kísérte végig az előadást, ame-
lyet  állófogadás keretében kötetlen tár-
salgás követett.
Szombaton, kipihenve az út és a fellépés
fáradalmait, a vendégek is megtekintették

a dél-bánáti női egyesületek részvételével
megrendezett kirakodóvásárt, amely ez
alkalommal is a Tamási Áron Székely-
Magyar Művelődési Egyesület székháza
melletti utcarészen volt felállítva.

Az ünnepi  népviseletbe öltözött aratók
kivonultak a meghagyott búzatáblához,
hogy kézen kaszálják le a talpon maradt
búzát, ahogyan valamikor csinálták elő-
deink. Igazából nem dolgozni kellett, csak
jelképesen learatni a megmaradt gabonát,
amit kaszálás után már a korszerű kombájn
- aratócséplő   csépelt ki. A közös reggeli
a mezőn, a játékból elvégzett munka nó-
taszó mellett,  majd a közös fényképez-
kedés összemelegítette a többnemzetiségű
vendégsereget, hazai résztvevőket és lá-
togatókat.

Az utcai felvonulás már vidám hangu-
latban indult. A jókedvű aratók az útke-
reszteződésekben zenei kísérettel, felváltva
magyar és szlovák csárdás dallamára ropták
a táncot.  A meleg ellenére sem állt ki
senki a sorból, ezért az esti bálra mindenki
kiérdemelte az ingyenjegyet mindkét egye-
sületben.

A Hidas Néptánc Egyesület a báli mulatság
keretében is bemutatta műsorát a közön-
ségnek.  A hagyományos bál is rendhagyó
lett, mert a hőség kicsalogatta a vendégek
egy részét az udvarra, ahol kötetlen tár-
salgás mellett a vendég-zenekar is elővette
hangszereit és közösen, hazai néptánc-
kedvelők és vendégek,  egymásnak taní-
tották hagyományos táncaik lépéseit. A
közkedvelt paradicsomtáncot gyakorolták
a legtöbbet, amelyet – mindannyiunk örö-
mére - hidasi vendégeink a Bonyhádon
augusztus elején megtartott Bukovinai
Fesztiválon való fellépésük alkalmával be
is mutattak, mint az Al-dunai bukovinai
székelyektől tanult táncot.

Hálaadással zárult az ünnep
Vasárnap vendégfogadók és vendégek kö-
zösen vettek részt az ünnepi istentiszteleten
a református templomban. A közös ebéd
alkalmával a pohárköszöntő alatt a két
egyesület elnöke abban állapodott meg,
hogy a közeljövőben testvéregyesületi
megállapodást írnak alá, amivel megerősítik
a két közösség közötti köteléket, amely

még a bukovinai Andrásfalváról fennma-
radt és azóta is csak erősödött. Az ajándék
– emléktárgyak mellett a hertelendyfalviak
teljesítették a vendégek kérését, hogy az
ünnepség alkalmával lekaszált és kicsépelt
búzából kapjanak ajándékba egy kis zsák-
kal. A búcsúzást egy közös fénykép  is
megörökítette, és most már mindenki
kedves ismerősként kísérte ki vendégét,
annak ellenére, hogy egyesek mindössze
három nappal azelőtt találkoztak először.

A 25. Hertelendyfalvi Arató Napok ren-
dezvényei rendben, ünnepélyes hangu-
latban zajlottak le mindannyiunk örömére.
A háziak megtettek minden tőlük telhetőt,
hogy vendégeik jól érezzék magukat. És
nemrégen jött a visszajelzés, hogy az új
kenyér ünnepén, Szent István Napján a
Hidas Néptánc Egyesület tagjai otthon,
Hidason a hertelendyfalvi búzát őröltették
meg és abból a lisztből sütöttek kenyeret,
amit közösen fogyasztottak el, a hálaadás
jeléül. Mindannyian bízunk a meglévő
kapcsolat fenntartásában és a további si-
keres együttműködésben.

Lőcsei Ilona

HERTELENDYFALVI ARATÓ NAPOK

VENDÉGEKKEL SZEBB AZ ÜNNEP

Új ismeretség
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HUNYADI JÁNOS 
SZOBRÁNAK FELAVATÁSA

A Dél-bánáti Magyar Művelő-
dési Egyesületek első Szemléjét
Hertelendyfalván tartották meg
1969. novemberében, az újonnan
felépült nagyteremben, amely a
bukovinai székelyek által főként
önkéntes munkával épült. Az ak-
kori tanácskozáson hangzott el,
hogy az addig Ady Endre nevét
viselő egyesület változtasson nevet.
Bori Imre vajdasági akadémikus
ajánlatára született meg a döntés,
hogy azt egyesület ezután Tamási
Áron nevét viselje.

Azóta ötven év telt el. Több
korosztály váltotta egymást és
vette ki aktívan részét az egyesület
tevékenységéből. Az épület is
sokat változott, bővült, szépült,
fennmaradt. Mostani tagjai láza-
san készülnek a Dél-bánáti Ma-

gyar Művelődési Egyesületek 30.
Szemléjére, amelyet idén érte-
lemszerűen Hertelendyfalván ren-
deznek meg. A Magyar Nemzeti
Tanács által kiemelt jelentőségűvé
nyílvánított Dél-bánáti Szemlét
nagy munkálatok előzték meg.
Tetőszerkezetet javítottak, csere-
peket cseréltek le és kimeszeltették,
lefestették a nagytermet és a mel-
lékhelyiségeket. A nagytakarítás
is befejeződött, most már felké-
szülten várják a Dél-bánáti- és
távolabbi vendégeket szeptember
15-ére, a Szemle napjára.

Mindez a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. pályázata által a Ma-
gyar Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkárságának tá-
mogatásával valósult meg.

Lőcsei Ilona

ELŐKÉSZÜLETEK A XXX. DÉL-BÁNÁTI SZEMLÉRE

FOLYNAK A MUNKÁLATOK

A torontálvásárhelyi Moša Pi-
jade Általános Iskolában harminc
friss elsőst szólított az iskolapadba
a kettőezertizenkilenc szeptember
másodikának reggelén megszólaló
iskolacsengő.

A magyar tannyelven induló hét
kisdiákot Stanić Anna, a szerb ta-
gozat huszonhárom elsősét pedig
Ljiljana Terečik tanítónő vette szár-
nyai alá. Az érintett gyermekek
számára beiskolázási tanszercso-
magot az antalfalvi község és a Ma-
gyar Nemzeti Tanács biztosított.

Dél-Bánátban Székelykevén, Ür-
ményházán és Hertelendyfalván
is fogadták augusztus végén az el-
sősöket.

Székelykevén Bogos Szőke Erika
óvónő kísérte ki az óvodából a 14
kis magyar elsőst, akiket Rekalija
Palló Teréz tanítónő fogadott a
Žarko Zrenjanin Általános Iskola
tantermében.

Ürményházán a Dositej Obra-
dović Általános Iskolában 2 magyar
elsős kisdiák kezdi meg tanulmányait
Stojanovski Mónika tanító néni fel-
ügyelete alatt, összevont tagozatban. 

Hertelendyfalván a Testvériség –
Egység Általános Iskola magyar

tannyelvű alsó tagozatán – elsőtől
negyedik osztályig összevont tagozat
működik. Idén gyarapodott a létszám
egy elsős kislánnyal, Ješić Annával,
aki ezentúl három harmadikos és
egy negyedikes tanuló társaságában
sajátítja majd el a betűvetést.

A torontálvásárhelyiekhez ha-
sonlóan, a felsorolt települések
magyar ajkú elsős kisdiákjai is
kapnak beiskoláztatási csomagot
a Magyar Nemzeti Tanács jóvol-
tából.

Martinek Imre és Lőcsei Ilona

DÉL-BÁNÁTBAN 24 MAGYAR ELSŐS

BECSÖNGETTEK

A nyárádszeredai Bekecs Néptánc-
együttest július utolsó napjaiban
Hertelendyfalván, a dél-bánáti tá-
jolása harmadik állomáshelyén ér-
tük utol. A csapat táncszínházi elő-
adást hozott, mely az elmúlt 100
év emlékét eleveníti meg.

Megálmodói a mindenkori hadba
vonulók, a borzalmakat átélők, az
itthon maradottak, illetve a béke-
idők játékszabályainak béklyói közé
kényszerített emberek életérzéseit
kívánták megidézni. A részletekről
Benő Barna-Zsolt, a társulat fiatal
igazgatója, a darab rendezőjének
egyik asszisztense nyilatkozott:

— Mivel a 2018. esztendő az I.
világháború lezártának 100. év-
fordulója volt, nálunk, Romániá-
ban az állam hatalmas ünnepség-
sorozatot szervezett. Ennek apro-
póján mi az Ember az emberte-
lenségben című előadásunkat ké-
szítettük el. Hogy ily módon is el-
mondhassuk, miért tudunk csak
emlékezni az elmúlt évszázadról,
a közös ünneplés helyett. Az ötletet
továbbgondolva és még erősebb
alapokra helyezve, az előadásunk
immár az előttünk álló trianoni
emlékév része. Száz helyszín érin-
tésével, a Kárpát-medence összes
elcsatolt területén. A projektum-
nak, mely április 11-én rajtolt el
Beregszászon, reményeink szerint
Budapest lesz majd a végállomása,
2020. június 4-én.

Az előadások mellékzöngéi per-
sze a találkozásokról, az egymástól
a térképen és tájegység szerint
egyaránt távol eső magyar (sors)kö-
zösségek önazonosság-tudatot erő-
sítő szellemi érintkezéseiről is szól-
nak. Kötetlen beszélgetésekről, is-
meretségek és baráti kapcsolatok
születéséről. Dél-Bánátban röpke
egy hét leforgása alatt az erdélyi
társulat Versec, Székelykeve és Her-
telendyfalva után Torontálvásár-
helyen is bebocsáttatást kapott.
No, de kik is ők valójában?

Nyárádszeredában a néptánc-
mozgalomnak több mint ötven évre
visszatekintő hagyománya van. A

rendszerváltás után Maros megyé-
ben Nyárádszereda volt az első te-
lepülés, ahol magyar vonatkozású
hagyományőrző néptánctalálkozó-
kat rendeztek. Ennek a mozgalom-
nak köszönhetően alakult meg a
Bekecs Néptáncegyüttes 1998-ban.
2007-től újraszerveződött, és Nyá-
rádszereda önkormányzatának tá-
mogatásával folytatódott a tevé-

kenysége. Rá hárult az a feladat,
hogy a Nyárádmente efféle kultú-
rára való igényének megfeleljen. A
jelenlegi formájában működő tánc-
egyesület az erdélyi Maros megye
Csíkfalva községének nyárádsze-
redai telephelyén lett bejegyezve,
egyszerű műkedvelő együttesként.
Önfeláldozó munkája eredménye-
ként a Bekecs Táncegyesület égisze
alatt több mint 700 gyerek és fiatal
tanul 24 tánccsoportban a Nyá-
rádmentén. Nyárádszeredában pe-
dig egy olyan ötgenerációs együttes,
amelynek felnőttcsapata 2014-ben
a Fölszállott a páva tehetségkutató
vetélkedő különdíjasa lett. 2015

óta a Bekecs önálló útját járja. Fel-
kérései évről évre gyarapodnak.
2017-ben 104 előadást tartott Er-
délyben és Magyarországon, 2018-
ra pedig 90 előadást és két új be-
mutatót tervezett. A román kultu-
rális minisztérium írásos jóváha-
gyásával ez ugyan egy hivatásos
előadó-társulat, viszont az egyetlen,
mely nem állami fenntartású Er-
délyben. Tagjai folyamatosan járják
az országot, a nagyvárosok díszes
kulturális központjaitól a kis falvak,
szórványközösségek szerény mű-
velődési házáig. Repertoárjukon
gyermek- és néptáncelőadások, il-
letve táncszínházi produkciók sze-
repelnek. Pillanatnyilag négyet „tar-
tanak tűzben”, de az ötödik előké-
születei is javában folynak. Céljuk
minél több helyre eljutni, és olyan
előadásokat létrehozni, amelyek a
magyar közösség értékeit emelik
ki és annak megmaradását, itthon
maradását, esetleges hazatérését
bátorítják! Az Ember az emberte-
lenségben című, felnőtteknek ké-
szült néptáncszínházi előadás el-
sősorban azok előtt tisztelgett, akik
az életüket adták a hazájukért, csa-
ládjukért, embertársaikért és azért,
hogy gyermekeik egy jobb világban
éljenek, példát mutatva emberség-
ből, bátorságból, hazaszeretetből,
kitartásból és hitből.

— A XX. század emberpróbáló
történései nyomot hagytak Euró-
pán. A Kárpát-medence népei,
ezen belül a magyar, a székely és a
csángó közösségek szellemi, lelki
épségét tépázta meg a háború. Em-
beri sorsok pecsételődtek meg a
vér, a veszteség és a gyász alatt.
Szűkebb környezetünkben, csa-
ládjainkban személyes emlékeket
őrzünk ezekből az időkből. Az
egyszerű, mindenkori emberek
közt van, aki sorsának meghatározó
fordulataira nem kíván emlékezni,
aki nem szívesen vall a borzal-

makról, de olyanok is akadnak,
akik éppen a veszteségből meg-
erősödve építették újra életük mor-
zsáiból a jelent, és adták tovább
bizakodással az életbe vetett örök
hitet gyermekeiknek, leszármazot-
taiknak. Az ember az embertelen-
ségben címet viselő táncelőadásban
olyan képeket rajzolunk a tánc, a
zene és a beszéd színpadi nyelvén,
amelyek megidézik a hadba vo-
nulók és az itthon maradottak élet-
érzéseit. A színpadi események
nem ragaszkodnak az elmúlt század
dokumentarista krónikásaiként be-
számolni a háborús eseményekről,
célunk inkább a történelem ki-
szolgáltatottságában élő emberhez
való közelítés. Az irodalmi szö-
vegtöredékekkel, naplórészletekkel,
vetítéssel pedig szélesíteni kívánjuk
ezt a személyessé tételt.

Láttuk, tapasztaltuk, a közönség
még a fények kigyúlása után sem
tudta csak úgy elhagyni a termet.
Az előadás elgondolkodtatta az
embereket. Annál is inkább, mivel
a XX. évszázadot közülü(n)k min-
denki megélte valahol. Az időseb-
bek gyakran személyes élményeik
által is. A háborúk és az utánuk
érkező nyomorúságos időszakok,
a nincstelenség, a kommunizmus
és végül az egyre tömegesebb je-
lenséggé váló kivándorlások kitö-
rölhetetlen nyomot hagytak ben-
nünk. Emellett néhány reménysu-
garat is. Mert a bőröndökbe a ha-
zahívó és szeretettel visszaváró szü-
lőföld szeletkéit is becsomagolták
a messzi útra indulók.

A produkció létrejöttének, illetve
a Kárpát-medencei tájolás — száz
előadásos turnésorozat — megva-
lósulásának fővédnöke a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. pályázata
által a Magyar Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága
volt.

Martinek Imre

TÁNCSZÍNHÁZI ELŐADÁS

EMBER AZ EMBERTELENSÉGBEN

A nándorfehérvári csata emlék-
napján, július 22-én Áder János
magyar- és Aleksandar Vučić szerb
államfő jelenlétében avatták fel a
zimonyi Duna-part sétányán Hu-
nyadi János, a törökverő hős had-
vezér szobrát.

A nevezetes csata 1456. július 22-
én ért véget, amelyben a magyarok
mellett a szerbek is harcoltak. Így
együtt védték meg a keresztény
Európát, és majd hét évtizedre
leállították az oszmán hadak elő-
renyomulását, további európai
terjeszkedését és Magyarország
meghódítására irányuló próbál-
kozását. Ezért a magyar hadtör-
ténelem ezt a diadalt az egyik
legjelentősebb magyar győzelem-
ként tartja számon. A belgrádi
várban, a Kalemegdanon, egy ma-
gyar és szerb föliratú emlékkő
jelzi e nevezetes eseményt.

A minden délben hallható ha-
rangszó is ehhez az eseményhez
kapcsolódik. Először a keresz-
ténység védelmére imára szólító
jelként-, majd a hálaadás jeleként
maradt fenn mind a mai napig.
Hunyadi János egészalakos szobra
felett kereszt és harang jelzi az

áldozatot és az összefogást, ami
a győzelemhez vezetett. A had-
vezér egyik kezében kard a má-
sikban pajzs található, ami egy-
szerre jelképezi a támadást és a
védekezést. A talapzaton magyar
és szerb felirat hirdeti a nagy had-
vezért. Hunyadi János Zimonyban
halt meg, az akkor arató pestis-
járványt már nem tudta legyőz-
ni.

A két államfő beszédében kü-
lönbözően emelte ki a győzelem
fontosságát és Hunyadi János hő-
sies szerepét. A szerb történelem
Sibinjanin Jankóként ismeri, és a
szerb nép ugyanolyan tisztelettel
említi, mint a magyar. A több
évszázaddal ezelőtti összefogás
megmutatta, hogy együtt erősebb
és többre képes ez a két nép, ezért
aratott daidalt. Elhangzott még,
hogy ma újra nagyon jó kapcsolat
van a két ország között.

A bronzszobor Madarassy Ist-
ván Kossuth-díjas szobrászművész
alkotása, mely a magyar állam
támogatásával jött létre. A jövőben
a Magyar Nemzeti Tanács és Belg-
rád város önkormányzata közösen
gondozza majd az emlékművet.

Halász Zsuzsanna



У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  13 .  СЕПТЕМБРА 2019.  /  PANCSOVÁN,  2019.  SZEPTEMBER 13.

Мултијезички додатак у недељнику / Többnyelvű melléklet a hetilapban

на мађарском језику / magyar nyelven

ЧОВЕК У 
НЕЧОВЕЧНОСТИ

страна IV

ЛЕТЊИ КАМП 
ЗА ДЕЦУ ИЗ 
ЈУЖНОГ БАНАТА

страна V

ДОК ЈЕ ДУША
МЛАДА, ЗА СВЕ
ИМА ВРЕМЕНА

страна VI

РЕФОРМАТСКО
ЗАБАВИШТЕ У
ВОЈЛОВИЦИ

страна VI

Сва ки пра зник је леп ако смо окру -
же ни до брим при ја те љи ма и ро ђа ци -
ма. Због то га је ово го ди шња, 25. ма -
ни фе ста ци ја „Вој ло вач ки же те лач ки
да ни”, ко ја је тра ја ла три да на, по ста -
ла та ко из у зет на.

Два глав на ор га ни за то ра „Да на”, Сло -
вач ко кул тур но-про свет но дру штво
„Ђе тван” и Ма ђар ско кул тур но-умет -
нич ко дру штво „Та ма ши Арон”, за -
јед но су ре ша ва ли ор га ни за ци о не по -
те шко ће. Они су се с не стр пље њем
при пре ма ли за 25. го ди шњи цу ве ли -
ког се о ског сла вља, по себ но за то што
су оба удру же ња оче ки ва ла ино стра -
не го сте: у Вој ло ви цу су сти гли Фол -
клор на гру па „Лип тар” Сло вач ког кул -
тур но-умет нич ког дру штва „Љу де вит
Штур” из Мел бур на (Ау стра ли ја) и
чла но ви Дру штва на род ног фол кло -
ра „Хи даш” из Ма ђар ске.

Дру штво на род ног фол кло ра „Хи -
даш” ви ше пу та је го сто ва ло у Вој ло -
ви ци на ра зним ма ни фе ста ци ја ма.
Јед ном при ли ком су већ уче ство ва ли
и на „Же те лач ким да ни ма”, па су за -
то са да спрем ни кре ну ли на пут: по -
ред ко ре о гра фи ја за кул тур ни про -
грам, по не ли су са со бом и ко су и срп,
да би ак тив но мо гли да уче ству ју и у
при ка зи ва њу руч ног ко ше ња жи та.

Бу ко вин ски Се ке љи – род би на 
и при ја те љи
Пр вог да на про сла ве сти гла је ве ли ка
гру па од ско ро че тр де се то ро љу ди,
чла но ва фол клор не гру пе раз ли чи -
тих уз ра ста, пра ти ла ца и му зи ча ра,
од ко јих су њих пет на ест би ли пр ви
ста нов ни ци но во и згра ђе них со ба за
го сте Ма ђар ског кул тур но-умет нич -
ког дру штва „Та ма ши Арон”, а оста ле
чла но ве гру пе ме шта ни су ср дач но
при хва ти ли у сво је до мо ве.

У тро је зич ном кул тур ном про гра -
му го сти из Хи да ша при ка за ли су на -
род не пе сме, оби ча је и игре бу ко вин -
ских Се ке ља и игре пре де ла пре ко ко -
јих су пре ла зи ли на ши за јед нич ки
пре ци то ком се о ба. По ред ко ре о гра -
фи ја и на род них пе са ма сло вач ког
дру штва из Мел бур на, пред ста ви ли су
се и Фол клор на гру па кул тур ног дру -
штва „Хе рој Јан ко Чме лик” из Ста ре
Па зо ве и хор „Злат на је сен” ко ји су
офор ми ли пан че вач ки пен зи о не ри.

Мно го број на пу бли ка је с па жњом
пра ти ла пред ста ву, а за тим су усле -
ди ли не фор мал но дру же ње и при јем.

Су тра дан, од мор ни од пу та и на -
сту па, го сти су по се ти ли и из ло жбу
ру ко тво ри на ко ју су при ре ди ла удру -
же ња же на из ју жног Ба на та, а ко ја је
и овом при ли ком по ста вље на на улич -
ном про сто ру по ред се ди шта Ма ђар -
ског кул тур но-умет нич ког дру штва
„Та ма ши Арон”.

Же те о ци у све ча ним на род ним
но шња ма у по вор ци су иза шли на
оста вље но ма ло жит но по ље да би
руч но по ко си ли пше ни цу, као што
су то не ка да чи ни ли. Ни је тре ба ло
за и ста да се ра ди, већ да се са мо
сим болично по ко си пре о ста ло жи -
то, ко је је на кон ко ше ња мо де ран
ком бајн по вр шио. За јед нич ки до ру -
чак на њиви, же тва за вр ше на као у
игри, а по том и за јед нич ко фо то -
гра фи са ње сје ди ни ли су ви ше на ци -
о нал ну групу го сти ју, до ма ће уче -
сни ке и по се ти оце.

Улич на по вор ка за по че ла је у до -
бром рас по ло же њу, а ве се ли же те о ци
су уз прат њу му зи ке игра ли на из ме -
нич но ма ђа р ски и сло вач ки чар даш
на улич ним рас кр сни ца ма. Упр кос
то пло ти ни ко ни је од у стао, за то су

сви за слу жи ли бес плат ну ула зни цу за
ве чер њи бал у оба удру же ња.

Дру штво на род ног фол кло ра „Хи -
даш” пред ста ви ло је пу бли ци свој про -
грам и у окви ру ве чер њег бал ског ве -
се ља. Тра ди ци о нал ни бал је по стао
нео би чан јер је вру ћи на из ма ми ла је -
дан део го сти ју у дво ри ште, где је, уз
не фор мал ни раз го вор, го сту ју ћи ор -
ке стар узео сво је ин стру мен те и за -
тим су за јед но, до ма ћи на род ни игра -
чи и го сти, под у ча ва ли јед ни дру ге
ко ра ци ма сво јих тра ди ци о нал них ига -
ра. Нај ви ше су ве жба ли ста ру вој ло -
вач ку игру, ко ју су, на ра дост свих
нас, на ши го сти из Хи да ша пред ста -
ви ли на „Бу ко вин ском фе сти ва лу” у
Боњ ха ду по чет ком ав гу ста, као игру
на у че ну од бу ко вин ских Се ке ља ко ји
жи ве крај до њег то ка Ду на ва.

Из раз за хвал но сти

До ма ћи ни и го сти су у не де љу за јед но
при су ство ва ли све ча ном бо го слу же њу
у ре фор мат ској цр кви. То ком за јед -
нич ког руч ка пред сед ни ци два ју удру -
же ња уз здра ви цу су се до го во ри ли да
ће у бли ској бу дућ но сти пот пи са ти

спо ра зум о бра ти мље њу, а та ве за из -
ме ђу две за јед ни це по ти че још из се ла
Ан драш фал ва у Бу ко ви ни и од та да је
са мо оја ча на. По ред по кло на, су ве ни -
ра, Вој лов ча ни су ис пу ни ли же љу го -
сти ју и по кло ни ли им је дан ма ли џак
пше ни це ко ја је ски ну та то ком же те -
лач ких све ча но сти. Опро штај је обе -
ле жен за јед нич ком фо то гра фи јом, а
на кра ју је сва ко ис пра тио свог го ста
као дра гог по зна ни ка, иа ко су се не ки
пр ви пут сре ли пре са мо три да на.

Два де сет пе ти „Вој ло вач ки же те -
лач ки да ни” про те кли су у до бром,
све ча ном рас по ло же њу на ра дост свих
нас. До ма ћи ни су да ли све од се бе да
се њи хо ви го сти осе ћа ју при јат но. А
не дав но су сти гле по врат не ин фор -
ма ци је да су на пра зник „но вог хле -
ба”, на Дан Све тог Сте фа на, чла но ви
Дру штва на род ног фол кло ра „Хи даш”
са мле ли пше ни цу из Вој ло ви це код
ку ће у Хи да шу и ис пе кли хлеб ко ји
су за јед но утро ши ли, у знак за хвал -
но сти. Сви се на да мо одр жи во сти по -
сто је ћег од но са из ме ђу два удру же ња
и да љој успе шној са рад њи.

Ило на Ле чеи

ВОЈ ЛО ВАЧ КИ ЖЕ ТЕ ЛАЧ КИ ДА НИ

ЛЕП ШИ ЈЕ ПРА ЗНИК С ГО СТИ МА

Нова познанства
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IV

НОВИ СПОМЕНИК У ПРЕСТОНИЦИ

Откривање скулптуре
Јаноша Хуњадија

Прва смотра мађарских кул-
турно-уметничких друштава
одржана је у Војловици у но-
вембру 1969. године у новои-
зграђеној великој сали. Тада
је на саветовању речено да
удружење, раније познато као
„Ади Ендре”, мења назив. На
предлог Имреа Борија, војво-
ђанског академика, одлучено
је да удружење које су ство-
рили буковински Секељи,
углавном добровољним ра-
дом, буде названо по Арону
Тамашију.

Педесет година је прошло
од тада. Неколико генераци-
ја се променило и активно
учествовало у активностима
удружења. Зграда се такође
променила, проширила,
улепшала и опстала. Њени
садашњи чланови се узбуђе-
но припремају за 30. смотру
мађарских културно-умет-

ничких друштава из јужног
Баната, која ће бити одржа-
на у Војловици. Велики
послови су претходили ју-
жнобанатској смотри, коју је
Национални савет мађарске
националне заједнице про-
гласио за манифестацију од
изузетног значаја. Санирана
је кровна конструкција, за-
мењени су дотрајали црепо-
ви, окречена је и офарбана
велика сала с помоћним про-
сторијама. Завршено је и ве-
лико спремање и сада спрем-
но очекују госте из јужног
Баната, 15. септембра, на дан
смотре.

Све то реализовано је уз по-
дршку Државног секретари-
јата за националну политику
при Влади Мађарске, преко
конкурса Фондације „Бетлен
Габор”.

Илона Лечеи

ПРИПРЕМE ЗА 30. ЈУЖНОБАНАТСКУ СМОТРУ

Радови теку

У Основ ној шко ли „Мо ша
Пи ја де” у Де бе ља чи три де се -
то ро но вих пр ва ка по зва но је
у школ ске клу пе зво ном ко је
се огла си ло 2. сеп тем бра ују -
тро.

Сед мо ро ма лих уче ни ка ко -
ји ће на ста ву по ха ђа ти на ма -
ђар ском је зи ку пре у зе ла је
учи те љи ца Ана Ста нић, а два -
де сет тро је уче ни ка срп ског
оде ље ња под сво је окри ље
прихва ти ла је учи те љи ца
Љиља на Те ре чик. Па кет с на -
став ним сред стви ма за по че -
так школ ске го ди не за до тич -
ну децу обез бе ди ли су Оп шти -
на Ко ва чи ца и На ци о нал ни
савет ма ђар ске на ци о нал не
заједнице.

У ју жно ба нат ским ме сти ма
Ско ре но вац, Јер ме нов ци и Вој -
ло ви ца та ко ђе су крајем августа
до че ка ли пр ва ке.

У Ско ре нов цу је вас пи та чи -
ца Ери ка Бо гош Се ке ис пра ти -
ла че тр на е сто ро ма ли ша на ко -
ји ће на ма ђар ском је зи ку по -
ха ђа ти на ста ву од пр вог раз ре -
да, а у учи о ни ци Основ не шко -
ле „Жар ко Зре ња нин” до че ка -
ла их је учи те љи ца Те ре за Ре -
ка ли ја Па ло.

У Основ ној шко ли „До си теј
Об ра до вић” у Јер ме нов ци ма
два уче ни ка пр вог раз ре да за -
по чи њу шко ло ва ње, под над -
зо ром учи те љи це Мо ни ке Сто -
ја нов ски.

У Основ ној шко ли „Брат -
ство –је дин ство” у Вој ло ви ци
об је ди ње ни су ни жи раз ре ди
(од пр вог до че твр тог) с ма -
ђар ским на став ним је зи ком.
Ове го ди не је број по ве ћан за
јед ну де вој чи цу у пр вом раз -
ре ду, Ану Је шић, ко ја ће чи -
та ње и пи са ње на у чи ти у дру -

штву с три уче ни ка тре ћег раз -
ре да и јед ним уче ни ком че -
твр тог раз ре да.

Као и у Де бе ља чи, уче ни ци
пр вих раз ре да с ма ђар ским
на став ним је зи ком у на ве -
деним на се љи ма та ко ђе ће

добити па кет с на став ним
сред стви ма за по че так школ -
ске го ди не за хва љу ју ћи На ци -
о нал ном са ве ту ма ђар ске на -
ци о нал не за јед ни це. 

Имре Мар ти нек и 
Ило на Ле чеи

ДВА ДЕ СЕТ ЧЕ ТВО РО МА ЂАР СКИХ ПР ВА КА

Зво ни ло је!

Последњих дана јула, у оквиру
јужнобанатске турнеје, пред-
ставу Ансамбла народних ига-
ра „Бекеч” из Њарадсереде
(Трансилванија, Румунија) су-
стигли смо у Војловици, на тре-
ћем одредишту на нашим про-
сторима. Екипа је приредила
представу плесног театра која
евоцира успомене на догађања
последњих сто година.

Идејни творци су желели да
прикажу емоције регрутованих
на сва ратишта, оних који су
преживели ратне страхота и
оних у залеђу, односно људи
који су желели да евоцирају
сећања на периоде мирнодоп-
ских времена. О детаљима нас
је информисао Бене Барна
Жолт, млади директор ансам-
бла, један од асистената режи-
сера представе:

– С обзиром на то да је 1918.
године била стогодишњица од
завршетка Првог светског ра-
та, Румунија је приредила се-
рију спектакуларних државних
свечаности. Ми смо поводом
тога припремили представу под
називом „Човек у нечовечно-
сти”. Тиме смо желели да по-
кажемо због чега ми можемо
само да се присећамо претход-
ног столећа уместо да зајед-
нички славимо. Даљим разви-
јањем те идеје и постављањем
на још јаче темеље наша пред-
става је уједно и део године се-
ћања на Тријанон. Наступиће-
мо на сто локација широм свих

одвојених подручја у Карпат-
ском басену. Пројекат који је
започео у Берегову (Поткарпа-
тје, Украјина) по нашим нада-
њима ће се завршити у Будим-
пешти 4. јуна 2020. године.

Призвуци приредби, нарав-
но, говоре и о сусретима, о љу-
дима и судбинским заједница-
ма који су удаљени једни од
других и по растојању и по гра-
ницама, сусретима који ојача-
вају свест о идентитету. Говоре
о невезаним разговорима, о ра-
ђању нових познанстава и о
пријатељствима. За кратких не-
дељу дана тим из Ердеља по-

сле Вршца, Скореновца и Вој-
ловице гостоваће и у Дебеља-
чи. Ко су они у ствари?

Покрет народних игара у Ња-
радсереди већ има традицију
дугу педесетак година. После
промена режима у жупанији
Муреш то насеље је било прво
у коме су организовали сусре-
те традиционалних мађарских
фолклорних група. Захваљују-
ћи том покрету 1998. године је
основан фолклорни ансамбл
„Бекеч”, који је 2007. реорга-
низован и наставља рад под

покровитељством  самоуправе
Њарадсереде. Њему је припао
задатак да задовољи потребе те
врсте у приобаљу реке Њарад.
У садашњој форми плесни теа-
тар је регистрован у жупанији
Муреш, у насељу Њарадсере-
да, општина Чикфалва, као
обично аматерско друштво. Као
резултат несебичног рада фол-
клорног ансамбла „Бекеч”, на
том подручју више од 700 деце
и омладинаца уче у двадесет
четири групе. У Њарадсереди
функционише ансамбл са члан-
ством од пет генерација, чији
је старији састав 2014. освојио

специјалну награду у катего-
рији одраслих на смотри за от-
кривање талената у области на-
родних игара. Од 2015. „Бекеч”
хода сопственим путем и до-
бија све више позива. Године
2017. одржао је 104 представе
у Ердељу и у Мађарској, а у
2018. години имали су 90 из-
вођења, с две премијере. Уз одо-
брење Министарства културе
Румуније они су у ствари про-
фесионално друштво, међутим
једино је друштво у Ердељу ко-
је не спада под државно фи-
нансирање. Његови чланови ре-
довно гостују по целој земљи,
од спектакуларних дворана у
великим градовима до скром-
них домова културе у малим
селима и у дијаспори. На ре-
пертоару су им дечје, плесне и
плесно-театарске представе.
Тренутно имају спремне чети-
ри представе, а у току је при-
премање пете. Циљ им је да
доспеју на што више места с
представама које истичу вред-
ности мађарске заједнице и до-
принесу њиховом очувању, да
подстичу остајање на родној
груди и охрабрују оне расуте
по белом свету за повратак у
домовину. Представа плесног
театра припремљена за одра-
сле „Човек у нечовечности” пре
свега одаје почаст онима који
су свој живот дали за домови-
ну, за своју породицу, за људе
добре воље, с циљем да њихова
деца живе у једном бољем све-
ту и да би им дали пример људ-
скости, храбрости, родољубља,
упорности и вере.

Немилосрдна догађања у XX
веку оставила су белег на Евро-
пи. Рат је очерупао духовно и
душевно здравље свих народа
Карпатског басена, а међу њи-
ма и духовне заједнице Мађа-
ра, Секељана и Чангова. У по-

родици чувамо и личне успо-
мене из тих времена. Међу јед-
ноставним људима свих вре-
мена неки се нерадо сећају ка-
рактеристичних преокрета сво-
је судбине, те нерадо говоре о
страхотама, али има и оних ко-
ји из губитака излазе ојачани,
од мрвица свог живота изгра-
ђују садашњицу и с пуно наде
прослеђују својој деци и по-
томцима вечну веру у живот. У
представи „Човек у нечовечно-
сти” језиком игре, музике и по-
зорја зацртавамо такву слику,
која даје одсјај животних осе-
ћања и оних што крећу у рат и
оних у залеђу. Сцене на позор-
ју немају амбицију да докумен-
тују историјске токове, циљ нам
је приближавање човеку који
је изложен тиранији историје.
Књижевним текстовима, фраг-
ментима из дневника и про-
јекцијама желели смо све то да
учинимо личним.

Видели смо да публика ни
после гашења рефлектора ни-
је могла тек тако да напусти
салу. Представа је покренула
људе на размишљање, већ и
због тога што смо сви ми негде
на неки начин доживели XX
век, старији и својим личним
доживљајима. Ратови и сурова
стварност након њих, нема-
штина, комунизам и на крају
све масовније исељавање оста-
вили су неизбрисив траг у на-
ма. Поред тога, ипак је ту и
зрачак светлости наде, јер су
полазници у кофере спакова-
ли и земљу из завичаја, који
их дозива да се врате.

Покровитељ припремања
приредбе, као и турнеје од сто
наступа је Државни секрета-
ријат за националну политику
при Влади Мађарске преко
Фондације „Бетлен Габор”.

Имре Мартинек

ПРЕДСТАВА ПЛЕСНОГ ТЕАТРА

ЧОВЕК У НЕЧОВЕЧНОСТИ

На дан битке за Нандорфе-
хервар, 22. јула, у присуству
мађарског и српског пред-
седника, Јаноша Адера и
Александра Вучића, на ше-
талишту дунавске обале у Зе-
муну откривена је статуа
Јаноша Хуњадија, херојског
војсковође који је победио
Турке.

Чувена битка завршила се
22. јула 1456. године, а у њој
су се Срби борили заједно с
Мађарима. Тако су бранили
хришћанску Европу и за ско-
ро седам деценија заустави-
ли напредовање османских
трупа, њихово даље ширење у
Европи и њихов покушај осва-
јања Мађарске. Стога мађар-
ска војна историја овај три-
јумф сматра једном од нај-
значајнијих мађарских побе-
да. На Калемегдану, у бео-
градском замку, овај познати
догађај обележава спомен-ка-
мен с мађарским и српским
натписом.

Звоно које се чује у подне
такође је повезано са овим
догађајем. Прво је то био по-
зив на молитву за заштиту
хришћанства, а надаље је оста-
ло у знак захвалности до да-
нашњег дана. Изнад кипа Ја-
ноша Хуњадија крст и звоно

означавају жртву и унију, ко-
ји су довели до победе. Ко-
мандант има мач у једној ру-
ци и штит у другој, који сим-
болизују истовремено и на-
пад и одбрану. Мађарски и
српски натписи на постољу
означавају великог заповед-
ника. Јанош Хуњади умро је
у Земуну од куге.

У својим говорима шефо-
ви држава су на различите
начине истакли важност по-
беде и херојске улоге Јано-
ша Хуњадија. Српска исто-
рија препознаје га као Сиби-
њанина Јанка, а српски на-
род га помиње са истим по-
штовањем као и мађарски.
Сарадња пре више стотина
векова показала је да су ова
два народа заједно јачи и
способнији, па су зато успе-
ли да победе. Такође је ре-
чено да су данас односи из-
међу две земље поново врло
добри.

Бронзана статуа дело је ки-
пара Иштвана Мадарашија,
добитника „Кошутове награ-
де”, а настала је уз подршку
мађарске државе. Убудуће ће
споменик заједнички одржа-
вати Национални савет Ма-
ђарске националне заједни-
це и Градско веће Београда.

Жужана Халас
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Панчевачка Музичка школа „Јо-
ван Бандур“ изнедрила је многе
познате музичаре и професоре.
Четворица кларинетиста су се
2015. године скупила и офор-
мила ансамбл „Cla ro ne di Ban -
dur”. Ансамбл се тренутно састо-
ји од бивших ученика музичке
школе: млађаног Владимира Ста-
нишића, студента кларинета на
Факултету музичких уметности
у Београду, његовог бившег мен-
тора Шамуа Киша, професора
кларинета у Панчеву, и браће
Ференца и Имреа Илеша, про-
фесора кларинета у Мађарској.

Врсни музичари – Станишић,
Киш и браћа Илеш – 20. авгу-
ста одржали су концерт у сали
Културног центра Панчево,
пред скромних, али до краја
концерта веома одушевљених
педесетак гостију.

Припремање концерта било
је помало тешко, с обзиром на
то да двојица од четворице уче-
сника живе и раде у другој држа-
ви, али свима који су били при-
сутни у публици било је јасно
да је огромна количина љубави
према инструменту и музици
уложена у припрему овог музич-
ког специјалитета. Било је очи-
гледно и велико пријатељство
међу музичарима, јер су сваку
нумеру извели као једна душа
подељена у четири инструмента.

Нежан и магичан звук кла-
ринета испунио је салу Кул-
турног центра док су музичари
загревали своје инструменте уз
Дебисијеву нумеру „Gol li wog’s
Ca ke walk”.

Ученици истог професора
Ансамбл је представио Шаму
Киш, који је, иако мало нерво-
зан, био савршен домаћин. Након

сваке песме представио би сле-
дећу уз кратку анегдоту о нуме-
ри коју ће извести или о великом
пријатељству између музичара.

Током вечери су се низале
познате и мање познате нуме-
ре Џоплина, Бартока, Брамса и
других композитора, углавном
сакупљене традиционалне на-
родне песме које су ови аутори
забележили током свог рада.
Живахне мелодије румунских
народних игара, јеврејске и ру-
ске традиционалне музике би-
ле су одмах препознатљиве, али
најближи срцу музичара, ну-
мера којом су завршили своје
извођење, био је Монтијев чар-
даш. Иако ниједна од ових ну-
мера није оригинално написа-
на за кларинет, то није спречи-
ло ове врсне музичаре да сваку
од њих одсвирају као да је ство-
рена за њихов инструмент.

Најпоноснија особа у публи-
ци био је Никола Грујевски, про-
фесор кларинета у пензији, у
чијој је класи било све четворо
извођача. Након концерта про-
фесор је изјавио како је веома
срећан што су овако предиван
концерт на професионалном ни-
воу успели да припреме за врло
кратко време. Рекао је и да је
поносан што су постигли хар-
монију заједничког духовног му-
зицирања, за шта претпоставља
да је потекло још од млађих да-
на и блиског пријатељства. Ре-
као је да је веома срећан што
његови ученици постају профе-
сори и професионални музича-
ри, те одржавају контакт, како с
њим, тако и међу собом.

Један од главних покретача
ансамбла „Cla ro ne di Ban dur” је
Ференц Илеш из Тате у Мађар-
ској, родом из Скореновца, који
је завршио Музичку школу „Јо-

ван Бандур” у класи професора
Николе Грујевског. Године 1999.
пружила му се прилика да пре-
ко програма мађарске владе за-
почне студије у иностранству.
Након завршене академије за-
послио се као професор клари-
нета у Пилишчаби у Мађарској,
а уједно ради и као музички са-
радник мађарског позоришта у
Комарну у Словачкој. С обзи-
ром на то да Панчево и надаље
носи у срцу, одлучио је да обно-
ви контакте из школских клупа,
те је тај контакт изродио ства-
рање ансамбла. Како каже, овај
ансамбл је основан да би се одр-
жао контакт између овдашњих
и иностраних музичара и да би
се у целу причу укључили мла-
ди перспективни музичари с ве-

ћом шансом за рад и наступање
у иностранству. Тврди да ни ње-
му ни његовом брату Имреу, ко-
ји је такође професор кларине-
та, али у Дебрецину у Мађар-
ској, путовање не пада тешко,
јер награда је диван концерт ко-
ји су одржали. Они су имали ве-
лику жељу да свирају у граду где
су сви они заволели музику.

Страствени музичари 
и пријатељи

Шаму, Ференц и Имре одржа-
ли су 2015. године концерт у
католичкој цркви у Ковину, као
и у Панчеву, који су успели да
саставе након мање од десет
заједничких проба. Од тада су
нераздвојни пријатељи. У са-
дашњем саставу наступили су

у Скореновцу 19. августа ове
године у оквиру „Скореновач-
ких летњих вечери”.

Најмлађи члан је Владимир
Станишић, студент четврте го-
дине Факултета музичких умет-
ности у Београду, у класи про-
фесора Огњена Поповића. Он
је бивши ученик Музичке шко-
ле „Јован Бандур”, из класе
професора Шамуа Киша и Ни-
коле Грујевског. Као најмлађи
у екипи, рекао је да се осећао
фантастично међу искуснијим
колегама, од којих још увек
има много да научи и из чијих
искустава извлачи свој наук.
Планови су му да остане у ан-
самблу и нада се да ће „Cla ro -
ne di Ban dur” заживети, јер
ужива да наступа, нарочито с

Панчевцима с којима свира већ
дуги низ година.

Шаму Киш је изјавио да су
имали само четири или пет про-
ба заједно, а да је свако вежбао
нумере и свирао у своје слобод-
но време, јер су у току били лет-
њи распуст и годишњи одмори.
Иако су планирали да у ансамбл
укључе и известан број студена-
та и ученика, било им је жао да
ученицима прекидају летњи рас-
пуст. Припрема концерта је зах-
тевала велики број сати вежба-
ња, јер без тога не би било на-
претка. Тај напредак је свакако
био очигледан када су ови стра-
ствени музичари засвирали пред
својим професорима, ученици-
ма, пријатељима и породицама.

Каролина Бисак

АНСАМБЛ „CLA RO NE DI BAN DUR” У САЛИ КЦП-а

ВЕЧЕ МАГИЧНИХ ИНСТРУМЕНАТА

ИГРА И ВЕСЕЉЕ У ШУШАРИ

Летњи камп за децу из јужног Баната
Почетком августа отворена је
капија трећег Јужнобанатског
кампа у Шушари за очување
традиције, неговање матерњег
језика, народне игре и народ-
не музике, као и изградњу за-
једнице. Наш тим је посетио
догађај трећег радног дана кам-
па, а овом приликом позиву се
одазвало око шездесеторо де-
це. Штавише, нисмо само за-
вирили у дешавања, већ смо
стигли са инструментом и на-
родном причом у торби, да уче-
ствујемо у активностима мла-
дих, односно кампера пред-
школског узраста.

Први такав догађај организо-
вао је 2017. године Шандор
Ђерфи, народни музичар и на-
ставник музике из Војловице,
као хоровођа суорганизатора,
дечјег хора „Дел пачиртаи”. Све
то се догађало по узору на не-
кадашњи камп матерњег јези-
ка у нашим крајевима, у којем
су садашње вође кампа током
свог раног детињства активно
учествовале. Сањари новог по-
четка поставили су као циљ
очување мађарског идентите-
та и његово јачање. Њихови на-
пори су, упркос свакој спољној
сумњичавости, вишеструко
оправдали њихове наде везане
за камп. Доказ за то је и ма-
совност овогодишњег кампа.
Сви који су дошли овом при-
ликом нису зажалили, а они
који су остали подаље... па, до-
ћи ће следећи пут.

Организатори – млади 
руководиоци

О детаљима организације и
циљевима пројекта питали смо
Гизелу Хорват, младу председ-
ницу суорганизатора, Мађар-
ског културно-уметничког
друштва „Петефи Шандор” из
Добрићева:

– Наш камп је у почетку био
намењен тинејџерима, али про-
шле године смо добили поврат-
не информације да би и деца
млађа од њих радо учествовала
у нашим активностима од ра-
ног јутра до касне вечери. На
основу тога оформили смо гру-
пу забавишта, са око двадесе-
торо малишана, с којима ради
будућа васпитачица Андреа Тот
из Новог Сада. Тачније, и она,
зато што јој у раду помажу вас-
питачице које су стигле из Вој-
ловице и Скореновца. Поред
тога, ту су и родитељи поједи-
не деце у кампу на које се мо-
же рачунати у припремању руч-
ка, спремању и сличним сва-
кодневним логистичким днев-
ним активностима. На пример,
наши пријатељи који живе у
Немачкој, Стеван Мијуца и ње-
гова супруга Лидија, намерно
су уклопили и овај камп у сво-
је годишње одморе, с намером
да створе вредности, надајући
се да ће својој трогодишњој ћер-
кици, која је такође била при-
сутна, моћи да пруже не само
необично искуство за време од-
мора већ и пример стила жи-
вота који ће моћи да следи.

Дакле, док су млађи ужива-
ли у чарима дечјих игара и пе-
сама, односно цртали, а затим
се занимали ритмичким вежба-
ма, старији су могли да раде у
радионицама за виолину и на-
родне игре. У овогодишњем кам-
пу представљене су игре из Си-
лађшага, чије су кораке и ка-
рактеристике предела заинте-
ресованима  пренели Жељко
Киш Жига из Новог Сада и ње-
гова партнерка Анико Рафаи из
Аде. Овог пута је музичку по-
дршку пружао оркестар „Бер-
бенце” из Темерина. Планира-
но је да полазници представе
научени програм и широј пу-
блици, најраније 15. септембра
у Војловици, на 30. смотри ма-
ђарских културно-уметничких
друштава јужног Баната. Поред
дневних активности, које су тра-
јале сат и по односно три сата
пре и после подне, у зависно-
сти од узраста, укључен је и та-
козвани вечерњи програм. Де-
ца су доживела радост музици-
рања у епицентру места одржа-
вања кампа, насред дворишта
Жупне цркве Светог Ладисла-
ва. Малишане је музика успа-
вљивала. Погодба са старијима

да се на спавање иде у пола је-
данаест обично се подоста ме-
њала, али никога од њих нису
морали да моле за устајање из
кревета наредног јутра. Као бу-
дилица, црквено звоно је зво-
нило у 7 сати, па доручак у 8, а
затим се рад настављао.

Није изостала помоћ спонзора

– Овогодишњи камп је оства-
рен уз подршку Фондације „Бе-
тлен Габор”, тачније Државног
секретаријата за националну
политику и Покрајинског се-
кретаријата за културу, јавно
информисање и односе с вер-
ским заједницама, као главних
спонзора. Такође, добили смо
драгоцене донације од приват-
них кланица „Пап” из Скоре-
новца и „Бурјан” из Војловице,
као и велику помоћ од Култур-
ног савеза војвођанских Мађа-
ра. Остало су у основи сопстве-
на средства, односно доприно-

си родитеља деце која кампу-
ју. Три оброка дневно су обез-
беђена, а за ручак увек постоји
кувана храна. Да, ми кувамо! –
додаје Гизела весело.

Нажалост, у јужним делови-
ма српског Баната само малим
делом је присутно активно зна-
ње мађарског језика, али је си-
гурно евидентна снажна упор-

ност и воља за учењем. Иако
су становници кампа за него-
вање традиција у Шушари об-
једињени музиком и игром без
језичких предуслова, језик ко-
муникације – по неписаном
правилу – током активности је
углавном био мађарски.

То су били мали одломци
једне иницијативе. Наравно, у
уобичајеном редоследу, у под-
ножју великог крста изнад се-
ла направљена је и фотогра-
фија с групом излетника, не-
колико „сцена” слика с лица
места уз главну, Банатску ули-
цу, као и на врховима брежу-
љака с дивљим цвећем. Била
је ово прича о деци, али уједно
и о нама, о младима из погра-
ничних крајева који траже сми-
сао своје мисије између снова
и постојећих могућности, на-
дајући се да ће се некада ства-
ри одвијати без баријера.

Имре Мартинек

Михаљ Бабич:
„Нема будућности без
прошлости, а што је
богатија ваша
прошлост, то се с више
нити можете ухватити
за будућност”.



Петак, 13. септембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Више од пола века МКУД „Та-
маши Арон” у Војловици оку-
пља људе вољне да учествују у
одржавању мађарске културе
и традиције. Темељ тог удру-
жења су одувек биле жене, ко-
је се увек одазову позиву да
скувају укусну храну, поспре-
ме или уреде цветну башту.
Чланице Удружења жена увек
пуно раде, али умеју и да се
забављају.

Најбогатија по годинама ме-
ђу чланицама удружења жена
је Марија Хајсан, свима по-
зната као Мариш нени.

Није најстарија у Војлови-
ци, али овог лета је напунила
деведесет година. Јубиларни
рођендан прославила је скром-
но у кругу најближих пријате-
ља јер, како каже, то је одржа-
ва у животу. Све док има при-
јатеље и док имају шта да ра-
де, она се не брине превише
за себе.

Без ове живахне даме не мо-
же се замислити ниједно дру-
жење или радна акција у кул-
турно-уметничком друштву.
Сада је већ једна од ретких
који се сећају времена пре зи-
дања и покретања МКУД-а „Та-
маши Арон”.

У младости није много од-
лазила на дружења, већ се, као
и свака млада жена у то доба,
удала и тежила да буде добра
супруга. Нажалост, њен супруг
и она нису били благословени
децом, али су до његовог по-
следњег дана били заједно.

Активна и у слављу и у раду

Када јој је супруг преминуо
2002. године, одлучила је да
остатак живота не жели да
проведе затворена у кући, те
се придружила пријатељица-
ма које су у то време биле чла-
нице Удружења жена. Од тада
до данашњег дана није пропу-
стила ниједно дружење, чајан-
ку или путовање, и ниједну
радну акцију.

Свима који су сведочили том
догађају остаће у сећању сре-
ђивање новоизграђене етно-
куће у дворишту Друштва, где
су се жене окупиле с крпама,
метлама и кофама да поспре-
ме поткровље, а она је, пошто
је најмања, пристала да се уву-
че у орман како би буквално

све било чисто и спремно да
прими госте.

Вредноћа жена увек долази
до изражаја пре и током про-
слава које се одржавају у Дру-
штву. Она са својим најбли-
жим пријатељицама понекад
проводи и више од дванаест
сати, неколико дана заредом,
у кувању и припремању ђако-
нија за углавном више десе-
тина, понекад и више од сто
гостију. И никада се неће по-
жалити да се уморила или да
не може нешто да уради.

Иако није активна у мешо-
витом хору, увек радо путује с
њим. У шали каже да је воде
на такмичења и наступе како
би увек било некога да им при-
чува ствари док певају на би-
ни. Њој то не смета, јер ужива
у дружењу. Шаљиво каже да,
као најстарија у групи, мора
да брине о млађима од себе.

Када су организовале нада-
леко познате чајанке, свака же-
на би код своје куће месила
колаче и правила разне ђако-
није, којима су послуживале
гошће из других удружења же-
на. Пошто их здравље не слу-
жи као раније, понекад наруче
готове колаче и кифле, како
би биле одморне и расположе-
не за плес, музику и дружење.
Каже да чајанке никада не про-
пушта, јер воли музику и са
својом вршњакињом Аном Ба-

лог ужива у плесу и певању
старих мађарских песама.

Успомене на дане 
детињства

Учествовала је у намештању
малог музеја у етно-кући, те
је са женама преуредила собе
онако како су изгледале када
је она била мала. Интересант-
на је прича како је дошло до
тога да клупа с рукохватима
стоји поред великог кревета у
спаваћој соби. Када су је пи-
тали зашто је то тако, морала
је да објасни да је у њеном де-
тињству свака кућа имала пу-
но деце, те су сви били прину-
ђени да спавају у једном кре-
вету, па је клупа служила као
нека врста подметача како де-
ца не би попадала на под. На-
кон тога сви чланови Друштва
који су привремени водичи
кроз овај скроман музеј, могу
да пруже исту информацију
посетиоцима, јер је заиста у
данашње време чудно видети
такву организацију намешта-
ја у спаваћој соби.

Тугу јој доноси чињеница да
су се људи отуђили једни од
других, јер, како каже, дана-
шња омладина није заинтере-
сована да прошири знања о
сопственим рођацима. У де-
тињству је сваке недеље после
одласка у цркву самовољно
обилазила најближу родбину

и кумове како би им пожеле-
ла леп дан и успешну недељу.
Растужује је то што је дана-
шње време потпуно другачије.

Омиљена анегдота из мла-
дости јој је, она која говори о
посети старијој рођаци. Треба-
ло је да је причува, а добила је
задатак да направи тесто с ма-
ком у кухињи док је њена ро-
ђака гостила своје пријатељи-
це у другој соби. Пошто је би-
ла млада, није још увек била
вична кувању, те је умесила те-
сто које је било помало ретко,
па је додала још брашна, али
је тесто постало мало тврдо,
па је опет додала воде и све та-
ко укруг док није напунила
ванглу огромном количином
теста. Каже да је тек тада тесто
било пристојног квалитета. Та-
кође, није знала у то време да
мак треба и да самеље, те је
само убацила већу количину
мака и шећера у скувано те-
сто. Рођаци се то није допало,
али јој је опростила. На крају
су се заједно смејале јер су
имале да једу целе недеље та-
да веома популаран слаткиш.

Као сведок скоро целог ве-
ка, преживела је много дога-
ђаја, и лепих и ружних, али
количина енергије, доброте и
вредноће у овој маленој жени
запањиће свакога ко издвоји
време да с њом поразговара.

Каролина Бисак

ДЕСЕТА ДЕЦЕНИЈА НАШЕ СУГРАЂАНКЕ

ДОК ЈЕ ДУША МЛАДА, ЗА СВЕ ИМА ВРЕМЕНА

Скореновачка заједница сва-
ке године 20. августа слави
празник Католичке цркве Све-
тог Стефана и села. Тај дан се
обележава свечаном светом
мисом, породичним окупља-
њима, вашаром и вечерњом
забавом у присуству гостију.

Радник у култури Михаљ Сат-
мари рекао је да је 2000. годи-
не на иницијативу тадашњег
месног жупника монс. Јаноша
Фишера сеоска слава реорга-
низована у вишедневни летњи
догађај. Надали су се подршци
од локалних предузетника и
иностраних радника – поврат-
ника. Наиме, из Скореновца не
одлазе породице само сада, већ
ову појаву непрекидно посма-
трамо већ деценијама.

Понекад се током лета чак
и по десет дана годишње одр-
жавала серија програма. По-
ред локалних културних удру-
жења и школе, многе групе из
Војводине, збратимљених на-
сеља и иностранства добиле
су прилику да се представе.
Сваком приликом завршна це-
ремонија је одржана уочи Да-
на Светог Стефана, у склопу
свечане мисе. Свештеници су
посветили нови хлеб, који је
подељен представницима су-
седних насеља и страним го-
стима.

Континуитет „Скореновач-
ких летњих вечери” се наста-
вио. И ове године је публика
могла да види различите пред-
ставе сваке вечери на отворе-
ној бини основне школе.

У августу је живот у Скоре-
новцу постао весео. Вратили
су се кући многи од оних који

су отишли на рад у иностран-
ство. Овогодишњи низ дога-
ђаја спонзорисали су Покра-
јински секретаријат за обра-
зовање и националне мањи-
не, Национални савет мађар-
ске националне заједнице,
Фондација „Бетлен Габор” и
Општина Ковин.

Марија Пап, председница
ОКД „Салмасал” у Скоренов-
цу, један од организатора ма-
нифестације, рекла је да су
ове године касно започели при-
преме и да немају велики бу-
џет, али да су успели да са-
ставе програм с добрим садр-
жајем.

– Треће вечери представи-
ли су се мештани, локална
културна удружења: култур-
но-уметничка друштва „Пете-
фи” и „Салмасал”, наши ма-
лишани из вртића и стигли
су нам гости из Келебије, Фол-
клорна група „Вацкор”. Пр-
вог дана је било плесно вече,
када су наступили „Mid night”
и Мохолчани, а друге вечери
смо организовали вече народ-
ности и тада су наступиле гру-
пе разних народности које жи-
ве на територији општине.
Имали смо заиста леп наступ.
Оно због чега сам заиста срећ-
на јесте што је село сада пу-
но, „странци” су сви код куће
– задовољно је рекла Марија
Пап.

Скореновац је активна за-
једница у којој се током го-
дине одржава више манифе-
стација, које омогућавају љу-
дима да се сусретну и опу-
штају.

Илона Лечеи

ПРОГРАМИ КОЈИ СУ ПРЕТХОДИЛИ ДАНУ СВЕТОГ СТЕФАНА

Скореновачке летње вечери

Пројекат суфинансирао

Град Панчево

A projektum társfinanszírozója

Pancsova város

У ГАЛЕРИЈИ „БАБКА” У КОВАЧИЦИ

Награђене културне
посленице

На основу номинације њихо-
ве заједнице, Јолан Сечењи, пен-
зионисана просветна радница,
оснивач и покретач Музеја исто-
рије села, као и пензионисани
матичар и писац више публи-
кација и књига Ержебет Татар,
обе из Дебељаче, добиле су на-
граду за животно дело које до-

дељује Општина Ковачица. Јав-
но признање добила је за свој
рад у одржавању мађарске фол-
клорне групе села и учитељица
Чила Ковач. Честитамо.

Свечана додела награда одр-
жана је 31. августа у галерији
„Бабка” у Ковачици.

Имре Мартинек

АКТИВНОСТ КОЈА ТРАЈЕ ЧЕТВРТ ВЕКА

Реформатско забавиште
у Војловици

Реформатска црквена општи-
на у Војловици управља сво-
јим вртићем већ двадесет пет
година, а он је дуго функцио-
нисао као викенд-вртић, два
пута недељно. Пре годину да-
на активности су постале сва-
кодневне. Радови на новом
објекту, који се гради поред
молитвене куће Реформатске
цркве, полако се приводе кра-
ју, а ту ће место добити и про-
сторије намењене вртићу. На-
дамо се да ће у скорој будућ-
ности најмлађи моћи да кори-
сте нову, пространију собу.

Активности су започете у
марту 1994. године, а одвијале
су се у молитвеној кући, где је
постављен већи тепих, који је
означавао простор за малиша-
не, а водила их је васпитачица
Ержебет Пал. Када је нови део
зграде почео да се гради,

активности су добиле ново ме-
сто у малој сали МКУД-а „Та-
маши Арон”, где су деца поха-
ђала вртић више од десет го-
дина. Овде је васпитачица би-
ла Клара Хомонаи Керекеш,
којој су помагале Ана Кемењ и
затим Хајналка Балог, која је
након неког времена постала
предводник посла. Касније је
и Марта Лечеи много и мар-
љиво учествовала у раду. Да-
нас васпитачица Хајналка Ба-
лог подучава најмлађе.

Покретање активности у вр-
тићу омогућено је једном хо-
ландском донацијом, од које
је купљен тепих. Рат и инфла-

ција деведесетих довели су љу-
де који живе овде у врло те-
шку и несигурну ситуацију.
Брига о малишанима показа-
ла се још важнијом. Било је
важно да се деца осећају као
код куће у просторијама цр-
квене заједнице и да активно-
сти на матерњем језику дожи-
ве као лепе и добре. Долазило
их је толико да је много пута
тепих од 5 х 5 метара био ма-
ли за све њих. Деца која су кре-
нула у школу или је већ поха-
ђала радо би се враћала и дру-
жила с малишанима у вртићу.

Током четврт века било је ма-
њих или већих падова у раду,
али посао се увек настављао. И
овде је приметно опште сма-
њење броја деце, али интересо-
вање за вртић још увек постоји.
Прошле године је Дора Граф,
стипендиста програма „Петефи

Шандор”, такође помагала вас-
питачу у вртићу. Она је, као
графички уметник, подучавала
малишане како треба цртати.
Напоменула је да међу њима
има и неколико веома таленто-
ване деце. На крају школске го-
дине радови су приказани на
изложби цртежа. Дора је тако-
ђе дизајнирала лого вртића ка-
ко би помогла овој малој зајед-
ници да буде препознатљивија.

Надамо се да ће се овај бла-
гословљени рад наставити и да
ће бити од користи деци, њи-
ховим породицама и заједни-
ци у целини.

Жужана Халас
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A pancsovai Jovan Bandur zeneiskola
sok ismert zeneművésszel és tanárral
gazdagította zenei életünket. A ze-
neiskola négy volt tanulója 2015-
ben megalakította a Clarone di Ban-
dur négyest, melynek legifjabb tagja
Stanišić Vladimir, a Belgrádi Zene-
művészeti Egyetem klarinétszakos
hallgatója, előzőleg Kiss Samu pan-
csovai klarinéttanár tanítványa, aki
szintén az együttes tagja. A további
tagok az Illés fivérek, Ferenc és Imre,
akik jelenleg Magyarországon kla-
rinét-tanárként tevékenykednek.

Jeles művészeink augusztus 20-án
a pancsovai kultúrotthonban min-
tegy ötven jelenlevő, de mindvégig
lelkes közönségnek muzsikáltak.

A hangverseny előkészítése nem
volt egyszerű, mivel a kvartett két
tagja külföldön él és dolgozik, de
a jelenlevők tisztában voltak azzal,
hogy mennyit jelent a hangsze-
rek- és a zene iránti szeretet az
ilyen zenei különlegesség létreho-
zásában. Szintén érzékelhető a ze-
nészek közötti igazi barátság, min-
den műsorszámban szinte egy lélek
oszlott a négy hangszerre.

Amíg a zenészek Debussy Gol-
liwog’s Cakewalkján hangolták
hangszereiket, a kultúrotthon ter-
mét betöltötte a klarinét gyengéd,
varázslatos hangja.

Ugyanazon tanár diákjai 
Az együttest Kiss Samu mutatta
be, aki egy kis egészséges lámpaláz
mellett is kitűnő vendéglátó-ház-
igazdának bizonyult. A felvezető-
iben csattanó anekdotákkal fűsze-
rezte a műsorszámok ismertetését,
olykor adomázva a kollégák közötti
szoros barátságról is. 

Az est folyamán Joplin, Bartók,
Brahms és mások ismert- és kevésbé
ismert szerzeményeiből többnyire
az eredeti népdalfeldolgozásokra
esett választás. Az azonnal felismer-
hető román néptáncok élénk dalla-

mai, a zsidó- és orosz hagyományos
dallamok után a zenészek szívéhez
legközelebb álló Monti-csárdással
zárták a műsort. Noha az előadott
művek egyikét sem klarinétra írták,
ez nem gátolta a zenészeket abban,
hogy úgy hangozzon minden szám,
mintha eredetileg az ő hangszerükre
komponálták volna azokat.

A közönség soraiban a legbüsz-
kébb néző Nikola Grujevski, nyu-
galmazott klarinét-tanár volt,
ugyanis mind a négy művész az ő
osztályából került ki. A hangver-
seny után boldogan nyilatkozott,
hogy volt tanítványai ilyen rövid
idő alatt tudták összehozni ezt a
gyönyörű színvonalas programot.
Arra is nagyon büszke, hogy elérték
a közös muzsikálás lelkületének
teljes összhangját, amely szerinte
az egészen fiatalkori barátságukra
vezethető vissza. Nagy boldogság
számára, hogy tanítványai hivatásos
zenészekké és tanárokká válnak és
hogy tartós kapcsolatot ápolnak
tanárukkal és egymás között is.

A Clarone di Bandur Együttes
megalapításának egyik fő indítvá-
nyozója a székelykevei születésű, a
magyarországi Tatán élő és dolgozó
Illés Ferenc volt, aki a pancsovai
Jovan Bandur zeneiskolában Gru-
jevski Nikola professzor tanítvá-
nyaként szerzett oklevelet. 1999-
ben a magyar kormány programja
kereteiben alkalma nyílt külföldi
továbbtanulásra. A zeneakadémia
elvégzése után a szintén magyar-
országi Piliscsabán tanári állást ka-
pott, majd Szlovákiában a Komá-
romi Magyar Színházban zenei
munkatársként is elhelyezkedett.
Tekintettel arra, hogy Pancsovát to-
vábbra is a szívén viseli, felújította
iskolapadbeli kapcsolatait, amelyek-
ből végül megszületett az együttesük.
A cél a hazai- és külföldi zenészek
kapcsolattartása, bekapcsolva a fiatal
tehetségeket is, nagyobb esélyt biz-

tosítva számukra a külföldi munkára
és fellépésekre. Kijelentése szerint
sem neki, sem a Debrecenben tanító
szintén klarinét-tanár öccsének,
Imrének nem esett nehezére a hang-
versennyel kapcsolatos utazgatás,
amelynek jutalma a sikeres koncert,
amely épp véget ért. Régi vágyuk,
hogy abban a városban lépjenek
fel, ahol megszerették a zenét.

Szenvedélyes muzsikusok
és barátok

Samu, Ferenc és Imre már az együt-
tes megalakulásakor fellépett a ke-

vevárai – kovini katolikus temp-
lomban, majd Pancsován is, mind-
össze tíz összpróbával. Azóta is el-
választhatatlan barátok.

A mai összetételben Székelyke-
vén a Székelykevei Nyári Estek ke-
retében augusztus 19-én léptek fel. 

Az együttees legfiatalabb tagja,
Stanišić Vladimir a Belgrádi Ze-
neakadémia negyedéves hallgatója
Ognjen Popović professzornál. Ő
is a pancsovai Jovan Bandur ze-
neiskola tanulója volt, Kiss Samu
és Nikola Grujevski tanítványa-
ként. Mint a csapat legfiatalabb

tagja, örömét fejezte ki, hogy ilyen
tapasztalt kollégákkal muzsikálhat
együtt, akiktől mindig tanulhat
valamit és hasznosíthatja tapasz-
talataikat. Továbbra is szeretne
az együttes tagja maradni és re-
méli, hogy a Clarone di Bandur
fennmarad, mert élvezi a fellé-
péseket, különösen a pancsovai-
akkal, akikkel évek óta együtt ját-
szik.

Kiss Samu az előkészületekről
elmondta, hogy a körülmények
miatt – nyári szünidő és szabad-
ságok – mindössze négy-öt közös

próbára került sor, többnyire kü-
lön-külön gyakoroltak a szabad
idejükben. Szerettek volna be-
kapcsolni néhány tanulót, egye-
temi hallgatót, de végül mégis
sajnálták megzavarni a fiatalok
szünidejét. A koncert előkészítése
sok-sok órás gyakorlást jelent, de
enélkül nincs eredmény. Ez a ha-
ladás viszont megmutatkozott,
amikor a hangszerek a szenvedé-
lyes muzsikusok tanárai, diákjai
barátai és családtagjai előtt csen-
dültek fel.

Biszak Karolina
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A CLARONE DI BANDUR EGYÜTTES A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN. 

VARÁZSLATOS HANGSZEREK ESTJE

TÁNC ÉS ÖRÖMZENÉLÉS FEJÉRTELEPEN

NYÁRI TÁBOR A DÉL-BÁNÁTI GYEREKEK RÉSZÉRE
Augusztus elején tartotta nyitva
kapuit Fejértelepen (Šušarán) a sor-
rendben harmadik dél-bánsági ha-
gyományőrző, anyanyelvápoló, kö-
zösségépítő, néptánc- és népzenei
tábor. A rendezvényre, melynek hí-
vogató szavára ezúttal mintegy 60
gyermek válaszolt, csapatunk a
tábor harmadik munkanapján lá-
togatott ki. Mi több, nemcsak be-
kukkantani a foglalkozások sűrejébe,
de hangszerrel és népmesével egya-
ránt feltarisznyázva részt is venni
a fiatal, illetve a náluknál is piri-
nyóbb táborlakók aktivitásaiban.

Az első ilyen rendezvényt 2017-
ben szervezte meg a hertelendyfalvi
Györfi Sándor népzenész és zene-
pedagógus, a társszervezőként jelen
lévő Dél Pacsirtái Gyermekkórus
karnagyának kezdeményezésére.
Történt mindez régiónk ama ko-
rábbi anyanyelvápoló táborának
mintáit követve, amelynek zsenge
gyermekkorukban maguk a tábor
vezetői is aktív részesei lehettek.
Az újrakezdés megálmodói a ma-
gyar önazonosság-tudat megőrzé-
sét, illetve annak erősítését tűzték
ki célul. Igyekezetük pedig — min-
den külső szkepticizmus ellenére
— többszörösen beváltotta a hëzza
fűzött reményeket. Bizonyíték erre
az idei tábor tömegessége is. Akik
eljöttek, ezúttal sem bánták meg,
akik viszont távol maradtak… nos,
azok majd eljönnek legközelebb. 

A szervezők – ifjú vezetők
A szervezés körüli részletekről, va-
lamint a projektum céljairól a tábor
egyik kulcsemberét, a szintén társ-
szervezőként jegyzett udvarszállási
Petőfi Sándor Magyar Művelődési
Egyesület fiatal elnök asszonyát,
Horváth Gizellát kérdeztük.

— Táborunk eleinte a kamaszok
korosztályát szólította meg, de már
tavaly kaptunk olyan visszajelzé-
seket, hogy a náluk fiatalabb gye-

rekek is szívesen részt vennének a
kora reggeltől késő estig tartó fog-
lalkozásainkban. Erre építve for-
máltuk meg az óvodások csoport-
ját, mellyel — mintegy 20 picur-
kával — az újvidéki Tóth Andrea
óvónőtanonc foglalkozik. Ponto-
sabban ő is, mivel a munkába a
Hertelendyfalváról és a Székely-
kevéről érkező óvónők is besegí-
tenek. Továbbá egynéhány tábor-
lakó gyermek szülője, akire az
ebédkészítésben, a takarításban és
az ehhez hasonló logisztikai napi
tevékenységek lebonyolításában is
bizton számíthatunk. Németor-
szágban élő barátaink, Miucza Ste-
van és neje, Lídia például célzottan
úgy időzítették évi szabadságukat,
hogy benne e táborozás is helyet
kapjon. Értékteremtő alapozási
szándékkal. Bizakodván, hogy az
ugyancsak jelen lévő hároméves
leánykájuknak nemcsak rendhagyó
vakációs élményt tudnak nyújtani,
de követendő példát és életformát
is.

Szóval, amíg a kisebbek gyer-
mekjátékokat és -dalokat ízlelgettek,

illetve rajzolgattak, továbbá apróbb
szökkenésekkel és ritmikai gya-
korlatokkal foglalatoskodtak, addig
a náluk idősebbek a hegedű-, illetve
a néptánc oktatásának műhely-
munkáiban mártózhattak meg. Az
idei táborban szilágysági táncokat
lehetett tanulni, melyek lépéseit és
tájjellegzetességeit az újvidéki Kiss
Zselykó — Zsiga és párja, az adai
Raffai Anikó igyekezett átadni az
érdeklődőknek. A zenekari háttér-
támogatásról ezúttal a temerini
Berbence együttes gondoskodott.
A tanultakat a tervek szerint a szé-
lesebb közönség előtt is bemutatják
majd. Leghamarabb szeptember
15-én Hertelendyfalván, a dél-bán-
sági magyar művelődési egyesületek
harmincadik szemléjén lépnek fel.
A napi foglalkozások a másfél-, il-
letve háromórás délelőtti és délutáni
felvonások mellett úgynevezett esti
programot is magukban foglalnak.
Az örömzenélést. A táborhely epi-
centrumában, vagyis a Szent Lász-
ló-plébániatemplom udvarának kel-
lős közepén. A kicsiket muzsika
ringatja álomba… A nagyok taka-

rodója a kialkudott fél 11-es idő-
ponttól persze jócskán kitolódik,
viszont másnap reggel senkit sem
kell közülük kikönyörögni az ágy-
ból. Ébresztőként 7-kor harang
kondul, 8-kor reggeli, utána pedig
folyik tovább a munka.

A támogatások sem 
maradtak el

— Idei táborunk a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt., pontosabban a
Nemzetpolitikai Államtitkárság,
továbbá a Tartományi Művelődési,
Tömegtájékoztatási és Vallási Kö-
zösségi Titkárság (fő)támogatásával
valósult meg. Értékes felajánlást
kaptunk továbbá a székelykevei
Papp-, illetve a hertelendyfalvi
Burján magánvágóhíd és húsfel-
dolgozó üzemtől is, valamint hat-
hatós támogatást a Vajdasági Ma-
gyar Művelődési Szövetségtől. A
többi lényegében saját eszköz, va-

gyis a táborozó gyermekek szüle-
inek hozzájárulása. A napi három-
szori étkeztetés meg van oldva,
ebédre pedig mindig főtt étel van.
Ja, mi szakácskodunk! — teszi hoz-
zá derűsen Gizella.

A szerbiai Bánság déli szórvány-
vidékein helyenként, sajnos, már
csak töredékeiben pislákol az aktív
magyarnyelv-ismeret, viszont a ta-

nulási készség életerős szívóssága
igenis tetten érhető. A fejértelepi
hagyományőrző tábor lakóit ugyan
nyelvi előfeltételek nélkül egybeköti
a muzsika és a tánc, mégis — afféle
íratlan szabályként — a foglalko-
zások alatti kommunikáció nyelve
többnyire a magyar.

Impressziók voltak ezek, apró
szeletkéi egy kezdeményezésnek.
Készült persze annak rendje s mód-
ja szerint egy túrázós csoportkép
is a falu feletti nagykereszt tövében,
egynéhány helyszínelős „helyzet-
kép” a Bánáti (szerbül Banatska)
főutca mentében, valamint a vad-
virágos halmok tetejéről… Róluk,
de magunkról is egyúttal. Külde-
tésük értelmét álmaik és a meglévő
lehetőségek között kereső végvári
palántákról. Valahol a dolgok egyre
zökkenőmentesebb folytatásában
is bizakodva.

Martinek Imre

„Múlt nélkül nincs jövő,
s mennél gazdagabb a
múltad, annál több
fonálon kapaszkodhatsz
a jövőbe.” 
(Babits Mihály)



A hertelendyfalvi Tamási Áron
SZMME immár fél évszázada
maga köré gyűjti mindazokat, akik
a magyar kultúra- és hagyományok
megőrzésén fáradoznak. Az egye-
sület tartóoszlopai többnyire a nők
voltak, akik mindíg készen álltak
a finom falatok elkészítésére, ta-
karítani a helyiségeket, rendezgetni
a virágoskertet. A nőegylet tagjai
ma is sokat dolgoznak, de azért
kaphatóak a jó szórakozásra is.

Közöttük életkorban a leggazda-
gabb Hajszán Mária, közismer-
tebben: Maris néni.

Ha nem is ő a legidősebb Her-
telendyfalván, idén nyáron már
betöltötte a 90. életévét. Születés-
napját szerényen ünnepelte közeli
barátai körében, amint mondja, ez
tartja őt életben. Mindaddig, míg
barátai vannak és dolguk van, addig
sajátmagáért nem kell aggódnia.

Az egyesületben ma sem kép-
zelhető el egy rendezvény, vagy
egy munkaakció ez az életvidám
koros hölgy nélkül. Ő már egy a
kevesek közül, akik még emlé-
keznek a művelődési otthon fel-
építése-, a Tamási Áron SzMME
megalakulása előtti időkre.

Fiatalkorában nem járhatott
sokat az összejövetelekre. Mint
minden fiatal nő ebben az élet-
korban, férjhez ment és igyekezett
jó feleség lenni. Sajnos, a családi
életéből kimaradt a gyermekáldás,
de a férje életének utolsó napjáig
együtt éltek.

Tevékenyen ünneplésben
és munkában
Amikor férje 2002-ben meghalt,
elhatározta, hogy nem marad a
négy fal között, hanem csatlakozik
a barátnőihez, akik annak idején
már a nőszervezet tagjai voltak.
Azóta nem mulasztott el egyetlen
társasestet, teadélutánt, sem uta-
zást, de éppúgy kivette részét min-
den munkaakcióból is.

Minden jelenlevő emlékezetében
megmarad az egyesület udvarában
újonnan felépült tájház padlásszo-
báinak a takarítása. Az asszonyok
vödrökkel, rongyokkal, seprőkkel
gyülekeztek, ő kis termetének kö-
szönhetően még a faliszekrényekbe
is bebújt, hogy tökéletes tisztasággal
várhassák a vendégeket.

Az asszonyok szorgalma legin-
kább az egyesület tömeges ren-
dezvényein jut kifejezésre. Barátnői
társaságában ilyenkor nap-nap után
sokszor félnapokat is munkában
tölt főzéssel, csemegék elkészítésével

a sok vendégnek, de olykor száznál
is több vendég is jelen van a jelentős
eseményeken. Sohasem panaszko-
dik fáradtságra, vagy hogy nehezére
esne a munka.

A vegyeskórusnak ugyan nem
tagja, mégis szívesen utazgat a
kórustagokkal. Tréfásan szokta
mondani, azért viszik magukkal,
hogy őrizze a holmijukat amíg ők
a színpadon vannak. Azzal is tré-
fálkozik, hogy mint legidősebb, ő
kell hogy gondoskodjon a nála fi-
atalabbakról.

A híres teadélutánjaikra az asz-
szonyok leginkább otthon készítik
el a vendégváró falatokat, kalácsot,
csemegét. Miután ma már az
egészségük sem a régi, néha inkább
megrendelik a vinnivalót, hogy
pihentebbek legyenek a tánchoz,
társalgáshoz. Azt mondja, a tea-
délutánokat nem mulasztaná el

soha, mert nagyon szereti a zenét
és a vele egykorú Balog Annával
élvezi a táncot és a szép régi ma-
gyar dalokat.

Gyermekkori emlékek

Részt vett a tájház átrendezésében,
hogy a szobák úgy nézzenek ki,
mint az ő gyermekkorában. Érdekes
volt a visszaemlékezés, hogy miért
kellett a támlás padot a nagyágy
mellé tenni. Ugyanis, az akkori
sokgyermekes családokban kény-
telenek voltak több gyereket fektetni

egy ágyba, így a pad támasztékul
szolgált, nehogy a gyerekek lepo-
tyogjanak az ágyról. Az ő meséi
nyomán az őt hallgatók, mint ide-
iglenes idegenvezetők, tovább tud-
ják majd adni a vendégeknek a
tőle kapott információkat, mert
ma valóban szokatlan a hálószo-
babútor ilyen jellegű elrendezése.

Szomorúsággal tölti el, hogy az
emberek elidegenedtek egymástól,
mert amint mondja, a mai fiatalok
nem érdekltek abban, hogy többet
megtudjanak a saját rokonságuk-
ról. Ő a gyermekkorában a va-
sárnapi istentisztelet után mindíg
önszántából tért be a legközelebbi
rokonokhoz, keresztszülőkhöz kel-
lemes napot és sikeres hetet kí-
vánva nekik. Elszomorodik azon,
hogy ma minden másként van.

Kedves ifjúkori anekdotája, ami-
kor elment vigyázni egy idős ro-
konára. Azt a feladatot kapta, hogy
főzzön a konyhában mákostésztát,
amíg ő a szobában vendégül látja
a barátnőit. Mivel fiatal volt, nem
volt olyan ügyes a főzésben, így,
ha a tészta lágyabbra sikerült, tett
hozzá lisztet, ha keményebb lett,
öntött hozzá vizet, és így körbe-
körbe, míg a vajling meg nem telt
a hatalmas mennyiségű tésztával.
A tészta ekkor már jó minőségű
volt. Azt sem tudta, hogy a mákot
le kell darálni, így csak összedobta
a sok mákot a cukorral és a kifőtt
tésztával. A rokonának ez nem
tetszett, de elnézte a hibát. Ezután
jót nevettek, mert egész hétre
jutott a közkedvelt édességből.

Mint szinte az egész évszázad
szemtanúja, sokmindent megért,
szépet és csúnyát is, de az erőnléte,
jósága és szorgalma ami kitölti
ezt a kicsi asszonyt, mindenkit
ámulatba ejt, aki időt szakít rá
hogy elbeszélgessen vele.

Biszak Karolina

MARIS NÉNI TIZEDIK ÉVTIZEDE

AMÍG FIATAL A LÉLEK, MINDENRE VAN IDŐ
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Székelykevén a Szent István
katolikus templom- és egyben a
falu búcsúját ünnepli a közösség
minden év augusztus 20-án. Régi
hagyomány szerint ünnepi szent
misével, vendégek jelenlétében
családi összejövetelekkel, kirako-
dóvásárral és esti mulatságokkal
tették szebbé e napot.

Szatmári Mihály művelődésszer-
vező elmondta, hogy 2000-ben az
akkori székelykevei plébános,
Mons. Fiser János kezdeményezé-
sére többnapos nyári rendezvénnyé
szervezték át a faluünnepet. Erre
támogatást reméltek a helybeli vál-
lalkozóktól és a hazalátogató ven-
dégmunkásoktól. Ugyanis, Szé-
kelykevéről nem csak mostanában
távoznak a családok. Évtizedek óta
tapasztaljuk ezt a jelenséget.

A nyár folyamán néha még tíz-
napos is volt a program. A helyi
művelődési egyesületek és az iskola
mellett számos vajdasági, testvér-
települési és külföldi csoport ka-
pott lehetőséget a bemutatkozásra.
A záróünnepséget minden alka-
lommal Szent István napjának
előestéjén tartották meg ünnepi
szentmise keretében. A lelkészek
megszentelték az új kenyeret, ame-
lyet szétosztottak a szomszédos
települések képviselői és külföldi
vendégek között.

Az évek során megmaradt a
Székelykevei Nyári Estek a folya-
matossága. A közönségnek az is-
kola nyáriszínpadán idén is sok-
rétű színes programmal kedves-

kedtek. Augusztusban felélénkült
az élet Székelykevén. Azok is ha-
zalátogattak, akik elvándoroltak.
Az idei rendezvénysorozat a Tar-
tományi Oktatási, Jogalkotási,
Közigazgatási és Nemzeti Kisebb-
ségi – Nemzeti Közösségi Titkár-
ság, a Magyar Nemzeti Tanács, a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és

Kevevára község támogatásával
valósult meg.

Papp Mária, a Székelykevei Szal-
maszál Ifjúsági Művelődési Egye-
sület elnöke, a rendezvénysorozat

egyik szervezője elmondta, hogy
idén későn kezdték ugyan az elő-
készületeket, és nem rendelkeztek
túl nagy pénzügyi kerettel, mégis
tartalmas programot sikerült ösz-
szehozniuk.

- A harmadik esten a helybeliek
mutatkoztak be: a Petőfi, a Szal-
maszál, az óvodásaink, és vendé-
geink érkeztek Kelebiáról, a Vackor
néptáncegyüttes. Az első napun-
kon táncest volt a Midnight és a
moholiak fellépésével. A második
estén nemzetiségi estet szervez-
tünk, ott a községben élő nemze-
tiségek léptek föl. Valóban gyö-
nyörű műsorunk volt. Aminek
nagyon örülök, hogy a falu most
megtelt, a külföldiek mind itthon
vannak – mondta el Mária elége-
detten.

Székelykeve egy aktív közösség,
ahol az év folyamán több olyan
esemény is van, amely lehetőséget
ad találkozásra és kikapcsolódáara. 

Lőcsei Ilona

SZENT ISTVÁN NAPJÁT MEGELŐZŐ RENDEZVÉNYSOROZAT

SZÉKELYKEVEI NYÁRI ESTEK

Пројекат суфинансирао
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AZ ANTALFALVI BABKA GALÉRIÁBAN.

DÍJAZOTTJAINK

Közösségük felterjesztése alap-
ján az antalfalvi község által oda-
ítélt Életmű-díjban részesült a to-
rontálvásárhelyi Széchenyi Jolán
nyugalmazott pedagógus, a falu
Helytörténeti Múzeumának lét-
rehívója és éltetője, valamint Tatár
Erzsébet nyugalmazott anyakönyv-
vezető, több helytörténeti publi-

káció és könyv szerzője. A falu
magyar néptánccsoportját felka-
roló munkájáért Kovács Csilla ta-
nítónéni kapott nyilvános elisme-
rést. Gratulálunk.

Az ünnepélyes díjkiosztóra au-
gusztus 31-én került sor, az antal-
falvi Babka Galériában.

Martinek Imre

NEGYED ÉVSZÁZADOS TEVÉKENYSÉG

REFORMÁTUS ÓVODA HERTELENDYFALVÁN
A Hertelendyfalvi Református
Egyházközség már több mint 25
éve működteti óvodáját, amely so-
káig hétvégi óvodaként működött,
heti két alkalommal. Egy éve, hogy
mindennapi foglalkozássá bővültek
a tevékenységek. A református gyü-
lekezeti terem mellett épülő új lé-
tesítményben, amelyben külön
óvodai helységek is helyet kapnak,
lassan befejeződnek a munkálatok.
Reméljük, hogy a közeljövőben a
legkisebbek birtokba vehetik majd
az új, tágasabb termet.

A foglalkozások 1994 márciu-
sában indultak, és az imateremben
folytak, ahol egy nagyobb leterített
szőnyeg jelezte, hogy itt most, Pál
Erzsébet óvónő vezetésével a kicsik
veszik át а helyet. Mikor az új épü-
letrészt kezdék építeni, a foglal-
kozásoknak a Tamási Áron
SZMME kisterme adott otthont,
ahová több mint tíz évig jártak a
gyerekek. Itt a foglalkozásvezető
Kerekes Homonai Klára volt, aki-
nek Kemény Anna, majd Balog
Hajnalka segített, aki egy idő után
irányítója lett a munkának. Később
Lőcsei Márta is sokat szorgoskodott
a teendőkben. Ma Balog Hajnalka
óvónő oktatja a legkisebbeket.

Az óvodai foglalkozások elindí-
tására egy holland adomány adott
lehetőséget, amiből a szőnyeget vá-
sárolták. Az 1990-es évek háborús

ideje és inflációja igencsak nehéz és
bizonytalannak látszó helyzetbe so-
dorta az itt élőket. A kicsinyekkel
való odaadó törődés annál fonto-
sabbnak bizonyult. Fontos volt, hogy
a gyermekek a gyülekezet helyisé-
gében otthonosan érezzék magukat,
és hogy a magyar anyanyelvükön
való foglalkozásokat szépnek és jónak
érezzék. Sokszor kicsinek bizonyult
az 5x5 méteres szőnyeg, annyian
jöttek. A már iskolába indulók és az
ikolások is szívesen visszalátogattak,
és együtt jásztottak a kisebbekkel.

A negyed századnyi idő alatt vol-
tak kisebb-nagyobb hullámvölgyek
a működésben, de mindig folyta-
tódott a munka. A gyemekek egyre
fogyatkozó létszáma itt is észlelhető,
de az óvodai érdeklődés azért nem
marad el. Az elmúlt évben az óvónő
segítségére volt Gráf Dóra, a Petőfi
Sándor Program ösztöndíjasa is,
aki grafikus lévén, rajzolni tanította
a kicsiket. Meg is jegyzte, hogy több
igen tehetséges gyerek van köztük.
A tanév végén rajzkiállításon mu-
tatták be az alkotásokat. Dóra az
óvoda logóját is megtervezte, ami
segít, hogy jobban fölismerhető le-
gyen ez a kicsiny közösség.

Reméljük, hogy ez az áldásos
munka tovább folytatódik, és a
gyermekek-, családjaik- és az egész
közösség hasznára válik.

Halász Zsuzsanna

A vendégfogadók
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Пен зи о не ри, ако се у ме ђу вре -
ме ну не што не про ме ни, мо гу
да се на да ју уве ћа ном че ку од
Но ве го ди не. Би ће то по сле ди -
ца но вог на чи на об ра чу на пен -
зи ја, та ко зва ног швај цар ског
мо де ла, чи ју је при ме ну по чет -
ком овог ме се ца на ја вио пред -
сед ник Ср би је Алек сан дар Ву -
чић, а су шти ну об ја снио ми ни -
стар фи нан си ја Си ни ша Ма ли.

Швај цар ски мо дел зна чи да
би пен зи је ра сле у скла ду с кре -
та њем два ју еко ном ских па ра -
ме та ра – тач ни је у скла ду са 50
од сто ин фла ци је и 50 од сто ра -
ста про сеч не за ра де. С об зи ром
на нај но ви је вред но сти ових по -
ка за те ља, но во по ве ћа ње пен -
зи ја за укуп но 1,7 ми ли о на пен -
зи о не ра у Ср би ји мо гло би да
из но си тач но 5,5 од сто.

Прак тич но раст од 5,5 од сто
за пен зи о не ра с пен зи јом од
15.000 ди на ра са да би зна чио

по ве ћа ње од 825 ди на ра. Пен -
зи о не ри с пен зи јом од 25.000
ди на ра ме сеч но, до би ли би по -
ви ши цу од 1.375 ди на ра. Они
чи ја је пен зи ја 50.000 ди на ра
има ли би по ве ћа ње од 2.750
ди на ра, док би нај ста ри ји гра -
ђа ни с пен зи ја ма од 70.000 ди -
на ра са да у нов ча ни ку мо гли
да оче ку ју 3.850 ди на ра ви ше.

Нај ве ће пен зи је у Ср би ји, од
132.065 ди на ра, са да при ма 29
пен зи о не ра и њи ма ће швај -
цар ски мо дел до не ти по ве ћа -
ње од 7.260 ди на ра.

Нај ни жу пен зи ју, ма њу од
10.000 ди на ра при ма 105.650
пен зи о не ра, што чи ни 6,2 од -
сто од укуп ног бро ја. Њима
следује 550 дина ра и ма ње.

Нај си ро ма шни ји ће, ме ђу -
тим, до кра ја го ди не до би ти и
јед но крат ну нов ча ну по моћ,
нај ве ро ват ни је у ви си ни од
3.000 ди на ра.

Про шле го ди не кра јем но -
вем бра по моћ у том из но су до -
би ли су сви пен зи о не ри, а у
2017. и 2016. го ди ни јед но крат -
на по моћ свим пен зи о не ри ма
из но си ла је по 5.000 ди на ра.

Министaрство фи нан си ја та -
да је ис ти ца ло да ан ке те по ка -
зу ју да су се овим ис пла та ма
нај си ро ма шни ји пен зи о не ри ра -
до ва ли ви ше не го по ви ши ца ма
до би је ним то ком го ди не, по -
себ но због то га што су по моћ
до би ја ли уо чи пра зни ка и слава.

Би ће ипак да је раз лог у то -
ме што је јед но крат на по моћ
за мно ге би ла јед на ка по ви ши -
ци на го ди шњем ни воу!

Про сек на про сек

Про се чан но во пе че ни пен зи о -
нер у Ср би ји има 64  го ди не,
од но сно 62 го ди не ако је но во -
пе че на пен зи о нер ка, и има 32
од но сно 29 го ди на рад ног стажа.

Пре ма ста ти стич ким по да -
ци ма за це лу 2018, жи вот ни
век пен зи о не ра је се дам на ест,
а пен зи о нер ке два де сет го ди -
на. На рав но, има и ду го веч ни -
јих: ви ше од 500 на ших пен зи -
о не ра при ма пен зи ју ду же од
пе де сет го ди на, а ре кор де ри су
– не ка им је на здра вље! – је -
дан ин ва лид ски пен зи о нер из
Кру шев ца са 68 и јед на Бе о -
гра ђан ка са 59 го ди на пен зи о -
нер ског ста жа! Пре не го што
не ко из ву че за кљу чак да се ра -
ди о „пљач ка њу ПИО фон да”,
тре ба зна ти да је по ме ну та го -
спо ђа ро ђе на 1909. го ди не и

да је пен зи ју оства ри ла по сле
пу ног рад ног ста жа!

О сво ти ко ју јој ме сеч но до -
но си по штар, ме ђу тим, не ма -
мо по дат ке.

Зна се да је нај ви ша пен зи ја
у Ср би ји 132.000 и да њу при -
ма ма ње од три де сет осо ба, а
још то ли ко их, от при ли ке, при -
ма 125.000 ди на ра.

Про сеч на пен зи ја у Ср би ји у
ју ну ове го ди не би ла је 26.352
ди на ра.

Панчево без најбогатијих

Ме ђу оп шти на ма, по из но су
про сеч не пен зи је, пред ња чи бе -
о град ски Ста ри град, са 40.593
ди на ра. Нај си ро ма шни ји су Ра -
жањ са 15.624, Осе чи на с
15.012, Жа ба ри с 13.459 и Ма -
ло Цр ни ће (Бра ни чев ски округ)
с 13.055 ди на ра.

За ни мљи ви су по да ци о по -
љо при вред ним пен зи ја ма: нај -
ни жа про сеч на пен зи ја је у Жа -
ба ри ма (не да ле ко од Ма лог Цр -
ни ћа!) – 9.967 ди на ра, па у Ку -
че ву – 10.233 и Ма лом Цр ни -
ћу – 10.292 ди на ра.

Нај ве ће про сеч не по љо при -
вред не пен зи је – 21.624 ди на -
ра – је су у цен трал ној бе о град -
ској оп шти ни Ста ри град, где
су не ас фал ти ра ни је ди но пар -
ко ви и жар ди ње ре! Ов де је, ина -
че, при ја вље но 16 ужи ва ла ца
по љо при вред них пен зи ја.

Пан че во укуп но има 27.687
пен зи о не ра (25.289 из ре до ва
за по сле них, 1.381 из са мо стал -
них де лат но сти и 1.071 по љо -
при вред ни ка). Про сеч не пен -
зи је у на шем гра ду су 31.802
ди на ра (32.753 бив ши за по сле -
ни, 27.856 „са мо стал ци” и
14.015 по љо при вред ни ци).

У Пан че ву не жи ви ни је дан
ужи ва оц нај ви ше пен зи је од
132.000 ди на ра. За дру ге ка те -
го ри је не зна мо... Р. Т.

ШТА ЧЕКА НАШЕ НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ

ПЕНЗИЈЕ И ПЕНЗИОНЕРИ: СИТ НА РА ЧУ НИ ЦА

КО МОЖЕ ДА БУДЕ ПЕНЗИОНЕР

Пре ма тре нут ном за кон ском ре ше њу, пра во на ста ро сну

пен зи ју мо гу оства ри ти му шкар ци са 65 го ди на жи во та и

нај ма ње пет на ест го ди на ста жа, или с 57 го ди на и осам ме -

се ци жи во та и че тр де сет го ди на ста жа.

Усло ви за од ла зак у пен зи ју же на су ста рост од 62 го ди -

не и шест ме се ци и нај ма ње пет на ест го ди на ста жа, или 57

го ди на жи во та и три де сет осам го ди на и шест ме се ци ста жа.

Пра во на пу ну пен зи ју има ју сви ко ји има ју че тр де сет пет

го ди на ста жа, без об зи ра на ста рост.

СА ВЕЗ ПЕН ЗИ О НЕ РА О ШВАЈ ЦАР СКОМ МО ДЕ ЛУ

По во дом на ја ве швај цар ског мо де ла Са вез

пен зи о не ра Ср би је упу тио је 11. сеп тем бра

свим над ле жним ин сти ту ци ја ма, од На род не

скуп шти не до пред сед ни ка др жа ве, пи смо с

пред ло зи ма за бу ду ћи на чин ускла ђи ва ња

пен зи ја. Ука зу ју ћи на по сто ја ње и дру гих мо -

де ла по ред швај цар ског и на њи хо ве пред но -

сти и ма не, Са вез пен зи о не ра је ис та као

основ не прин ци пе ко је при хва ће ни на чин мо -

ра да са др жи.

– Ва жно је да се фор му ла и да ље ве зу је

за еле мен те на осно ву ко јих се утвр ђу је прва

пен зи ја. И то та ко што се ви си на пен зи је

утвр ђу је пре ма ду жи ни рад ног ста жа и ви -

си ни упла ће них до при но са на осно ву за ра -

да. А со ци јал на за шти та нај у гро же ни јих

тре ба да се ре ша ва по себ ним др жав ним со -

ци јал ним про гра мом, ми мо пен зиј ског си -

сте ма. За ко ном о ПИО, као со ци јал не ме ре,

пред ви ђен је нај ни жи из нос пен зи је, и то та -

ко да она не мо же би ти ма ња од 27 од сто

уче шћа у про сеч ној за ра ди – об ја снио је

професор др Ан дре ја Са вић, пред сед ник Са -

ве за пен зи о не ра.

ИЗНОС ПРОСЕЧНИХ ПЕНЗИЈА

Број Просечна пензија

Запослени 1.438.051 28.216

Самостални 95.507 25.798

Пољопривредници 174.034 11.253

Укупно пензионера 1.707.592 26.352

НАЈВИШЕ И НАЈНИЖЕ ПЕНЗИЈЕ

Износ Број

Највиша пензија 132.065,01 динар 29 

Најнижа пензија до 10.000 динара 105.000

ПЕНЗИЈЕ У ПАНЧЕВУ

Број Просечна пензија

Запослени 25.289 32.753

Самосталци 1.381 27.856

Земљорадници 1.071 14.015

Укупно 27.687 31.802

ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ
ПЕНЗИЈЕ

Општина Просечна
пензија

Београд 
Стари град 21.624 

Мало Црниће 10.292

Кучево 10.223

Жабари 9.967

ПРЕ ВРЕ МЕ НА ПЕН ЗИ ЈА

Др жа ва и даље
пу ца пе на ле

Др жа ва је за ко ном пру жи ла
мо гућ ност сви ма ко ји су ра ди -
ли да оду у пре вре ме ну ста ро -
сну пен зи ју, али то има сво ју
це ну: пен зи ја се трај но ума њу -
је за 0,34 од сто за сва ки ме сец
пре на вр ше них го ди на жи во та
про пи са них за сти ца ње пра ва
на ста ро сну пен зи ју. Мно гим
удру же њи ма пен зи о не ра и син -
ди кал ци ма сме та ју ови ка -
зне ни по е ни и тра же да
се сви ма ко ји су оти шли
у пре вре ме ну ста ро сну
пен зи ју ове ме ра уки -
не ка да на пу не 65
го ди на. По сто ја -
ла је мо гућ ност
да др жа ва по пу -
сти, али пре ма
ра чу ни ци ПИО
фон да, из да ци у
слу ча ју уки да ња
ових пе на ла би -
ли би те жак те -
рет за др жав ни
бу џет, сто га је
др жа ва од лу -
чи ла да на ста -
ви ову прак су.

Ево за што:
на спи ску оних
ко ји су се про шле го -
ди не од лу чи ли за од -
ла зак у пре вре ме ну
пен зи ју би ло је око
28.000 љу ди. У ју лу
ове го ди не број ко ри -
сни ка ове пен зи је био
је ве ћи од 43.100. Ма -
те ма ти ка ка же да би
уме сто са да шњих 350
ми ли о на ди на ра, ко ли -
ко др жа ву ко шта ју са да шњи

„пре вре ме ни” пен зи о не ри, у на -
ред ној го ди ни тај тро шак, уко -
ли ко би др жа ва од лу чи ла да
уки не „пе на ле”, мо гао да бу де
ве ћи од 545 ми ли о на ди на ра.

Пре ма про јек ци ји струч ња -
ка, тро шак ПИО фон да у 2021.
био би 900 ми ли о на ди на ра,
да би до 2027. на ра стао на две
ми ли јар де ди на ра. Ето за што

др жа ва ни у овом случају
не же ли да по пу сти.

Ина че, ова так са уве -
де на је 2014. и го то во је

иден тич на оној ко ја је
по сто ја ла у СФРЈ –
та да су пен зи о не ри
пла ћа ли го ди шње
пе на ле у ви си ни
од че ти ри од сто
за сва ку го ди ну
ко ја им је не -
до ста ја ла до
пу не ста ро сти
за пен зи ју. Ни
та да ме ра ни је
уки ну та, иа ко
је тра же но.
Ова ква прак -

са пре пи са на је из
за ко но дав ста ва раз ви -
је них зе ма ља...

Те шко је, ме ђу тим,
оте ти се ути ску да је
реч о не прав ди. То се

по себ но од но си на оне
ко ји су у пре вре ме ну
пен зи ју мо ра ли да оду
за то што су би ли про -
гла ше ни тех но ло шким
ви шком – они ни су би -

ра ли са ми и овом од ред -
бом за ко на до дат но су
кажње ни.

ШТА СА УМАЊЕЊЕМ

Умањене пен зи је вра ти ти,
ма кар и на след ни ци ма

Све пен зи о нер ске ор га ни за ци -
је од луч не су да се по кре не
ини ци ја ти ва за по вра ћај ума -
ње них пен зи ја од 2014. до 2018.
го ди не. Пред ла же се усва ја ње
за кон ског ре ше ња по ко ме би
се обе ште ти ли сви пен зи о не ри
ко ји ма су пен зи је би ле ума ње -
не, с тим што то не би сме ло
да угро зи фи нан сиј ску ста бил -
ност др жа ве.

– Оста је да се ви ди да ли ће
то би ти учи ње но кроз из да ва -
ње об ве зни ца, или на не ки
дру ги на чин, али сва ко ре ше -
ње мо ра да са др жи и од ред бу
да ће њи ме би ти об у хва ће ни
и на след ни ци пен зи ја у слу -
ча ју пре ми ну лог пен зи о не ра
– из ја вио је пред сед ник Са ве -
за пен зи о не ра Ср би је Ан дре ја
Са вић.
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Да ли на сле ђу је мо 
ду го ве ро ди те ља?

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Наш чи та лац Ми лан По по вић ка же
да је, на кон мај чи не смр ти, на сле дио
и њен дуг по кре ди ту и пи та да ли је у
оба ве зи да вра ти тај кре дит.

У На род ној бан ци Ср би је на во де
да су пра ва, оба ве зе и од го вор ност у
по гле ду на сле ђи ва ња ду га по кре ди -
ту или по те ку ћем ра чу ну ре гу ли са -
ни За ко ном о обли га ци о ним од но -
си ма и За ко ном о на сле ђи ва њу. По
си ли за ко на, у тре нут ку смр ти осо бе
за о став шти на пре ла зи на на след -
нике, с тим што они исто вре ме но
стичу пра во да се на сле ђа од рек ну.

При хва та њем на след ства ау то мат -
ски се под ра зу ме ва и да су при хва -
ти ли оба ве зе, од но сно ду го ва ња
остави о ца.

„У слу ча ју при хва та ња ду го ва ња
по кре ди ту или те ку ћем ра чу ну, при -
хва та ју се и све оба ве зе ве за не уз
кре дит, од но сно те ку ћи ра чун, укљу -
чу ју ћи и ка ма те и на кна де, од но сно
ни је про пи са но пра во на от пис ових
по тра жи ва ња. На след ник од го ва ра
за оста ви о че ве ду го ве до ви си не вред -
но сти на сле ђе не имо ви не, а ду го ви
се ме ђу на след ни ци ма де ле сра змер -

но њи хо вим на след -
ним де ло ви ма. По ве -
ри о ци оста ви о ца
могу у ро ку од три
ме се ца од да на отва -
ра ња на сле ђа зах те -
ва ти да се за о став -
шти на из дво ји од
имо ви не на след ни ка.
Ну жни на след ни ци
не од го ва ра ју за оста -
ви о че ве ду го ве до
виси не вред но сти ну -
жног де ла, јер се они
на ми ру ју по сле оста -
ви о че вих по ве ри ла -
ца”, на во де у На род -
ној бан ци Ср би је.

Иа ко је део Змај Јо ви не
ули це за бра њен за 
мо тор на во зи ла,
несавесни во за чи
годинама те ра ју по свом

Је сте ли чу ли онај виц кад по ли ца јац
пи та пла ву шу: „Ко ти да де во лан?”, а
она му од го ва ра: „Не знам, до шао је
уз ау то”? Исто ово пи та ње мо гло би
се, на жа лост, по ста ви ти и мно гим на -
шим су гра ђа ни ма ко ји сво јим не по -
зна ва њем (или са мо не по што ва њем)
са о бра ћај них про пи са и те ка ко ста -
вља ју под сум њу на чин на ко ји су до -
шли до сво је во зач ке до зво ле.

При том не ми сли мо на не сна ла же -
ње у оним за пе тља ним са о бра ћај ним
гла во лом ка ма над ко ји ма смо се сви
са пли та ли на те о рет ском де лу во зач -
ког ис пи та. Ов де је реч о чи ње ни ци
да по сто ји по ра жа ва ју ће ве ли ки број
во за ча у Пан че ву ко ји ули цом ко ја је
за бра ње на за са о бра ћај, и то, по врх
све га, у зо ни основ не шко ле, у са мом
цен тру гра да, па на све то – ули цом у
ко јој се на ла зе про сто ри је Ко му нал -
не ми ли ци је –  опу ште но во зе и пар -
ки ра ју сво је ау то мо би ле као да је то
нај нор мал ни ја ствар на све ту. Е, ово
већ ни је виц иа ко мо жда та ко зву чи.

Бру ка и сра мо та

Ја сно вам је већ да је реч о де лу Змај
Јо ви не ули це из ме ђу Ка ра ђор ђе ве и
Град ског пар ка, у ко ме је за бра њен
са о бра ћај за мо тор на во зи ла (осим с
по себ ном до зво лом).

Ова за бра на већ го ди на ма као да
не по сто ји, јер по је ди ни ро ди те љи де -
це ко ја по ха ђа ју „Зма је ву шко лу” про -
сто не мо гу да одо ле а да сво ју ме -
зим чад не до ве зу тач но до школ ског
ула за и да их баш ту и са че ка ју по сле
ча со ва. Де ца су, уз гред бу ди ре че но,
здра ва и пра ва. Не ма ју, да кле, ни ка -
кав ин ва ли ди тет ни ти смет њу у раз -
во ју, кад већ то мо ра мо та ко да кажемо.

Истом де о ни цом не рет ко про зу је и
ау то мо би ли чи ја је крај ња де сти на -
ци ја тр жни цен тар у про ла зу у Змај
Јо ви ној, али и они ко ји би „са мо на -
крат ко да скок ну” до не ке од ба на ка
или бан ко ма та у Град ском пар ку. То
што де ца ис тр ча ва ју из шко ле не оче -
ку ју ћи да ће у пе шач кој зо ни на њих
на ле те ти ау то мо бил, очи то не пред -
ста вља ни ка кву пре пре ку не са ве сним
во за чи ма.

Оштри је по џе пу!

– Про блем не про пи сног пар ки ра ња у
зо на ма шко ла, па и у Змај Јо ви ној
ули ци, у де лу у ко јем је за бра њен са -
о бра ћај, у над ле жно сти је ко му нал не
ми ли ци је и са о бра ћај не по ли ци је.
Гра ђа ни мо гу при ја ви ти не про пи сно
пар ки ра на во зи ла пи сме ним пу тем,
те ле фо ном и не по сред но, бу ду ћи да
се про сто ри је Ко му нал не ми ли ци је
на ла зе у на ве де ној ули ци. За пре кр -
шај не про пи сног пар ки ра ња пред ви -
ђе на је нов ча на ка зна у из но су од
10.000 ди на ра, од но сно 5.000 ако се
пла ти у ро ку од осам да на. Сва ки
кому нал ни ми ли ци о нар при ли ком
ула ска у про сто ри је Ко му нал не
милици је и из ла ска из њих вр ши

контро лу не про пи сног пар ки ра ња у
Змај Јо ви ној ули ци и упо зо ра ва или
пре кр шај но ка жња ва во за че на ли цу
ме ста. Ко му нал на ми ли ци ја са ра ђу је
са шко лом „Јо ван Јо ва но вић Змај” и
де лу је на пре вен ци ји овог про бле ма,
па се број не са ве сних ро ди те ља ко ји
пар ки ра ју во зи ла у Змај Јо ви ној ули -
ци сма њу је, али не до вољ но. Овај про -
блем се мо же ре ши ти са мо ако сва ки
во зач ко ри гу је сво је по на ша ње, по -
шту ју ћи без бед ност и сво је и ту ђе де -
це – ре кла је за „Пан че вац” Та тја на
Ве ско вић, са вет ник у Ко му нал ној ми -
ли ци ји Пан че во.

На ви си ни за дат ка

На осно ву про ве ре ко ју смо из вр ши -
ли на те ре ну, у чи та вом гра ду ис по -
што ва ни су про пи си и зо не шко ла
обе ле же не су у скла ду с Пра вил ни -
ком о по ста вља њу са о бра ћај не сиг на -
ли за ци је.

Ина че, Град Пан че во већ тра ди ци -
о нал но на по чет ку сва ке школ ске го -
ди не ре а ли зу је сет ак тив но сти ко ји -
ма ђа ке пр ва ке на њи ма при јем чив
на чин упо зна је са са о бра ћај ним про -
пи си ма.

– Пр вог школ ског да на свим ђа -
ци ма пр ва ци ма по де ли ли смо са мо -
ре флек ту ју ћи пр слук и на ру кви цу.
За њих је пред ви ђе на и обу ка за без -
бед но уче ство ва ње у са о бра ћа ју на
са о бра ћај ном по ли го ну. Ви ше де та -
ља о то ме јав ност ће са зна ти по окон -
ча њу по ступ ка јав не на бав ке, ко ји је
у то ку. Та ко ђе, то ком сеп тем бра ђа -
ци ма пр ва ци ма ће мо по де ли ти уџ -
бе ник „Па жљив ко ва пра ви ла у са о -
бра ћа ју”, а би ће ор га ни зо ва на и пред -
ста ва „Па жљив ко” – на во де у Оде -
ље њу за са о бра ћај.

СА МО ВАС ГЛЕ ДА МО

Фо то гра фи ја ко ја илу стру је овај текст на ста ла је у уто рак, 10. сеп тем бра,

у 11.30, у вре ме ка да се у „Зма је вој шко ли” за вр ша ва че твр ти час. Очи -

глед но би у овом слу ча ју да ле ко ве ћи ути цај од апе ла на во за че да по -

шту ју про пи се имао ма ло же шћи (и че шћи) уда рац по њи хо вом џе пу.

„Пан че вац” ће у на ред ним не де ља ма пра ти ти си ту а ци ју и об ја вљи ва -

ти фо то гра фи је с ли ца ме ста, све док се сви за јед но не уве ри мо да је овај

про блем ре шен. Мо жда ће наш стуб сра ма по мо ћи, ко зна. Ви ди мо се у

Змај Јо ви ној.

Уре ђа ји за по ди за ње го то ви не че сто
не пру жа ју си гур ност ко ју од њих оче -
ку је мо. Де ша ва се да чо век у тре нут -
ку за бо ра ви или по гре ши свој ПИН.
Ау то мат та да „про гу та” кар ти цу, а ње -
но вра ћа ње ко шта око 1.000 ди на ра.
По зна ти су и слу ча је ви да су пре ва -
ран ти по ста вља ли ла жне чи та че на
пра ви чи тач кар ти ца или ка ме ре на
бан ко мат и та ко от кри ва ли ПИН ко -
до ве ко ри сни ка.

Да ли из ових или из не ких дру гих
раз ло га, ме ђу гра ђа ни ма с ко ји ма смо
ове не де ље раз го ва ра ли ви ше је оних
ко ји но вац по ди жу у нај бли жој екс -
по зи ту ри бан ке.

ИР МА ЗУ БИЋ, пен зи о нер ка:
– Но вац по ди жем у бан ци, осим у

слу ча је ви ма ка да ми је не што хит -
но. До са да ми се ни је де ша ва ло да
имам про бле ма с бан ко ма том. У

Београ ду су ме про ла зни ци дав но
опљач ка ли, али у Пан че ву ни сам ни -
ка да има ла не при јат но сти ве за них
за но вац.

ЖИ ВАН ПЕЈ ЧИЋ, пен зи о нер:
– Но вац по ди жем у бан ци, јер при -

мам де ви зну пен зи ју.

ГОР ДА НА СИ МО НО ВИЋ, 
ди пло ми ра ни еко но ми ста:

– Ко ри стим ау то мат за по ди за ње
нов ца. Јед ном при ли ком сам за бо -
ра ви ла ши фру и то је је ди ни про -
блем ко ји сам има ла ка да су у пи та -
њу бан ко ма ти. Они са свим до бро
функ ци о ни шу.

ДУ ШАН ДАН ГУ БИЋ, пен зи о нер:
– У бан ци по ди жем но вац. Та ко ми

је си гур ни је. Не же лим да ри зи ку јем
да оста нем без плат не кар ти це.

МИР ЈА НА ЛУ КИЋ, пен зи о нер ка:
– Но вац по ди жем у бан ци. Не же -

лим да пла ћам про ви зи ју и то је нај -
ве ћи раз лог што идем у бан ку. Уме -
сто про ви зи је, мо гу да ку пим хлеб за
ме сец да на. Осим то га, мно ги ма се
де ша ва да ау то мат бло ки ра у тре нут -
ку ка да по ди жу но вац. Ако се то де си
у ве чер њим са ти ма, он да има те оба -
ве зу да до ђе те и ују тру. Мо жда за то
што сам ја ста рог ко ва – ви ше во лим
свој но вац код се бе.

НЕ ДО СА ВИЋ, по љо при вред ник:
– Увек по ди жем но вац у бан ци. Не

мо гу да пам тим ПИН ко до ве. Имам
чи та ву књи жи цу плат них кар ти ца, ко
би то за пам тио... Јед но став ни је је че -
ка ти у бан ци (смех). Ина че, не ми -
слим да ни је си гур но ди за ти но вац с
бан ко ма та.

Анкетирала: Ј. Катана

Д. ДАНГУБИЋГ. СИМОНОВИЋ М. ЛУКИЋ Н. САВИЋ

ДА ЛИ НО ВАЦ ПО ДИ ЖЕ ТЕ У БАН ЦИ ИЛИ НА БАН КО МА ТУ?

Још увек не ве ру је мо ма ши на ма

Ж. ПЕЈЧИЋИ. ЗУБИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди ни”,
због пла ни ра них ра до ва, у пе так, 13.
сеп тем бра, од 8.30 до 13.30, без на па -
ја ња елек трич ном енер ги јом оста ће
Ме сна за јед ни ца Но ви град, Рад нич -
ка ули ца од Бра ће Јо ва но вић до Но -
во сад ске, за тим це ла Но во сад ска ули -
ца, мон та жна ба ра ка ЈКП-а „Во до вод
и ка на ли за ци ја” у Ули ци бра ће Јо ва -
но вић, Здрав стве на ста ни ца „Но ви
град” и Апо те ка „Но ви град”, та ко ђе у

Ули ци бра ће Јо ва но вић, као и део те
ули це од бро ја 111 до 173, за тим од
86 до 94, као и број 109-а.

Истог да на, од 9 до 13.30, стру је
не ће има ти ста нов ни ци Бањ ске ули -
це у Омо љи ци, а од 11 до 13 са ти ис -
кљу че ња ће би ти и у још јед ном де лу
Пан че ва: у Ули ци осло бо ђе ња 17–27,
у Еко ном ској шко ли „Па ја Мар га но -
вић” и мре жи у Ста рој ули ци, на пар -
ној стра ни, број 2–14.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у слу -
ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва на па -
ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но пре
пла ни ра ног вре ме на.

У пе так без стру је де ло ви
Пан че ва и Омо љи це

БЕЗ БЕД НОСТ ДЕ ЦЕ У СА О БРА ЋА ЈУ

ПО СЕ БАН КРУГ ПА КЛА ЗА ОНЕ ШТО
БИ КО ЛИ МА ПО РЕД „ЗМА ЈЕ ВЕ”!

Кру жни ток ко ји се тре нут но гра ди
на Ја буч ком пу ту, а ра до ве из во ди
„Штра баг”, ме сто је где адре на лин -
ски за ви сни ци мо гу од и гра ти озбиљ -
но за стра шу ју ћи ру ски ру лет. По ла
пу та ас фалт, по ла ме кан ка мен ко ји
вам у кри ви ни ву че точ ко ве пра во у
ја рак. Но ћу је још „уз бу дљи ви је”: гра -
ди ли ште ни је осве тље но, а ако сле ти -
те, ве ли ке су шан се да ће вам се во зи -
ло на су ка ти на не ког ко је на гра бу сио
пре вас.

Цр ни ху мор на стра ну, ако ни сте
до вољ но опре зни, и ако не сма њи те
бр зи ну, на скре та њу за Ка ча ре во не
пи ше вам се до бро. С дру ге стра не,
све и да сте про фе си о нал ни во зач,
не ће вам би ти ла ко да об у зда те те ре -

том на то ва рен шле пер или не дај бо -
же – ау то бус пун пут ни ка. Фо то гра -
фи ја до ка зу је да је се зо на сле та ња
отво ре на, па се мо же мо са мо по мо -
ли ти да ово бу де по след ње и да се
чи та ва при ча не за вр ши не ком
трагеди јом.

Са овим кру жним то ком ло ше је
кре ну ло од са мог по чет ка, ка да је са -
о бра ћај на сиг на ли за ци ја ко ју је „Штра -
баг” по гре шно по ста вио у јед ном пе -
ри о ду озбиљ но угро жа ва ла без бед ност
са о бра ћа ја. То је до не кле ре гу ли са но,
али је остао не ста би лан и нео све тљен
пут. Очи глед но се то не ће про ме ни ти
све до за вр шет ка ра до ва, па сто га
отво ри те че тво ре очи, успо ри те и –
уздај те се у сре ћу.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Због „Штрабага” ру ски 
ру лет на Ја буч ком пу ту

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ко вам даде дозволу?!
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Да ни јел ни -
ка да ра ни је
ни је до био
пи смо од
Мак са: ње -
гов брат бли -
за нац, с ко -
јим се го ди -
на ма ни је
чуо, са да га
мо ли да га
по се ти у Хи -
мел шта лу ,
са на то ри ју му из гу бље ном у ср цу
швај цар ских Ал па. Раз лог због ког
је Макс та мо оста је не раз ја шњен,
али пре ма ње го вим ре чи ма, то је
мир на лу ка у ко јој са мо срећ ни ци
има ју при ли ку да бо ра ве. Под из -
го во ром да мо ра да за вр ши не ки
ве о ма ва жан по сао, пред ла же Да -
ни је лу да се за ме не на не ко ли ко
да на.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ка да су зве зде би ле на ва шој стра -
ни. Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау -
то ри сле де ћих по ру ка:

„Са мо јед ном. Ка да сам из гу би -
ла оп кла ду са са мом со бом и уда -
ла се пре три де сет пе те го ди не.”
063/3750...

„Са мо је јед на ’Зве зда’ би ла на
мо јој стра ни: она ко ја се пла си ра -
ла у фи на ле Ли ге шам пи о на.”
063/2369...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње на шта вас асо ци ра
сеп тем бар:

„Сеп тем бар ме асо ци ра на мо је
пра зне џе по ве. Шко ла, зим ни ца,
огрев... Упо моћ!” 063/7485...

„На ме сец кад се ро ди ла јед на
ве о ма по себ на осо ба: ја.” 064/2937...

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 18. сеп тем -
бра, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го -
вор на пи та ње: „За чим нај ви ше
жу ди те?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју „Пан чев ца”.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

У сту дент ским
да ни ма Деј -
вид Ке пеш
пред ста вљао
се као „рас ка -
ла шник ме ђу
уче  ња  ци ма,
уче њак ме ђу
рас ка ла шни -
ци ма”, а овај
п о  д в о  ј е  н и
иден ти тет обе -
ле жи ће цео
ње гов жи вот. Док Фи лип Рот пра -
ти свог ју на ка од ушу шка но сти де -
тињ ства до раз у зда них ерот ских
мо гућ но сти, од љу бав ног тро у гла
у Лон до ну до ду бо ке уса мље но сти
у Њу јор ку, Ке пеш се су о ча ва са
основ ним не до у ми ца ма о за до вољ -
ству: ка ко по ми ри ти по жу ду и до -
сто јан ство, ка ко одо ле ти ис ку ше -
њи ма по ро ка.

„Про фе сор жуд ње”
Фи ли па Ро та

„Не бе ска до ли на”
Ма ри Хер ман сон

Два чи та о ца ко ји до 18. сеп тем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта је за вас нај ва жни ји по -
сао на све ту?”, на гра ди ће мо по јед -
ном књи гом. Од го во ре ће мо об ја -
ви ти у на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Сви смо ми не кад би ли мла ди и лу -
ди. Али са мо су не ки фар ба ли ко су у
зе ле но и но си ли зи хер на дле на јак -
ни. А да нас...

Гла сна по ру ка

Ми лош Ба ка ра Ба бић (39) по чео је
да слу ша панк ка да је кре нуо у сред -
њу шко лу. „Глав ни кри вац” је био ње -
гов брат од тет ке, ко ји је имао ве ли ку
ко лек ци ју ка се та и стри по ва. А он да
је да ље све ишло са мо. По чео је да
од ла зи на кон цер те, ку пу је ка се те, но -
си бе џе ве и при ши ва че.

– Пре не ко ли ко го ди на панк му зи -
ка је про сла ви ла че тр де сет го ди на по -
сто ја ња. На чин оде ва ња је био бит ни -
ји у по чет ку не го да нас. Нај леп ше ми
је то што смо са ми ди зај ни ра ли сво ју
гар де ро бу. Ста вља ли смо ства ри у ва -
ри ки ну и пи са ли ау то-ла ком по њи -
ма. Но си ли смо вој не ши ње ле, ко шу -
ље, чи зме, тре ге ре, али ту су не из о -
став не увек би ле и „стар ке” – се ћа се
Ми лош.

Панк је
увек био гла -

сан и го во рио је
о про бле ми ма

мла дих, кла сним раз -
ли ка ма у дру штву, пи ву, же на ма, ноћ -
ном жи во ту...

– По чео сам да сви рам с бен дом у
сред њој шко ли. „The Group” смо осно -
ва ли ја, мој школ ски друг, ње гов брат
и ор так из кра ја. Пр во смо сви ра ли
об ра де, а ка сни је смо ра ди ли и ау -
тор ске ства ри – ка же Ми лош.

Де ве де се тих се у Пан че ву мно го ви -
ше слу ша ла панк му зи ка.

– Ра ни је је би ло мно го бен до ва,
свир ки, али и ме ста за из ла ске. Ве ли -
ки плус је био што смо бли зу глав ног
гра да, па смо та мо слу ша ли свир ке –
при ча Ми лош.

Ка же, мно ги су и да нас оста ли пан -
ке ри, а код не ких је то би ла са мо фа -
за. За ње га је панк био и остао по бу на
и бор ба рад нич ке кла се!

Да нас је ви љу шка ри ста.

По зи тив но пра жње ње

Мла ден Ку риљ (38) окре нуо се пан ку
у сред њој шко ли. Пр ви бен до ви ко је
је за во лео би ли су „Atheist Rap” и
„Offspring”. Та да се, ме ђу тим, ни је
обла чио „пан кер ски”. Тек пре де се -
так го ди на ку пио је сво ју пр ву јак ну
„фа јер ку”.

– До па да ли су ми се бр зи на и енер -
ги ја ко ју не ма ни јед на дру га вр сте
му зи ке – об ја шња ва Мла ден.

Већ осам го ди на је фронт мен панк
са ста ва „Украт ко Штеф”, а про шле
го ди не об ја ви ли су и свој пр ви ал бум.

– Би ти пан кер да нас ни је исто што
је би ло ра ни је. Панк се по ја вио да би
шо ки рао си стем и про во ци рао еста -
бли шмент. За ме не је да нас пан кер
онај чи ји
став ни је
ма ло гра -
ђ а н  с к и ,
онај ко ји
во ли и
п р а  т и

панк му зи ку и од ла зи на сви р ке –
при ча Мла ден.

Он ка же да панк му зи ка пред ста -
вља по бу ну, али је за ње га и сво је вр -
сни вен тил.

– Ка да одем на свир ку, ис пра зним
се. Не ка да сам во лео да уче ству јем у
шут ка ма (оми ље на за ба ва пан кер ске
пу бли ке, ме ђу соб но шу ти ра ње те шким
чи зма ма – прим. но ви на ра), за ме не
је то био на чин да из ба цим не га тив ну
енер ги ју – се ћа се, до да ју ћи да шут ке
уме ју да пре ра сту у ту чу, али са мо ка -
да не ки љу ди уче ству ју у њи ма из по -
гре шних раз ло га.

Мла ден Ку риљ за вр шио је Прав ни
фа кул тет и ра ди као се кре тар у ШО -
СО „Ма ра Ман дић”.

Рад нич ка кла са

Ми лош Па вло вић (37) ка же да слу ша
панк од тре нут ка ка да је по чео да ми -
сли сво јом гла вом. Уз бра та ко ји је
био ме та лац и сви рао у панк бен ду,
већ с де се так го ди на пр ви пут је чуо

му зи ку гру па „Sex Pistols” и „Anti-
Nowhere League” и  за во лео овај звук.
На кон то га по чео је да но си бе џе ве,
„ста р ке”...

– То ни је са мо му зи ка, то је ни во
све сти. Сло бо да да ве ру јеш да мо жеш
да про ме ниш не што, али он да схва -
тиш да не мо жеш да про ме ниш ни -
шта, па про ме ниш се бе! – об ја шња ва
Ми лош.

Он сма тра да се од нос пре ма пан ку
фор ми ра у по ро ди ци.

– Ја сам де те рад нич ке кла се. Пот -
пу но је ло гич но и нор мал но да слу -
шам панк. Во лим да слу шам те
тек сто ве и да осе тим енер ги -
ју ко ја до ла зи из панк му -
зи ке. Осе ћаш не ку за јед -
нич ку бор бу за јед на кост
и про ме не, и да по сто ји
не ка бор ба про тив си сте -
ма. И ако је без у спе шна,
ва жно је да тра је... – при ча
Ми лош.

Убе ђен је да сва ки пан кер у
жи во ту тре ба да има бар је дан бенд.
Он је са сво јим при ја те љи ма по ма ло
сви рао, има ли су сво је тек сто ве.

Сма тра да је да на шња панк сце на
очај на, али да су мно ги чи ни о ци од -
го вор ни за то. С јед не стра не, та му -
зи ка ни је ин те ре сант на ме ди ји ма, а с
дру ге, у пан ку не ма па ра.

– То је му зи ка рад нич ке кла се. Пан -
кер не ма хи ља ду ди на ра за улаз и још
да за тим пла ти пет пи ва – ка же Ми -
лош.

За ње га је панк увек зна чио „ми сли
сво јом гла вом”. На чин на ко ји не ко
раз ми шља чи ни га пан ке ром, а не то
ка кву гар де ро бу но си и где из ла зи.

– У овој зе мљи мно ги су пан ке ри а
да то га ни су ни све сни – за кљу чу је
Ми лош.

Да нас има углед ну фри зер ску рад -
њу у цен тру гра да.

На пред у про шлост

Ли ви јус Па влов Ко џа
(52) по ти че из му зич -
ке по ро ди це. У де -
тињ ству је пе вао и
сви рао хар мо ни ку,
али је тај ин стру -
мент бр зо за ме нио
ги та ром.

– Во зио сам мо тор
кроз се ло и на и шао на
јед ног пан ке ра. Он ми је дао
не ке пло че, из ме ђу оста лог „Sex
Pistols”. Кад сам код ку ће то пу -
стио, пот пу но сам од ле пио. Му -
зи ка ме је по не ла, иа ко ни сам
раз у мео о че му тач но пе ва ју.
Имао сам са мо 11-12 го ди на.
Али та ма ги ја ме др жи и дан-
-да нас – при ча нам Ко џа.

Му зи ка је јед но став на, мо же
сва ко да је сви ра, али став пре -
ма жи во ту је оно што панк чи -
ни по себ ним.

– Ја сам од по чет ка имао нео -
бич не фри зу ре. Ко са ми је би ла
зе ле на, пла ва, бе ла... Но сио сам
бе џе ве, швр љао по јак на ма и тор -
ба ма сим бо ле анар хи је и пан ка.
Вр ло бр зо сам по чео и да сви -

рам. И ре као сам се би: „Би -
ћеш по знат. Сви ће да

те во ле”. И, ево, тру -
дим се и да нас – ка же он
са осме хом.

Пр ви бенд осно вао

је 1979. го ди не и углав ном су сви ра -
ли ау тор ске пе сме, али и не ке ну ме ре
панк бен до ва са ових про сто ра. Са -
став „На пред у про шлост”, ко ји је ове
го ди не по но во по чео да сви ра, осно -
ван је 1984. го ди не. С тим бен дом је
сни мио де сет сту диј ских ал бу ма, а
укуп но их, са сним ци ма жи вих кон -
це ра та, има де вет на ест.

Ли ви јус се се ћа да су љу ди има ли
от пор пре ма пан ке ри ма, „ви ше због
обла че ња не го због на чи на раз ми -
шља ња”, али да нас ње го ви при ја те љи
це не то што је остао до сле дан се би.

– Њи ма то го во ри да ни сам от пад -
ник, већ да имам став и обра ћа ју ми
се с по што ва њем – ка же нам Ко џа.

По зна то је да пе ва чи панк пе са ма
не ка да зву че као да ће им глас пу ћи

усред пе сме, али Ко -
џа ка же да пу бли ка
ни ка да не за ме ра ако
се то де си, јер у пан -
ку не ма фал ша. Шут -

ке уз ову му зи ке су,
на рав но, нај нор мал ни -

ја ствар.
– То је за пан ке ре

на чин игре. Не ка да до би јеш ла -
кат у бу брег, за ка чи те фла ша,
али све је то слу чај но – при ча
Ко џа.

Он се кроз му зи ку бу нио. Ми -
сли да је у том свом бун ту ус -
пео, јер жи ви на тај на чин већ
го ди на ма.

Да нас је ку вар у ре сто ра ну
„По ко ло ко”.

Би ти ори ги нал

Бра ни слав Ра до ва но вић (46) се -
ћа се да су у ње го вом де тињ ству
у мо ди би ле ги та ри ја де и да је
сва ка ули ца у гра ду има ла свој
бенд. 

– Мој ро ђе ни брат Ђен ка и
ја на по чет ку сред ње има ли смо сва -
ки сво ју панк гру пу, ја „Дал то не”, а
он „Бо гер се”. Али бр зо смо се спо ји -

ли и на пра ви ли је дан баш баш до -
бар са став, „Кон тра бан ду”, и та -

ко је кре ну ло. При ча ли смо
кроз му зи ку на ше при че, углав -
ном су пе сме би ле по све те не -

ким бив шим де во ја ка ма, а на ша нај -
по зна ти ја пе сма, ко ја је по ста ла ве -
ли ки хит на про сто ру це ле екс-Ју,

зо ве се „Без ње не ке ве не -
ма до бре ше ве”. То је би ло
рас ту ра ње на кон цер ти ма,
а сви ра ли смо бу квал но где
смо сти гли – при ча Ба не. 

Ушли су и у „Илу стро ва -
ну ен ци кло пе ди ју ЈУ ро ка”
Пе тра Ја ња то ви ћа и „Вој во -
ђан ску ен ци кло пе ди ју ро -
кен ро ла” Бо ги це Ми ја то ви -
ћа. Као по пу лар ни мла ди
пан ке ри, већ на пр вом фото-
-сни ма њу ра ди ли су с кре а -
тор ком На та шом Шарић.

– Ико на ан дер гра ун да
кре а тор ка На та ша Ша рић
на пр вом на шем фо то-се -
шну умо та ла нас је у фо -
ли је и не ке кр пи це, а шмин -
као нас је Дра ган Вур де ља,
ко ји је та ко ђе та да био на
по чет ку ка ри је ре. Ми слим
да су те на ше фот ке и дан-
-да нас пот пу но ау тен тич -

не, скроз раз ли чи те од свих оста лих
у обе ен ци кло педије, а има их на
сто ти не – ка же Ба не.

Они су увек би ли по себ ни – из лази -
ли су на сце ну чак и у ми ни-сук ња ма
и ха љи на ма. А на јед ној сви р ци у До -
му омла ди не по ја ви ли су се у лу дач -
ким ко шу ља ма и ба де ман ти ли ма, а
он да су се ски ну ли пот пу но го ли! О
то ме се и дан-да нас при ча.

– За ме не је панк ис кљу чи во сло бо -
да, да мо жеш и имаш шта да ка жеш.
И то што је у пан ку све до зво ље но и
глу пи ра ње по жељ но, а сви ма нам је
баш то и би ла на не ки на чин ин спи -
ра ци ја – ка же Ба не.

Да нас је Ба не уред ник деч јег про -
гра ма у Кул тур ном цен тру.

Мир ја на Ма рић

Бранислав Радовановић

Ливијус Павлов Коџа

Младен Куриљ

Милош Бакара Бабић

Милош Павловић

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ПАН КЕ РИ

ПАНК ЈЕ БУНТ!
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ da e woo ne xia
1,5 бензинац 1998 годиште у
еxтра стању . Повољно.
069/301-17-00 (СМС)

ПРОДАЈЕМ ланчију Y, 2002.
годиште, регистрован до ју-
на 2020. 063/351-837. (281822)

ПЕЖО 1.6 ХДИ, 2007, реги-
строван, направљен велики,
мали сервис. 063/837-71-79.
(282616)

ПЕЖО 307 ХДИ, 200 к, 2003.
годиште, странац, француз,
дотеран на точкове, прешао
22.700, промењен сет квачи-
ла, велики сервис, нове коч-
нице, цена 1.100 евра. Тел.
061/658-65-14. (282640)

НИСАН алмера 2.0 Д, први
власник, 2000. годиште, га-
ражиран, перфектан.
061/613-10-11. (282724)

ФОРД фијеста, 1998. годи-
ште, нерегистрован, још је-
дан у деловима, повољно,
звaти после 17 сати. +467
692-07 966, Vi ber 064/525-
77-95 (282603)

ПРОДАЈЕМ опел астру кара-
ван, 1.6, бензин, 2007. годи-
ште, евро 4 мотор. 060/525-
41-07. (282750)

ФОРД фокус 1.6, 2007, пе-
тора врата, 159.000, у првој
боји на име. 064/587-50-24.
(282761)

ПЕЖО 207, 1.4, 2007, пето-
ра врата, фул опрема, реги-
строван годину. 064/130-36-
02. (287261)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2010, де-
цембар, атестиран плин,
118.000 км, први власник.
064/130-36-02. (287261)

ПРОДАЈЕМ пежо 107, стар
седам година, 2.300 евра.
Тел. 060/146-44-04. (282646)

РЕНО клио 1.2, 2001, троје
врата, 104.000 км, регистро-
ван. 064/587-50-24. (282761)

ФИЈАТ стило дизел 19, реги-
строван, одличан, власник,
договор. 061/105-06-83,
061/367-30-41. (282785) 

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја делова,
долазим на адресу. 063/782-
82-69, 061/211-59-15. (282839)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (282839)

КУПУЈЕМ возила од 90 до
2.000 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (282869)

КУПУЈЕМ возила од 80 до
1.300 евра, у било ком ста-
њу. 062/193-36-05. (282869)

КУПУЈЕМ или унајмљујем
монтажну гаражу у Војво-
ђанском булевару, Котеж 2.
062/779-749. (282290)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1. Тел. 062/339-299. (282844)

ПРОДАЈЕМ добро очувану
лимену гаражу 5.10 х 2.60.
Тел. 013/371-919, 064/159-
35-27. (282725)

НА ПРОДАЈУ крмача за кла-
ње. 632-421 (СМС)

ПРОДАЈЕМ веш-машину LG,
исправна. 061/667-29-58.
(282525)

ПРОДАЈЕМ бицикле из ино-
странства и косилице.
063/436-918. (282525)

ПРОДАЈЕМ замрзивач 150,
210, 340 литара и веш-ма-
шину. 064/129-73-60. (282665)

ПРОДАЈЕМ два ормара –
стара сто година, вреди ви-
дети. Повољно. 064/282-42-
38. (282695)

ПРОДАЈЕМ прекрупар са
круњачем. Тел. 064/572-33-
03. (282598)

ПРОДАЈЕМ половну ремон-
товану ТА пећ, 3.5 кв, 150
евра. 065/208-35-49. (282322/р)

ПРОДАЈЕМ јечам, тритикал,
овас. Тел. 013/366-167,
064/480-40-18. (282575)

ПРОДАЈЕМ француски ле-
жај + две натккасне 6.000,
електрични шпорет 3.600,
дрвени кревет + душек
3.600. Тел. 065/523-10-62.
(282582)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, га-
ранција, повољно. 061/198-
81-42. (282607)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
шпорет стаклокерамички и
бицикли. 063/158-27-50. (282633)

ТЕПИХ, телевизор, видео
ркордер, гориник на нафту,
тротинет, пластична бурад,
гуме са фелнама. 064/206-
30-24. (282634)

ПРОДАЈЕМ половну угаону
гарнитуру за дневни бора-
вак симпо. 060/752-44-25.
(282662)

ПРОДАЈЕМ писаћи сто и
дечји кревет 80 х 200, добро
очуван. 065/271-44-40. (282666)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4 кв.
063/754-13-26. (2826689

ДРВА за шпорет исечена,
исцепана, 3.500 метар.
062/190-71-60. (282675)

ЦЕПАМ дрва, уносим, ко-
пам канале, вадим старо во-
ће. 062/190-71-60. (282675)

ИКЕА, хитно продајем мало
коиршћен намештај, високог
естетског квалитета.
061/324-40-85. (282853)

ПРОДАЈЕМ машину коки-
чарку, нову, покретну.
064/004-52-30. (282714)

ПРОДАЈЕМ сплав ресторан
на Тамишу. 060/347-84-00.
(282723)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ собни
стаклени сто, витрину, комо-
ду, огледало, старински лу-
стер. 060/143-62-10. (282727)

ДИГИТАЛНА рерна, мањи
фрижидер, судо-машина, тр-
пезаријски сто са столицама,
комбиновани фрижидер са
два мотора, самачки кревет,
угаона. Тел. 063/861-82-66.
(282731)

ЛЕВАТОР за клип 8 м, мотор
монофазни, прскалицу 400
литара; ситроен за делове
ХДИ, регистрован до 26. јуна
2020, типо фијат за делове.
Тел. 065/232-15-06. (282741)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа и
гаранција. 064/588-95-48.
(282864)

ПРОДАЈЕМ дечја колица
peg pe re go и два менџамина
висине 1.20 и 1.40. 064/374-
09-81. (282753)

ПРОДАЈЕМ гробницу на
Старом гробљу. 064/255-61-
50. (282772)

ПРОДАЈЕМ кухињске еле-
менте; судопера 3.000 нова.
371-568, 063/773-45-97. (282773)

ДОМАЋИ резанци на рода-
ју, килограмска пакоквања,
доносимо на адресу.
064/229-54-20. (282781)

ПРОДАЈЕМ мали замрзивач
са три преграде – горење.
064/505-73-01. (282763)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, шиваћу
машину багат, брачни кре-
вет и кауч. 064/163-55-27.
(282766)

ПРОДАЈЕМ три козе расе
алпино, младе. 060/016-12-
62. (282803)

НА ПРОДАЈУ три индустриј-
ске машине: равна, ибердек
и ендлерица марке римол-
ди. 060/051-11-33. (2828549

РАСПРОДАЈА нових столица
од 1.600; столови од 4.500.
060/600-14-52. (282673)

ПРОДАЈЕМ елеватор 8 ме-
тара дужине и крмачу за
клање, тешка 300 килогра-
ма. 013/617-512. (282678)

МИНИ ПЕКАРА, скоро нова,
телевизор 51 цм, женски би-
цикл очуван. 061/665-66-13.
(282683)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи (2,3, 4 и 6 кв), достава,
монтажа, гаранција. 335-
930, 063/05-18-18. (282684)

ТРОСЕД, двосед и регал про-
дајем. 064/414-24-71. (282689)

ГУМЕ 235 -75-17.5 цола, 100
евра четири комада, полов-
не 16 плана. 064/354-69-94.
(282705)
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ПАКЕТ 1 

• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити 
и тромбоцити) 
и ГВОЖЂЕ  Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, 
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И 
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара,    fPSA – цена: 800 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
FT4 – цена: 450 динара,       FT3 – цена: 450 динара, 

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
T3 – цена: 400 динара,           T4 – цена:  400 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

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

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
превоз шљунка, песка

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

(2
8

2
2

7
4

)

AKCIJA!
12.9-19.9.2019.

AKCIJA!
29.8-29.9.2019.

Pileći batak i karabatak
1 kg

Čokolada Milka
više vrsta 80 g

Živinska viršla 
Wudy 250 g

Sok od breskve
Nectar Family 1,5 l

Tuna komadići
Giana 170 g

18999 
RSD

259.99

-26%

10999 
RSD

134.99

-18%

9999 
RSD

159.99

-37%

7999 
RSD

109.99

-27%

9999 
RSD

146.99

-31%

259

1

146.99

-31%

RSD

99 99
159.99

-37%

RSD

99 99

109.99

-27%

RSD

99 79
134.99

-18%

RSD

99 109

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер. 063/108-96-88.
(282871)

ПРОДАЈЕМ машину за про-
изводњу папирних џакова.
Тел. 064/424-95-10. (282432)

ПРОДАЈЕМ дечја колица
CAM, креветац, столицу за
храњење у супер стању, 100
евра. 066/334_376. (282861)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-11-
47. (281483)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзивче,
веш-машине, телевизоре,
долазим на кућну адресу.
064/158-44-10, 063/101-11-
47. (282819)

КУПУЈЕМ култиватор хонда
Ф 400, очуван. 064/194-03-
87. (282822)

ОТКУПЉУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи и врши-
мо поправке. 064/588-95-
48. (282864)

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, перје, ТА пе-
ћи, гвожђе, бакар. 066/900-
79-04. (282392)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, стаове,
стари новац, сифон флаше,
старе играчке, старе стрипо-
ве и друго. 335-930,
063/705-18-18. (282684)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне ТА пећи, долазак.
063/898-00-82. (282607)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаљe, новац, сатове, пен-
кала. 013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77. (282611)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, олово, веш-машине,
замрзиваче, шпорете, теле-
визоре. Долазимо.
0961/206-26-24. (282812)

КУПУЈЕМО секундарну си-
ровину, месинг, олово, ба-
кар, гвожђе, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре.
061/322-04-94. (282812)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне ТА пеи, долазак, ис-
плата одмах. 061/641-30-36,
066/641-30-36. (282615)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправ-
ност није битна. 335-930,
063/705-18-18. (282684)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, ме-
синг, олово, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре, до-
лазим. 061/321-77-93. (282812)

НА ПРОДАЈУ кућа у Омољи-
ци новије градње,близу цен-
тра, потребно реновирање.
060/046-55-45. (СМС)

ВИКЕНДИЦА и плац на про-
дају у Д. Пешчари на Дево-
јачком бунару, 100 м од Аква
парка. Могуће одложено
плаћање и разне компенза-
ције. Тел. 060/622-18-37 (СМС)

ПРОДАЈА, кућа – Јабука,
власник, Лењинова 57, 12
ари плац, 20.000. За све ин-
формације позвати 063/165-
85-42. (282653)

КУЋА, 120 квм, два стана,
помоћни објекти, 5,5 ари,
новија. Цара Душана.
064/075-23-67. (282596)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
140 квм, центар Иланџе, по-
моћни објекти, 16 ари.
064/075-23-67. (282596)

ПРОДАЈЕМ грађевинско зе-
мљише, 60 ари, 750 евра ар.
063/640-230. (282589)

ВИКЕНД-КУЋА 200 квм,
Гроцка, на обали, 38.000
евра, договор. 063/640-230.
(282589)

КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,
11 ари, на продају, усељив.
064/172-86-12. (282609)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, може и инвеститори-
ма. 064/221-36-12. (282618)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари,
Кудељарски насип, 1/1.
063/472-669, ограђен, уре-
ђен. (282632)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,

три ара плаца, легализова-

но, 24.000 евра. 063/771-42-

24. (282644)

НА ПРОДАЈУ плац на Куде-
љарцу. 064/256-61-64. (СМС)

НА ПРОДАЈУ плац 4 ара,
Шарпланинска улица, нова
Миса. 065/220-61-47. (282643)

КУЋА, бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (282652)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под во-
ћем. 064/113.47-76. (282657)

ПЛАЦ, стара Миса, 16 ари,
струја, техничка вода,
влсник, легализован.
064/351-16-54. (282664)

ДЕБЕЉАЧА, 130 квм, 7.5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/928-
89-68. (282669)

ПРОДАЈЕМ кућу, легализова-
на, са 9 ари плаца на Куде-
љарцу. 064/040-82-72. (282682)

КУЋА на продају, Панчево,
7.5 ари. 062/158-01-20. (282690)

ШИРИ ЦЕНТАР, 140 квм,
3.5 ара, 65.000. (679),
„Трем”, 063/836-23-83. (282699)

УЖИ ЦЕНТАР, прелепа кућа,
5 ари, договор. (679),
„Трем”, 063/836-23-83. (282699)

МИСА, 122, две стамбене је-
диице, 7 ари, 39.000, монта-
жна, 42.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20. (282702)

КУЋА, 110 квм+ 60 квм, по-
друм, 6 ари плац. 060/448-
68-45. (282721)

ПРОДАЈЕМ два и по ланца
њиве на путу од Јабуке пре-
ма Црепаји. Њива се налази
целом дужином уз асвалтни
пут. Повољно. Драган,
061/691-74-32. (282728)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Контакт телефон
060/353-58-01. (282738)

ПРОДАЈЕМ плац. 013/401-
607. (282739)

СТАРА кућа на 6 ари плаца,
близина центра. Тел.
064/136-42.00. (282740)

ПРОДАЈЕМ плац, башта 11
+ 3 ара, Панчево, Иве Кур-
јачког 149. 064/110-12-80.
(282745)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
115 квм, две стамбене једи-
нице, 10 ари, 35.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (282756)

ВОЈЛОВИЦА, 130 квм, 4.2
ара, 28.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (282756) 

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, гас, добар објекат,
52.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67. (282755)

ДОЊИ ГРАД, 3 ара, 113
квм, две једиице, 53.000.
(242), „Кварт”, 064/125-62-
67. (282755)

ВОЈЛОВИЦА, 74 квм, по-
моћне зграде, 83 квм, 5 ари,
добра кућа, 38.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901. (282768)

СТАРА МИСА, 46 квм + га-
ража, 2.5 ара, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (282768)

МАРГИТА, кућа 7 ари, хит-
но, 45.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00 (282769)

ЦЕНТАР, 100 квм, 3 ара,
85.000; Котеж 2, 150 квм,
135.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00 (282769)

САЛАШ, 13 ари, Новосељан-
ски, ккућа, струја, амбар,
коине, 31.000. 069/113-96-
04. (282780)

КУЋА, старија, 5 ари, амбу-
ланта Горњи Град, 71.000,
може замена стан. 069/113-
96-04. (282780)

ХЕКТАР земље, северна зо-
на, поред асвалта, инфра-
структура, само 16.500.
069/113-96-04. (282780)

КУЋА, Старчево, 1/1, лега-
лизована, подрум, помоћни
објекти, 12 ари. 064/190-34-
49. (282762)

ПОВОЉНО, зидана викен-
дица у Делиблатској пешча-
ри. 063/164-32-26. (282764)

КУЋА, Доњи град, 110 квм,
плац 4.30 ари, укњижено,
канализација, асфалт, пар-
кинг. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (282767)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 140, ЕГ,
36.000; Миса, 136, ЕГ,
65.000. (338), „Јанковић”.
348-025. (282809)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иланџи,
125 квм, 27 ари плаца,
18.500 евра. 065/342-23-91.
(281913)

ПОВОЉНО кућа, 127 квм,
Стрелиште, само 280 евра/
/квадрат. 062/159-11-23. (р)

КУЋА у Иванову, цена по
виђењу и договору. Тел.
069/251-59-99. (280707)

ПРОДАЈЕМ кућу, Иваново,
120 квм, 3.5 ара, Војвођан-
ска 71. 013/629-343,
062/173-31-23. (281450)

ПРОДАЈЕМ плац, Новосе-
љански пут, 16 ари.
060/050-85-37. (282775)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 56
ари, градско грађевинско,
викендица, вода, струја.
064/280-60-53. (282027)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Иванову. 064/828-36-26,
062/315-459. (282508)

ПРОДАЈЕМ кућу у Самошу,
плац 15 ари, хитно, повољ-
но. 062/180-47-42. (282823)

ПРОДАЈЕМ кућу, три стам-
бене јединице, 8 ари плаца,
Горњи грд. 063/829-89-48.
(281867)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови-
ци, две стамбене јединице,
ЦГ. 062/348-137, 013/367-
261. (282335)

КУЋА, Војловица, нова, 180
квм, две стамбене јединице.
063/771-75-96, 063/784-71-
34. (282380)

БЛИЗУ центра, кућа, две
стамбене јединице, договор,
дворишни двособан стан,
18.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (282872)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, цена
37.000. 064/683-84-27,
064/071-15-41. (282826)

ЦЕНТАР, Гимназија, при-
земни део куће, 40.000 евра.
061/114-11-34. ((282828)

ПРОДАЈЕМ поптуно легали-
зовану дуплекс кућу на
Стрелишту. Тел. 063/320-
645. (282832)

ПЛАЦ на Кудељарцу,
Охридска улица, 20 ари.
063/837-91-30. (282835)

ПРОДАЈЕМ кућу на Куде-
љарском насипу, 140 квм,
1/1, етажно грејање, 5 ари
плаца. 061/590-24-70. (282843)

КУЋА на продају, Војловица,
65 квм, 6 ари плац, 17.000
евра. 066/341-920. (282852)

ЊИВА, село Јарковац, уз
асвалт, грађевинска, 3,75 л,
лудош 1.5 л, скупа. 062/303-
794. (282856)

КУЋА 6о9 квм, 2 ара, 13.000
евра. Козарачка 10-а.
063/804-07-85. (282859)

КУЋА, 100 квм, 3 ара, рено-
вирана, усељива. 25.000. Ко-
зарачка 10-б. 063/804-07-
85. (282859)

КУЋА, монтажна, нова, 70

квм, 2 ара, 17.000 евра. Ко-

зарачка 10-ц. 063/804-07-

85. (282859)

КУЋА, К. Марка 17, на 4.5

ари. 063/837-91-30. (282835)

ПРОДАЈЕ се одлична кућа

89 квм, у заједничком дво-

ришту, центар Панчева.

063/848-33-89. (282866)

ПРОДАЈЕМ плац 31 ар, 30 х

103, Преспанска улица.

064/131-42-02. (282876)

КУПУЈЕМ мању кућу у Пан-
чеву, до 15.000 евра.
064/475-75-17. (282588)

ТЕСЛА, трособан: трпезари-
ја, кухиња, тераса, ЦГ, IV,
52.000. 013/331-079,
063/770-45-55. (282614)

ОМОЉИЦА, строги центар,
једноипособан, плац код Ба-
ње, 7,6 ари. 064/021-19-31.(и)

ПРОДАЈЕМ намештен,
укњижен двособан стан 59
квм у Банатском Карловцу.
Тел. 063/540-190. (СМС)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан и
гаражу, Д. Туцовића, 20.000.
063/896-47-51. (282613)

СТАРИ ТАМИШ, трособан,
86 квм, подрум, 23.000
евра. Договор. 065/881-19-
92. (282626)

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

ЦЕНТАР, четворособан, 102
квм, I, ЦГ, нов, 96.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67. (282755)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
ЦГ, IV, без лифта, 28.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-66-
58. (282768)

НА ПРОДАЈУ трособан, од-
мах усељив стан, преко пута
„Авива”. Тел. 064/700-13-40.
(282660)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту, 66 квм,
VII спрат, зграда са лифтом,
леп поглед, близу школе, об-
даништа и супермаркета,
централно грејање, сигурно-
сна врата, ПВЦ прозори, по-
румска остава. Повољно,
власник. 063/376-191,
063/376-189. (282710)

СОДАРА, двоипособан, 75
квм, ЦГ, III, 42.000. (679),
„Трем”, 063/836-23-83. (282699)

СОДАРА, троипособан, вој-
не зграде, ЦГ, VI, договор.
(679), „Трем”, 063/836-23-
83. (282699)

ТЕСЛА, дуплекс, 97 квм, Кут-
кова зграда. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (282699)

КОТЕЖ, 46 квм + 10, двосо-
бан, тераса, уредан, 28.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (282702)

МИСА, 133 квм, трособна
етажа, гаража, двориште,
48.000. (324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20. (282702)

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 750
евра/квадрат. „Una Dal li”,
064/255-87-50. (282716)

КОТЕЖ 1, двособан, ПВЦ
столарија, паркет, сигурно-
сна врата, без посредника.
061/613-10-11. (282724)

СТРЕЛИШТЕ, 96 квм, ЦГ, IV,
власник, исток-запад, без
посредника. 064/163-57-59.
(282735)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, IV,
35.500. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (282699)

ГАРСОЊЕРА, центар, VI, 17
квм, 16.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (282756) 

МИСА, трособан, ВП, сре-
ђен, 80 квм, 48.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (282756)

КОТЕЖ 2, двособан, 56 квм,
ВП, 32.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (282768)

ЦЕНТАР, једнособан, 34
квм, ТА, реновиран, III,
25.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67. (282755)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, VII, 25.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67. (282755)

МАРГИТА, Кутков, двосо-
бан, 57 квм, I, плин, 39.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-66-
58. (282768)

ТЕСЛА, 62 квм, без улагања,
VI, ЦГ, 39.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (282768)

КОД СТОМАТОЛОШКОГ
факултета 54 квм, двособан,
леп, хитно, 25.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00 (282769)

40 КВМ, једноипособан, но-
воградња код Болнице, по-
лунамештен, 28.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00 (282769)

МИСА, 28 квм, ТА, 13.000;

Ослобођења, 34, ТА, 12.500;

Београд, Б. Јерковић, 40, ТА,

32.000. (338), „Јанковић”.

348-025. (282809)

ТЕСЛА, 54 квм, двособан,
реновиран, 42.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00 (282769)

93 КВМ, новоградња, лукс
намештен, Котеж 1, II спрат,
без посредника, 86.000
евра. 063/690-603. (282771)

СТАН на продају, 7. јула, 61
квм. 062/176-64-21. (282778)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1, пети
спрат, 29 квм, ЦГ, 19.000
евра, договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (282767)

ТРОСОБАН, врхунски рено-
виран, Пепељаре, 58 квм,
33.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (282767)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 40 квм,
IV спрат, Зеленгора, 23.000
евра. Договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (282767)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина.
Власник. 061/382-88-88. (282796)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан,
38 квм, IV, TA, сређен,
23.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (282806)

САМАЧКИ, гарсоњера, 18
квм, IV, ЦГ, 12.500. „Олимп”.
351-061, 064/234-36-01. (282806)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 72
квм, V, ЦГ, без улагања,
42.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (282806)

КОТЕЖ 2, двособан, 59 квм,
ВП, ЦГ, 34.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (282806)

СОДАРА, двоипособан, 75
квм, II, ЦГ, 42.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (282806)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, 66 квм у Карађорђевој
улици, 58.000 евра.
064/171-22-70, 064/090-10-
92. (282649)

ПРОДАЈЕМ повољно једно-
собан, двособан стан на
Стрелишту и Котежу.
066/937-00-13. (282855)

ТЕСЛА, одличан двоипосо-
бан, 47.000 и већи двособан
40.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (282872)
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STUDIO ZA U ENJE STRANIH JEZIKA

A V A L O N 
TC ZMAJ JOVINA 2, III SPRAT, LOK 36 

ENGLESKI JEZIK 
ZA ODRASLE  

   OPŠTI/POSLOVNI/ZA SPECIFI NE NAMENE 
ZA  ŠKOLARCE I STUDENTE 

ZAJEDNO DO  USPEHA  SA   VAMA  OD  2002.GOD 

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19-др.закон) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

за доградњу, реконструкцију и изградњу послов-

но-производних објеката, на кат.парцели бр.398/5,

401/1, 404/5 и 404/6 К.О.Војловица, Ул. Петефи

Шандора бб у Панчеву, израђен од стране ДОО

„Blockart” Панчево, Жарка Зрењанина бр.3, за ин-

веститора Бурјан Шандора из Панчева

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 13. 09. 2019. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,

Панчево. 

СТАН, Стрелиште, 61 квм,
приземље, без терасе, ЦГ,
33.000. 061/144-47-49. (282863)

ПРОДАЈЕ се делукс стан,
120 квм, у центру Панчева.
063/848-33-89. (282866)

ЦЕНТАР, нов,96 квм, 73.000;
корзо салонац, 136 квм,
95.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (282872)

КОТЕЖ 2, приземље, двосо-
бан, 32.000; центар, новији,
57 квм, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (282872)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребне
куће, станови у Панчеву, бр-
за исплата. 061/662-91-48.
(282872)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, III, ТА, 31.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (282806)

КУПУЈЕМ мањи стан у Пан-
чеву, до 15.000 евра.
064/475-75-17. (282588)

КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама. Исплата
одмах. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (282699)

КУПУЈЕМ двособан стан или
мању кућу, без посредника.
064/448-71-14, 064/130-69-
56. (282681)

ИЗДАЈЕМ једнособан на Те-
сли 27 квм на другом спра-
ту, намештен. 060/339-04-67
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
40 квм, цента Стрелишта,
сређен, ненамештен, 120
евра фиксно. Депозит оба-
везан. 064/317-07-06. ()282776)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву,
на главном путу, полунаме-
штену, повољно. 064/842-
91-12. (282880)

ИЗДАЈЕМ собе са ЦГ и купа-
тило, може и на дан, или на
дуже. Нова Миса, 064/302-
99-86. (282656)

ИЗДАЈЕМ стан на дужи пше-
риод, одмах усељив, компет
намештен. 063/868-28-63.
(282599)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру на новој Миси, војна
лица, студенти. 063/839-56-
81, 013/370-398. (282587)

ИЗДАЈЕМ две куће за више
особа, стара Миса. 060/011-
96-66 (СМС)

ИЗДАЈЕМ собу у центру гра-
да, уптореба кухиње и куап-
тила. 060/144-21-27. (282638)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у Тамиш капији,
површине 30 квм са боксом
на другом спрату и гара-
жним местом у сутерену.
063/224-733. (282244)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру на Котежу 1.
064/420-77-46. (282590)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру за једну особу.
013/343-635. (282591)

ИЗДАЈЕМ локал 42 квм на
новој Миси. 061/667-29-58.
(282525)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан већи стан, дворишни,
комфоран. Стрелиште,
064/218-83-45, 013/362-406.
(282605)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, ТА.
Тел. 064/208-91-21. (282610)

СТРОГИ центар, комфоран
једнособан, намештен, ре-
новиран, издајем. 060/428-
73-83. (282841)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
центру. 062/978-34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ трособан стан са
ЦГ, моће и као пословни
простор, нова Миса.
064/302-99-86. (282656)

ИЗДАЈЕМ стан. 063/895-85-
79. (282656)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Стрелишту од
1. октобра. 063/839-75-93.
(282671)

ИЗДАЈЕМ собу за студента
стоматологије, недалеко од
факултета. 065/335-55-37.
(282759)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
40 квм, реновиран, полуна-
мештен, на Котежу, Моше
Пијаде 122. 064/323-11-01.
(282677)

ЈЕДНОСОБАН намештен стан
за издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (2826799

ИЗДАЈЕМ намештен стан, у
центру, ђаци/студенти. Тел.
062/183-71-79. (282685)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан на Котежу 2. Тел.
063/779-35-53. (282686)

ИЗДАЈЕМ стан, полунаме-
штен, 38 квм, Ружина улица.
063/883-03-90.- (282697)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру на Миси. 061/132-54-
21. (282700)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, звати после 15 са-
ти. 063/755-51-77. (181707)

ИЗДАЈЕМ намештен стан од
40 квм, на Тесли. 013/232-
18-67, 061/254-17-08. (282737)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, одмах усељива,
центар, wi/fi, кабловска, по-
вољно. 060/91-88-23. (2827449

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-
ке – спортисте. 063/870-45-
53. (282706)

ИЗДАЈЕМ двбособан стан на
Тесли. 063/742-06-57. (292748)

ИЗДЈЕМ етажу за четири
радника. Тел. 065/829-41-
91, 371-551. (282760)

ИЗДАЈЕМ мањи дворишни
стан самцу, самици код Сто-
матолошког факултета.
064/861-17-04. (282794)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце, студенте, раднички
смештај. 063/502-211. (282798)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан
у новоградњи, у центру, на-
мештен. 063/870-64-70. (282816)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
студентима. 063/864-07-97.
(282824)

ИЗДАЈЕМ кућу 80 квм, сре-
ђена, са баштом, двори-
штем, Старчево, по могућ-
ности брачни пар са децом.
061/267-68-88. (282841)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан и гарсоњеру код
Болнице. 063/810-92-39. (282046)

ИЗДАЈЕМ дворишни једнои-
пособан стан, шири ценар,
лепа, мирна локација.
065/807-00-13. (282851)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске танице.
063/278-421. (282651)

ИЗДАЈЕМ просторије за ма-
гацин. Тел. 069/703-727. (282597)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
Војловице, 70 квм. 063/302-
166 и 064/219-03-63. (282595)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрели-
шта. 064/267-71-74. (282734)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм, у
центру, разне делатности.
066/866-49-00. (282747)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
Пијаце, близина три школе,
прометно. 060/351-03-56.
(282770)

ТЕСЛА, сређен локал, кли-
ма, аларм, укњижен, 41 квм,
29.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (282769)

ИЗДАЈЕМ локал, 40 квм, у
центру, повољно. 064/850-
70-69. (282270)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала
170 квм – 70 квм на Јабуч-
ком путу. Vi ber +4176 425
03 02. (281349)

ПОТРЕБНА кућа или
пoсловни простор на дужи
временски период, мин. 80
квм. 063/330-335. (282817)

80 КВМ, поред Максија –
Дома омладине, опремљена
кафана, 20.000 евра.
061/114-11-34. (282828)

ТАМИШ КАПИЈА, локали за
издавање 107 – 200 квм.
063/338-332. (281347)

ПОТРЕБНА конобарица, од-
лични услови, Be er tia Bar,
Банатско Ново Село. Инфо
063/10-50-949 (СМС)

РЕСТОРАНУ „Трешњица”
потребан кувар или пица-
мајстор са и без искуства.
064/361-02-63. (282434)

WE I FERT дистрибуцији пића
потребни виљушкаристи и
возачи Б и Ц категори-
је.062/446-285. 

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије са искуством за ме-
ђународни Румунија и Ма-
кедонија. Пријава, сталан
посао. 069/301-17-00 (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у шивари. Јавити се на
062/872-05-24 (СМС)

ПОТРЕБНА радница за рад
на бувљаку. 060/544-40-64.
(282617)

ПОТРЕБНИ радник/ца за
рад у кафићу „Купе”.
063/341-797. (282635)

КУВАР потребан за рад у ре-
сторану. 064/126-83-53. (282650)

ПОТРЕБНЕ раднице у пека-
ри. pe ka ra smi lja nic@mts.rs
064/217-48-56. (282659)

ПОТРЕБНО особље за рад у
кафеу. 060/319-05-77,
061/236-32-87. (282672)

ПОТРЕБНА радница за рад
у трафици. 064/462-12-61.
(292680)

ПОТРЕБНА радница за рад
на фарми кока носиља у
Панчеву. 063/776-67-29. (282687)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
поседовње Б категорије ми-
нимум пет година. Пожељно
искуство на пословима воза-
ча. Контакт особа: Марија
Симоновић, 060/563-64-63.
Звати радним данима од 8
до 16 сати. (2827189

ПОТРЕБНА радница у пека-
ри у Качареву, Bu o na Se ra.
064/427-52-71. (282722)

ПОТРЕБНА старија жена за
рад у трафици, викендом.
062/146-27-93.(282752)

ПОТРЕБАН радник за рад у
трафици, радно време од 18
до 02. Данијела, 063/550-
166. (282783)

ПОТРЕБНИ радници на др-
вари „Сњежана” и возач са
Ц категоријом. 064/177-70-
86. (282788)

РЕСТОРАНУ брзе хране, у
граду, потребна озбиљна
радница. Плата добра.
Обезбеђен бесплатан стан и
храна. Обавезна пријава.
Тзел. 066/932-67-51. (ф)

ПИЦЕРИЈИ „Mammy” потре-
бан пица-мајстор и помоћни
радници. 063/691-169. (282810)

ПОТРЕБНА жена за сређи-
вање, чишћење куће.
061/147-32-20. (282831)

ПЕКАРИ REX Банатско Ново
село потребан: мајстор и по-
моћни радник. 063/616-694.
(282451)

FAST FU DU VA SI LI JE BGD,
потребан радник-ца са по-
знавањем израде пице и ро-
штиља. Тел. 061/150-60-00,
065/820-95-38. (282509/р)

РЕСТОРАН у центру тражи
помоћног радника у кухињи.
064/149-99-73. (282787)

АУТО-ПЕРИОНИЦА Strong
wash, Цара Душана 74. По-
требан је радник са или без
искуства. 060/758-30-03.
(282126)

ТРГОВИНСКОЈ радњи у Ули-
ци Браће Јовановић, потреб-
не раднице. Молим да се ја-
ве само они који хоће да ра-
де. 061/653-57-67. (282815)

МАРКЕТ Цеца – потребна
радница. 060/555-11-73.
(282834)

ПОТРЕБНИ физички радни-
ци за рад на отпаду, 8 до 16
сати. Дневница 3.000. Спољ-
ностарчевачка 64. 065/684-
43-95. (282827)

ПОТРЕБНА радница за пе-
кару. 063/130-75-40. (282837)

РЕСТОРАНУ потребне коно-
абирце, одлични услови.
064/349-93-43. (282838)

ПОТРЕБНА спремачица и
кувариц.а Звати на овај
број, 060/555-76-80. (282840)

ПОТРЕБАН послатичар.
064/643-41-22, 013/377-230.
(282845)

ПОТРЕБНЕ раднице у про-
даји и кухињи за ресторан и
пицерију у Авив парку.
064/643-41-22, 013/377-230.
(282845)

ПЕКАРИ потребан прода-
вац. 062/806-02-58. (282867)

ПОТРЕБНА радница са ис-
куством, кафе Pi cas so Пан-
чево. 065/504-91-07. (282874)

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

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухи-
ња, канализационих цеви
машинским путем. 062/640-
741. (282793)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије, обавезно да има
АДР и тахо картицу.
062/102-77-00. (282858)



УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 15Петак, 13. септембар 2019.

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

УПРАВЉАЊЕ

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

Потребне жене на пословима чишћења.

Предност Стрелиште, Тесла, стара Миса.

Тел. 062/296-978
(ф)

АУТО-СЕРВИСУ „КРТОЛА”

потребан

ВУЛКАНИЗЕР – са или без радног искуства

Контакт тел. 013/348-422, 013/251-61-43

или доћи лично, Јабучки пут 215, Панчево

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК

• Управљање стамбеном заједницом

• Информисање станара

• Организација радова на текућем

и инвестиционом одржавању

• Хитне интервенције

Бранислав Новаковић, пр

Контакт: 064/40-66-159

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи и за

роштиљем.

Плата 40.000, за 

раднице са искуством

+ пријава + топли об-

рок. Плата за раднице

без искуства 33.000 +

пријава + топли оброк.

Тел. 063/897-55-04. 
(6/280234)

АУТО ЦЕНТАР ГРАОВАЦ

Тражи:

• контролор техничког прегледа – трећи или

четврти степен стручне спреме

• аутомеханичар

• машински техничар (мотори возила)

• саобраћајни техничар (друмска возила)

Контакт: 063/851-18-03

Građevinsko preduzeće

GRADCOM BUILD d.o.o. Pančevo

Oglašava potrebu za radnim mestom:

POSLOVNA SEKRETARICA

USLOVI:

– ambiciozna, komunikativna i odgovorna osoba

– viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke

– dobro poznavanje rada na računaru ( MS office paket)

– sposobnost da uspešno obavlja zadate aktivnosti

– spremnost na timski rad

– mogućnost stručnog usavršavanja i poslovnog napredovanja

Prijave ili CV slati na mail: posao@gradcombuild.rs

ili se javiti na telefon 064/877-26-87

STAR CITY EXPRESS DOO 

расписује конкурс за радно место 

1. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

2. ПРАВНИ СЛУЖБЕНИК

3. ВОЗАЧ Д КАТЕГОРИЈЕ

УСЛОВИ – МИНИМУМ:

за позицију 1

– правни, економски факултет, саобраћајни, или

машински факултет – 1 извршилац

за позицију 2

– правни или економски факултет – 1 извршилац

CV слати на Star City express doo, Улица Светог

Саве 5, 26000 ПАНЧЕВО, или на email: starcitystar-

cevo@gmail.com

Контакт телефон 066/355-101

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19-др.закон) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам,грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

План генералне регулације насељеног места

Качарево

Излаже се на рани јавни увид План генералне ре-

гулације насељеног места Качарево (у даљем

тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од

15 дана и то почев од 13. 09. 2019. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани

јавни увид, у згради Градске управе Града Панче-

ва, ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању раног јавног увида, на званичној

интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања раног јавног увида,

искључиво у писаном облику, Градској управи Гра-

да Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађе-

винске и стамбено-комуналне послове, путем пи-

сарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19-др.закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам,грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД 

План детаљне регулације за магистрални 

водовод Качарево-Банатско Ново Село

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регу-

лације за магистрални водовод Качарево-Банат-

ско Ново Село ( у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од

15 дана и то почев од 13. 09. 2019. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани

јавни увид, у згради Градске управе Града Панче-

ва, ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању раног јавног увида, на званичној

интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања раног јавног увида,

искључиво у писаном облику, Градској управи Гра-

да Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађе-

винске и стамбено-комуналне послове, путем пи-

сарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (282959)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (282959)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (282347)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталаци-
ја. Мића, 064/310-44-88. (282340)

КОМБИ превоз робе, грађе-
винског материјала, селидбе.
Иван, 064/243-82-85. (281672)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адапта-
ције купатила, вентили, сла-
вине, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09. (282362)

РАДИМО зидање, бетонира-
ње, оправка старих, нових
кровова, разне фасаде.
013/664-491, 063/162-53-89.
(281475)

ДАЈЕМ часове немачког.
Тел. 064/651-17-43. (282606)

ТАПЕТАР који пресвлачи на-
мештај, са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64. (282623)

ТВ, сателитска антена, мон-
тажа, дигитализација ТВ-а,
ИПТВ, антена плус. 064/866-
20-70. (282637)

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, ролетне, венецијане-
ри, уграђујем, поправљам.
Замена гуртни. 064/181-25-
00. (282393)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старих, уградња но-
вих цеви, одгушења, монта-
жа санитарије. 062/382-394.
(282608)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво ко-
је вам смета. 063/369-846.
(282636)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, мо-
гућност месечног плаћања,
професор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336, 061/603-
94-94. (282661)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (282102)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи. 335-930, 063/705-18-
18. (282251)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс ламинат, ква-
литетно, повољно, провери-
те. 061/141-38-02. (282696)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, чито, квалитетно,
повољно, пензионери по-
пуст. 064/698-97-41. (282696)

КОМПЈУТЕР сервис, поправ-
ка, инсталација нових компо-
ненти, одржавање, брзо, по-
вољно. 060/351-03-54. (282770)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ оште-
ћених када. Тел. 064/354-
08-09. Гале. (282713)

НЕГА старих, болесних и ин-
валидних лица. 063/868-04-
51. (282717)

МОЛЕРАЈ: кречење, лепље-
ње тапета, фарбање стола-
риј, радијатори. Повољно.
064/174-03-23, 0627790-
881. (181720)

ЗИДАЊЕ, објеката. 062/179-
67-25. (232746)

РУШЕЊЕ објеката, рушење
бетона, бетонаа, зидање,
кровови. 062/179-67-25.
(282746>)

КОШЕЊЕ траве, шишање
ограде, одржавање двори-
шта. Тел. 069/130-35-91.
(282779)

ЧИСТИМ подруме, таване,
шупе, гараже, дворишта,
шут износим. Полован наме-
штај, рушим старе објекте
повољно. Златко. 063/196-
54-56. (282795)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, стиро-
пор, бавалит фасаде, бето-
нирање. 063/865-80-49.
(282796)

ЕНГЛЕСКИ свим узрстима,
долазим, јефтино, 25 година
искукств.а 013/251-78-97,
063/782-51-48. (282800)

ТЕРЕНСКИ заваривач, мон-
таћа конструкција, аргонско
заваривање, прохром, ре-
праратурно заваривање.
060/424-29-93. (282802)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, куаптила,
адаптације, поправке, заме-
не, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (282811)

ЧИСТИМО таване, шут, по-
друме, рашчишћавамо дво-
ришта, радимо све послове.
061/322-04-94. (2828129

БЕТОНИРАЊА стаза, двори-
шта, рушења ккућа, бетона,
чишћења таван, подрума,
итд. 060/035-47-40. (282813)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 065/535-
24-56. (282736)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, бетони-
рања, ископ, кошење, одно-
шење ствари. 064/122-69-
78. (282813)

ПОПРАВКА беле технике и
кукћних апарата, сервисер
Милош. 063/782-53-63. (282821)

НЕМАЧКИ, часови свим уз-
растима. Преводи. Припре-
ма полагања свих нивоа
знања. 061/656-04-04, 352-
892. (282842)

СВЕ врсте физикалија, уто-
вар/истовар, рушење, чи-
шћење, разбијање бетона,
селидбе, одвоз шута и непо-
требних ствари. 061/626-14-
50, Дејан. (282862)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (282860)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
стври, утовар/истовар, мон-
тажа/демонтажа, намешта-
ја. Дејан. 061/626-14-50.
(282862)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адапта-
ције купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-67.
(282878)

ЗИДАЊЕ, објеката. 062/179-
67-25. (232746)

ПРЕВОЗ малим, великим ки-
пером, шљунак, песак, сеја-
нац, ризла, шут. 063/246-
368. (282612)

СЕЛИДБА, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (282442)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (282293)

МАШИНСКИ утовар шута са
превозом. Рушење објеката,
чишћење терена. 063/246-
368. (282612)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. (и)

ДУБИНСКО прање, тепиха,
намештаја, душека, аутомо-
била. Наташа. 060/361-47-
41, 066/361-474, 013/361-
474. (282429)

ПЕРФЕКТ – фасаде, зидање,
малтерисање, кровови, ке-
рамика, ламинати, кречење,
бетонирање. 063/122-14-39.
(282501)

СЕЛИДБЕ, камионски, ком-
би превоз, екипа радника,
одвозимо непотребне ства-
ри. 064/280-30-16, 063/731-
77-67, Владимир. (282630)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-
талне подупираче, мешали-
це за бетон. 064/351-11-73.
(282625)

ЛАЛЕ, превозим кипером:
песак, ‘шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-94.
(282705)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације,
водоводне адаптације, заме-
на вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-89,
Јовичин. (282789)



УСЛУГЕ

РАЗНО

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 13. септембар 2019.16

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, 

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

ПАВЛЕ ЈАШКО

Последњи поздрав драгом брату Паји.

Од сестре КАТАРИНЕ и брата ЈОВАНА

(39/282711)

Заувек ћеш бити у нашим срцима

ПАЈА СТАНА
9. VII 1948 – 7. IX 2019.

Супруга МИЛЕНА, син ПАВЛЕ и ћерка МАРИНА

(75/282799)
са породицом

Последњи поздрав брату

ПАЈИ СТАНИ

Сестра АНА
са породицом

(76/282799)

Последњи поздрав

деки

ПАЈИ СТАНИ

Унука ЛЕЈЛА
(77/292799)

С неизмерним болом и тугом обавештавамо родбину и прија-

теље да се 9. септембра 2019. године упокојила

ДРАГИЦА МИЛАНОВИЋ
1942–2019.

Сахрана ће бити обављена 13. септембра 2019. године, у 12 са-

ти, на Новом православном гробљу у Панчеву.

Почивај у миру мила наша душо, у тишини вечног сна.

Хвала ти на љубави, подршци, пожртвованости и разумевању.

Син ИВАН, ћерка МИЛИЦА, снаја МАЈА, зет ГОРАН, унуци

МАРИЈАНА, ИВАНА, МАРИНА, МАТЕЈА и МИХАЈЛО

(95/282865)

Последњи поздрав нашем вољеном Тићи

РАДИСЛАВУ ПАВЛОВУ
13. VI II 1949 – 5. IX 2019.

од супруге НАДЕ, сина НИКОЛЕ, ћерке ИВАНЕ, унучића МИНЕ,

НИКОЛИНЕ и БОГДАНА, сестрића ПРЕДРАГА и КАТАРИНЕ са по-

родицама
(99/282879)

7. августа 2019. преминула је наша

СМИЉАНА РАНКОВИЋ

Сахрана је обављена 9. септембра на гробљу у Омољици.

Ожалошћена породица

(93/282847)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19-др.закон)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за из-

градњу помоћног објекта у функцији пољопри-

вредне производње -остава за алат и прикњучнев

машине, на кат. парцели топ. бр.11104/25 КО Пан-

чево, Ул. Новосељански пут бб, израђен од стране

ДОО „Blockart” Панчево, Жарка Зрењанина бр.3,

за инвеститора Петковић Далибора из Панчева

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 13. 09.

2019. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,

83/18, 31/19 и 37/19-др.закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцели топ.бр.11221/4 К.О.Панчево и

кат.парцели топ.бр.11220/1 КО Панчево, од којих

се спајањем формира једна грађевинска парцела,

за потребе изградње хале-браварске радионице,

у Панчеву, Новосељански пут 169 и Новосељан-

ски пут бб., израђен од стране ДОО „Град”, Панче-

во, за инвеститорa Огризовић Жељка из Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 13. 09. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

ЦЕЂЕНИ И МЛЕВЕНИ

ПАРАДАЈЗ
Зелена пијаца, поред сирнице.

Опет смо са вама на истом месту.

060/366-73-33, 064/176-20-26

Од 1. 9. 2019, примамо и поруџбине
за сирупе више врста – за пекмез.

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

СЕЛИДБЕ, транспорт комби-
јем и камионом, демонтажа,
монтажа намештаја, изно-
шење непотребних ствари,
кутије за паковање.
064/047-55-55. (282777)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско
прање тепиха, намештаја,
превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (282848)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправ-
ке; ролетне, комарници, ве-
нецијанери, све завесе, тен-
де, хармо-врата, роло-за-
штита. 063/816-20-98,
013/351-498. (282857)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидре,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо са га-
ранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-
05.(282877)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – ком-
бијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонта-
жа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за за-
штиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be-bom bon cic.com  (282792)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253-
028, 064/444-66-74. (282792)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације по
Србији. 063/253-028,
064/444-66-74. (282792)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо-
рис, све релације по Србији

с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фо-
лија за заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и проце-
на посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be-bom bon cic.com  (282792)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. (и)

СЕЛИДБА, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (282442)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу карту АТП-а, пен-
зионерску, на име Васиљ
Савка.н (282829)

ОГЛАШАВАМ неважећим

сведочанство V разреда ОШ

„Змај Јован Јовановић”, из-

дату 2016/2017. године на

име Ђорђе Опачић. (282577)

МУШКАРАЦ, 56 година, ма-

теријално обезбеђен, жели

да упозна жену или девојку

до 40 година, ради дружења,

излазака. Звати око 21 сат.

013/352-203. (282691)

ПРЕДУЗЕТНИК, 50 година,

тражи млађу женску особу

ради заједничких интимних

тренутака и дружења.

063/102-94-16. (282601)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди сво-

је услуге. Ђорђе. 060/314-

13-80. (282311)

ЧАСОВИ хармонике – кола,

трилери, песме. УЕУ „Бал-

кан” Панчево. 060/632-46-

90. (281708)

ОГЛАШАВАМ неважећим

чек 0000010069003, од 11.

5. 2015. године за Радоса-

вљевић Жељка. (282933)
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МАКСА СТАНКОВИЋ
1940–2019.

После кратке и тешке болести преминуо је 31.

августа 2019, у 80. години.

Ожалошћена породица и пријатељи.

(2/282574)

Последњи поздрав вољеном супругу

СВЕТИСЛАВУ МУНИЋУ

од супруге ВЕРИЦЕ

(10/282604)

Последњи поздрав и једно велико хвала за све,

највољенијем и никад непрежаљеном оцу и та-

сту

СВЕТИСЛАВУ МУНИЋУ

од ћерке ЗАГЕ и зета ГОРАНА

(9/282604)

Последњи поздрав драгом чики

СВЕТИСЛАВУ МУНИЋУ

од САЊЕ са породицом и БРАНИСЛАВЕ и ДУШКА.

Чуваћемо те од заборава
(13/282620)

Последњи поздрав драгом брату

СВЕТИСЛАВУ МУНИЋУ

од брата РАДОВАНА и снаје ЗОРИЦЕ.

Био си део нашег живота
(14/181620)

Свом брату

СВЕТИСЛАВУ

МУНИЋУ

последњи поздрав од

брата РАТКА и снаје

ВИДЕ

(12/282619)

7. септембра 2019. преминуо је наш вољени

МИЛОРАД ПЕТКОВИЋ

МИЋА
1948–2019.

Сахрана је обављена 10. септембра 2019,

на Новом гробљу.

Ожалошћени: супруга МИЛЕНА, 

син ПЕТАР, снаја ВЕСНА и унуци

АНАСТАСИЈА, ВИД и ЛЕНА
(21/282647)

С неизмерним болом и тугом обавештавамо родбину и пријатеље

да је 5. септембра 2019. преминуо наш драги

ВАСА ПЕТРОВИЋ
1955–2019.

С поносом и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.

Ћерка КАТАРИНА, зет ЖАРКО, унук САВА и унука СОФИЈА

(23/282649)

Последњи поздрав драгом брату

МИЛОРАДУ ПЕТКОВИЋУ

од сестре НАТАЛИЈЕ са породицом

(29/282674)

СВЕТИСЛАВ

МУНИЋ
20. XII 1938 – 4. IX 2019.

Последњи поздрав

од снаје РАДОЈКЕ и

синовца БРАНКА с

породицом

(30/282692)

Последњи поздрав

ВАСИ ПЕТРОВИЋУ

од сеје БОСИЉКЕ и шурака ТОМЕ из Иванова

(41/282715)

Последњи поздрав

ујаку

ВАСИ

ПЕТРОВИЋУ

од сестрића НИКОЛЕ

са породицом

(42/282715)

Последњи поздрав

ујаку

ВАСИ

ПЕТРОВИЋУ

од сестрића ДЕЈАНА

са породицом

(43/282715)

Последњи поздрав драгом и искреном

пријатељу

ПАЈИ СТОЈИЋУ

од БИЉАНЕ и ЗОРАНЕ НИКИЋ

(37/282704)

Последњи поздрав

стрицу

СВЕТИСЛАВУ

МУНИЋУ

од синовца ЖЕЉКА

са породицом

(49/282733)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље

да је 5. септембра 2019, у 64. години преминуо

наш драги супруг, отац и деда

ВАСА ПЕТРОВИЋ

Ожалошћени: супруга МИСКА, 

кћерка АЛЕКСАНДРА и унук ЂОРЂЕ

(51/282743)

Последњи поздрав

пријатељу

ВАСИ

од породице

МИЉКОВИЋ

Почивај у миру

(50/282743)

Последњи поздрав

брату

СВЕТИСЛАВУ

МУНИЋУ

од брата МИЋА

са породицом

(85/282814)

ПАВЛЕ СТОЈИЋ
1927–2019.

Пајице, хвала ти на свему што си нам пружио.

ДУДА, НЕЦА, ДРАГАНА и АНА

(91/282836)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Одељењу опште хирургије

ХВАЛА

Породица СТОЈИЋ

(927282836)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 13. септембар 2019.18

ВЕЉКО ГАЈИЋ
1963–2019.

Прерано ти је истргнут живот из руку

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од вре-

мена и заборава.

Твоја супруга БРАНКА

(67/282791)

Вољеном, једином тати

ВЕЉКО ГАЈИЋ
1963–2019.

Живео си за нас. 

Недостајаће нам твоја љубав и брижност. Много је лепих успомена

и сећања да те вечно памтимо, с поносом причамо и да те никад не

заборавимо.

Твој син МИЛАН и снаја ДАНИЦА

(68/282791)

Последњи поздрав

ВЕЉКУ ГАЈИЋУ
1963–2019.

од браће ЖЕЉКА и НЕНАДА са породицама

(70/282791)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ВЕЉКУ ГАЈИЋУ
1963–2019.

од породице ЈАНКОВИЋ - ЗОРАНА, ЈЕЛЕНЕ, ИСИДОРЕ и АЛЕКСЕ

(69/282791)

Драги наш разредни

ВЕЉКО ГАЈИЋ
22. IV 1963 – 9. IX 2019.

Знамо да сте нас волели као своју децу.

Хвала Вам на свему!

Мирно спавајте...

Недостајаћете нам.

Ваше IV-4, генерација 2002–2006.

(33/282708)

У нашој успомени остаће сећање на дивну, племениту и добру душу

ВЕЉКО ГАЈИЋ
1963–2019.

Свастика ЉУБИЦА и паша СЛОБОДАН

(71/282791)

Поносни смо што смо те имали, а тужни што смо те изгубили

ВЕЉКО ГАЈИЋ
1963–2019.

Твоји: ДРАГАНА и ЂОРЂЕ са породицама

(73/282791)

Као што знаш, оне које волимо никад не умиру. Ти си један од њих

ВЕЉКО ГАЈИЋ
1963–2019.

Свастика МАРИНА и сестричина ЗОКА

(72/282791)

Последњи поздрав

ВЕЉКУ ГАЈИЋУ
1963–2019.

од кумова РАДОВАНОВИЋ
(84/282808)

ВЕЉКО ГАЈИЋ
Драги куме, чуваћемо заувек успомену на тебе.

Породица СИМОНОВИЋ

(82/282805)

Вољеном супругу и

оцу

ЧЕДОМИРУ

МАРКОВИЋУ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Супруга ВЕРИЦА

и син ДОБРИВОЈЕ
(78/282803)

Вољеном оцу

ЧЕДОМИРУ

МАРКОВИЋУ

Заувек се опраштам

од тебе.

Ћерка СНЕЖАНА

и зет СТАНИША

(79/282803)

Вољеном деди

ЧЕДОМИРУ

МАРКОВИЋУ

Последњи поздрв од

унука ИГОРА и унуке

ДАНИЈЕЛЕ

(80/282803)

Последњи поздрав

зету

ЧЕДОМИРУ

МАРКОВИЋУ

од шурака ДИЧЕ

са породицом

(94/282850)
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СЕЋАЊЕ

СВЕТЛАНА

ЛАЗОВИЋ
Рођ. Меришл

5. I 1953 – 11. IX 2017.

Недостајеш.

ЛУКА, АЊА, 

АНДИ и ЗВОНКО
(59/282765)

У суботу, 14. септембра 2019. даваћемо годишњи

помен нашем драгом

СЛАВКУ ЖАРКОВУ

Супруга, син и ћерка са породицом
(60/282774)

10. септембра навршило се три године откако

није са нама наша мајка

МАРИЦА ДОБРЕСКОВ

С поносом чувамо успомену на тебе.

Твоји синови ДРАГАН и АЛЕКСАНДАР

са породицама

(83/282807)

12. септембра навршава се двије године откада је нас напустила

наша вољена мајка и супруга

НАДА ТАДИЋ
Заувјек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Твоја ћерка АНДРИЈАНА и супруг МИКАЈЛО
(18/282628)

С љубављу се сећамо наше

ВЛАДАНЕ ВУКОВИЋ
13. IX 2012 – 13. IX 2019.

Породица

(19/282541)

СЛАВИЦА ТАСИЋ
1963–2013.

Шест година је прошло како си нас напустила,

али заувек ћеш бити са нама.

Твоји синови: ЖАРКО, МИЛОРАД

и МИЛОШ и супруг РАТКО

(26/282663)

СЕЋАЊЕ

на драгог колегу

ЈОВАНА

ПАНДУРОВА

Радо се сећамо времена

проведеног са тобом.

Пензионери ОШ „Ђура

Јакшић” Панчево

(90/282830)

СЕЋАЊЕ

НЕНАД

НИКОЛИЋ
2012–2019.

Нисмо те заборавили.

Супруга МАРИЈА

и син ЗОРАН

(98/282871)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЂУРИЦА

МОДОШАНОВ
19. IX 2007– 19. IX 2019.

С љубављу и поштовањем
чувамо те од заборава.

Твоји најмилији: супру-
га ЈОЛКА, ћерка ИВАНА
и унука ЈАНА

(96/282868)

11. септембра 2019. напустила нас је наша драга

МИЛА ЂАКОВИЋ
Хвала ти што смо имали привилегију да будемо

део твог загрљаја.

Последњи поздрав уз стихове;

„Пустите је нека спава

нека спава, спава, спава

Она спава...”

Сахрана ће се одржати у петак, 13. септембра

2019, у 15 сати, на Старом гробљу. 

Супруг ДУШАН, ћерке ДУШКА и МАРИЈА, 

унуке СОЊА и НИНА и зетови ВЛАДИМИР и

НЕМАЊА
(97/282873)

4. септембра 2019, у 68. години преминуо

је наш отац

ДУШАН Петра СТАНИЋ
1951–2019.

Испраћај за кремацију обављен је у неде-

љу 8. септембра 2019, са Новог гробља у

Панчеву.

Његови синови ВЛАДИМИР, 

ВОЈИН и ПЕТАР

(62/282790)

Последњи поздрав

ДУШАНУ СТАНИЋУ

од колектива AGRI VIT ПАНЧЕВО

(63/282790)

Последњи поздрав пријатељу и учитељу

ДУШАНУ СТАНИЋУ

од МИОДРАГА ЈЕЛАЧЕ са породицом

(65/282790)

Са дужним поштовањем поздрав пријатељу

ДУШАНУ СТАНИЋУ

БРАНКО КРСТИЋ са породицом

(64/292790)

Последњи поздрав своме директору

ДУШАНУ СТАНИЋУ

СВЕТЛАНА и ЛИДИЈА са породицама

(66/292790)

Последњи поздрав

ДУЛЕТУ СТАНИЋУ

Ресторан „Кордун”
(52/282749)

БЛАГОЈА ВЕЉАНОСКИ

Хвала ти за сву твоју љубав и доброту коју си

нам пружао. 

Хвала ти за све.

Супруга СТАНОЈКА, син БОБАН

и мајка ИВАНКА

(15/282621)

Последњи поздрав

куму БЛАГОЈИ

од породица: 

ДОЈЧИНОВСКИ, 

КОСТИЋ

и МЛАДЕНОВИЋ

(28/282670)

Последњи поздрав

БЛАГОЈИ

ВЕЉАНОСКОМ

Свастика ЈЕЛКА

са породицом

(35/282701)

ПАВЛЕ

ЈАШКО

Последњи поздрав

од супруге ЈЕЛЕНЕ и

ћерке ЗЛАТЕ

(40/282712)
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16. септембра 2019. навршава се шест месеци од смрти
наше драге

ВУКОСАВЕ ВУЈНОВИЋ
Рођ. Венчев

Чувају те од заборава ДАНКА и МИКИ
(1/282249)

СТЕВАН

КОРИЦА
9. IX 1989 – 9. IX 2019.

Тридесет дугих и те-

шких година без тебе,

вољени брате.

Сестра ЉИЉА

са породицом
(3/282581)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН

КОРИЦА
1989–2019.

Заувек у нашим срцима.

Сестричина ВИКИЦА

и зет ВИКТОР

(4/282583)

Сећање на наше драге родитеље

ПИВАШЕВИЋ

ЉУБО БОСИЉКА
1992–2019. 2014–2019.

Увек у мислима и срцима чувамо вас од заборава.

Синови НОВАК и ЂУРО са породицама

(22/282645)

СЕЋАЊЕ

РАДИЋ

ЦВЕТКОВИЋ
1957–2011.

Вечно си у срцу и ми-

слима твојих најми-

лијих

(34/282698)

Не верујемо да је прошло шест година откако си

нас напустио

ДРАГАН БОЖИЋ
1956–2013.

Хвала ти за сву неизмерну љубав и пажњу коју

си нам пружио. Заувек ћеш остати у нашим сећа-

њима и срцима.

Твоји синови; ГОЈКО и БОЈАН и супруга АНКИЦА
(36/282703)

Прошло је тужних двадесет седам година од растанка
са нашом мајком, баком и нашим ујаком и дедом

ЉУБИЦА ЂУРИЦА

ВУКОБРАТ ИЛИЋ
Рођ. Илић

1939–1992. 1943–1993.

Никада их нећу заборавити.

Син и сестрић НИКОЛА са децом

(53/282791)

У суботу, 14. септембра навршавају се две годи-

не откако није са нама наш вољени

НЕНАД КЕНДЕРЕШКИ

Помен ћемо одржати на Католичком гробљу, у

11 сати.

Твоји: МИЛАН, НАДА, ДУШАН и ДУШАНА

(54/282754)

ПОМЕН
16. септембра навршава се шест дугих и тужних годи-
на откако није са нама наш драги супруг, отац и деда

ВЛАДИМИР МАЛИЋ
1959–2013.

Вријеме које пролази није те однијело из наших ми-
сли, нит су кише испрале твој лик из очију наших!
Са тобом у срцу

супруга НАТАЛИЈА, кћерка ДАНИЈЕЛА

(55/282757)
и унуке МИЈОНА и МАША

Прошле су тешке две године откако није са на-

ма наша драга ћерка, сестра и тетка

ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ
Рођ. Дојчиновски

Не постоје речи којима се може описати бол и

туга коју осећамо. Оставила си неизбрисив

траг у нашим срцима, сећања која не бледе и

доброту која се памти.

Остаћеш заувек са нама.

Неутешна мајка ЂУВЕЗА

и брат ДУШАН са породицом

(57/282758)

У недељу, 15. септембра 2019. године, навршавају се
две године како није са нама наша

ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ
Рођ. Дојчиновски

Оставила си нас изненада и прерано. Твој ведри дух и

твој оптимизам нас никада неће напустити.

Увек ћеш бити са нама.

Твоја сестра ДАРАГАНА ПАРАУШИЋ са породицом
(56/282758)

15. септембра 2019. навршавају се две године како је
преминула наша драга

ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ
Рођ. Дојчиновски

1967–2017.

Хвала ти на свему што си учинила за нас. Била си на-
ша звезда водиља кроз цео живот, и за нас ћеш увек
сијати и бити са нама. 

Супруг МИКО, ћерке ТАМАРА и САНДРА
са породицама и свекрва КРСТАНА

(58/282756)

У суботу, 14. септембра, у 11 сати, на Католичком гробљу у

Панчеву, даћемо недељни помен нашој вољеној мајци и су-

прузи

ДРАГИ ВАСИЉЕВИЋ

С љубављу и тугом чувамо лепа сећања.

Породица

(88/282820)

Прошло је четрдесет дана од смрти наше вољене

маме, баке и прабаке

ЉАНА Јулиана ПОСКИЋ
25. II 1930 – 5. VI II 2019.

У суботу, 14. септембра, у 10.30, даваћемо четр-

десетодневни помен на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Никада је неће заборавити
њени најмилији

(48/282732)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

БОЈАН РАДОВАНОВ
1980–2004–2019.

Године пролазе а ти ми све више недостајеш.

Живиш у мом срцу, у мојим мислима и сновима.

Воле те твоја мајка БРАНКА

и сестра САНДРА са породицом

(44/282719)

ПОМЕН

У суботу, 14. септембра 2019, у 12 сати, дајемо

шестомесечни помен

МАРИЦИ АНЂЕЛКОВ
19. III 2019 – 19. IX 2019.

Успомену на тебе чувају твоји најмилији

Породица АНЂЕЛКОВ

(74/282797)

РАМЊАНАЦ

МАРА ДАМЈАН
1932–2019. 1927–1998.

Поново сте заједно, а увек са нама

(61/282704)                                      
Ћерка ЕМИЛИЈА са породицом

Четрдесетодневни по-

мен нашем другу

АЛЕКСАНДРУ

МИТРЕСКОМ

ПИКИЈУ
1990–2019.

Најдражи наш Пики,
прерано си отишао ан-
ђелима. Утехе нема, за-
борав не постоји, зау-
век ћеш остати у нашим
срцима и мислима.

РАЛЕ са породицом

(86/282818)

Четрдесетодневни по-
мен нашем другу

АЛЕКСАНДРУ

ПИНТЕРУ
1990–2019.

Много је лепих успоме-
на да те вечно памтимо
и да те никад не забора-
вимо.

ВЛАДАН и САЊА
(87/282818)

300-820, 300-830
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СЕЋАЊЕ

НАГОДЕ

ОЛГА ЈОСИП
2006–2019. 2003–2019.

Успомену на њих чувају: ћерка ДРАГИЦА, зет

МИЋА и унук УРОШ

(5/282586)

17. септембра навршава
се тринаест година от-
када није са нама наш

ДЕЈАН

ЂАКОВИЋ
Драги сине и брате, го-
дине пролазе а бол и ту-
га остају.

Твоја мама и твој бата
(6/2825923)

17. септембра 2019, У 10.30, на Новом гробљу,

даваћемо четрдесетодневни и полугодишњи по-

мен нашим најмилијима

ЋУРЧИН

МИЛЕНКО МИРЈАНА
1950 1954

Ваша породица
(7/282600)

13. септембра 2019.

године навршава се

четрдесет дана отка-

ко није са нама наш

вољени

МИЛАН

КРЕЦУЉ

Пуно нам недоста-

јеш. 

Супруга ЈОВАНКА,

син САВА

са породицом

и унука МИЛИЦА

са породицом
(8/282602)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛИСАВЕТА

РАНИСЛАВИЋ
11. IX 2004 – 11. IX 2019.

Твоји најмилији

(11/282614)

НЕНАД КУЖИЋ
1981–2008.

Вољени никад не умиру, док живе они који их воле.

Мама и брат са породицом
(16/282622)

СЕЋАЊЕ

ЖИВОЈИН МАРИНКОВИЋ

ЖИКА
1937–2006–2019.

С тугом и поносом чувамо те од заборава. Увек

ћеш бити у нашим срцима.

Супруга ВЕРА, ћерке НАТАША и ДУШИЦА

са породицом и сестра ЈЕЛЕНА
(17/292627)

Сећање на наше драге

СТОЈАНОВ

БРАНИСЛАВА ДРАГИША
2012–2019. 2013–2019.

(20/1282642)
                                           С љубављу и тугом породица

13. септембра 2019. навршава се шест месеци откако
није с нама наша

МИЦА ПОПОВ
Време пролази, а бол и туга никада неће.

Твоја деца
(24/282649)

МИХАЛАКИ СЕКУЛОВИЋ МИКИ
13. IX 1997 – 13. IX 2019.

Супруга ДРАГИЦА, син МАРКО, снаја ИВАНА и унуци
МИЛОШ, МИЛЕНА и МИЛИЦА

(25/292655)

У петак, 13. септембра, лета Господњег 2019, у 11 сати, на Но-

вом гробљу, дајемо шестомесечни помен никад прежаљеном

супругу и оцу

РАДОСАВ ШОШКИЋ ШОЛЕ

Теби који си увек био уз нас и за нас, и хвала ти што си нас на-

учио како храбро да корачамо кроз живот.

Поносне што смо биле твоје: супруга МИЛА

и ћерке НАТАША и БОЈАНА

(27/282667)

3

ПОМЕН

11. IX 2002 – 11. IX 2019.

ДИНКА БАСТАЈА
рођ. Етински

Прошло је седамнаест тужних година. Увек ћеш
бити у нама.

Синови БОРИС и БРАТИСЛАВ, снаја
АЛЕКСАНДРА, унучад БОЈАНА и НИКОЛА

(31/282693)

15. септембра навршава се осам година од смрти

МИЛОРАДА КОВАЧЕВИЋА

Године пролазе, а бол и туга остају.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Твоји најмилији

(32/282694)

МИЛАН РАДУЈКО

Прошло је четрдесет дана, као да је било јуче.

Увек си са нама.

Твоји најмилији

(38/282709)

Време пролази откада сте ме напустили

ЉУБОДРАГ СПАСОЈЕ

МИЉКОВИЋ НЕСТОРОВИЋ
12. VI II 1944 – 19. IX 2017.

од супруге ВЕРЕ од ћерке ВЕРЕ

(45/282726)

ПОМЕН

МИЛАН САВИЋ

Вољени не умиру док живе они који их воле!

Твоја породица САВИЋ

(46/282729)

ДАРА ТОМИЋ
рођ. Чизмаш

14. септембра, у 11 сати, даваћемо шестомесечни по-
мен тетки.

Њен ЂОРЂЕ са породицом
(47/282730)

Шестомесечни помен мојој вољеној мами

МИРИ МЛАДЕНОВИЋ
15. III 2019 – 15. IX 2019.

Мајчице моја, у моме срцу постојиш, 

тамо спаваш...

Много ми недостајеш.

Твоја ЈАЦА

(81/282804)
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Ми ма Га ври лов, 

исто ри чар ка умет но сти 

и ту ту ге ри ла

КЊИ ГА: Ско ро ми се ни је до -
го ди ло да се то тал но рас па -
ме тим не ком књи гом као што
се то де си ло кад сам чи та ла
„Воз М” Пе ти Смит. Књи га
се ћа ња, књи га о из гу бље ним
пред ме ти ма и љу ди ма ко јих
ви ше не ма, ис пу ње на по себ -
ном то пли ном ко ја ства ра са -
мо же љу да на кон про чи та не
књи ге за гр ли те Пе ти Смит.
Пе ти пи ше не ве ро ват но јед -
но став но о не ве ро ват но јед -
но став ним ства ри ма, уз по -
себ ну спо соб ност да днев ну
ру ти ну, по пут  ис пи ја ња ка -
фе у оми ље ном ка феу, учи ни
до га ђа јем за пам ће ње. Док
чи та те књи ге Пе ти Смит (по -
ред ове књи ге, код нас су об -
ја вље не и „Са мо де ца” и „Са -
ку пља ње ву не”), по же ли те да
по се ти те ме ста ко ја Пе ти по -
ми ње, об у че те цр ни ка пут и
на ба ви те по ла ро ид апа рат.
ФИЛМ: Мо же да вас ири ти ра,
по ли тич ки је ужа сно не ко рек -
тан, при лич но же но мр зач ки
на стро јен, по и гра ва се увек на -
сил но шћу и агре сив но шћу у
свим сво јим фил мо ви ма, али
је нео спор на чи ње ни ца да је
сва ки ње гов филм сво је вр сна
филм ска лек ти ра. Спе ци фич -
не есте ти ке и ди ску та бил не
ети ке, Та ран ти но спа да у ре -
ди те ље ко ји су не ви ђе ни за -

љу бље ни ци у филм и не ве ро -
ват но га по зна ју. Ње го во по -
след ње оства ре ње, „Би ло јед -
ном у Хо ли ву ду”, ујед но му је
и нај дир љи ви ји филм. Оно што
га чи ни из у зет ним у од но су на
ње го ве оста ле фил мо ве, је сте
не ви ђе на ко ли чи на људ ско сти
ви дљи ва у гран ди о зном фи на -
лу. По ред бес пре кор не глу мач -
ке по де ле и од лич не му зи ке,
ко ја је ње гов за штит ни знак у
сва ком фил му, упра во то фи -
на ле је оно што овај филм чи -
ни по себ ним. На нај бо љи мо -
гу ћи на чин Та ран ти но је одао
по част Ше рон Тејт, би ра ју ћи
да уме сто на си ља и зла ве ли ча
жи вот сам.
МУ ЗИ КА: Уме сто не ког кон -
цер та ко ји пре по ру чу јем, гла -
сам за по вра так слу ша ња пло -
ча на гра мо фо ну. За то што је
звук на пло ча ма је дан са свим
дру га чи ји звук, јед но са свим
дру га чи је осе ћа ње и уз пло че
се пра ве нај бо ље кућ не за ба -
ве, а кућ не за ба ве су за га ран -
то ва но нај бо љи про вод ко ји
по сто ји. Ве руј те ми на реч.

Цр ни капут и по ла ро ид

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Улаз на све про гра ме
бес пла тан

У ор га ни за ци ји Кул тур ног цен -
тра Пан че ва и под по кро ви -
тељ ством Гра да Пан че ва, у пе -
так и су бо ту, 27. и 28. сеп тем -
бра, би ће одр жан се дам на е сти
фе сти вал „Ethno.com”.

Фе сти вал ће би ти све ча но
отво рен у пе так, 27. сеп тем бра,
у 20 са ти, у дво ра ни Кул тур ног
цен тра Пан че ва, ка да ће на сту -
пи ти Би ља Кр стић и ор ке стар
„Би стрик”. У су бо ту, 28. сеп -
тем бра, на сце ни ће би ти одр -
жа ни кон цер ти дуа „Alice in
Wonder Band” из Ср би је (у 20
са ти) и дуа ко ји чи не Ал мир
Ме шко вић из БиХ и Да ни јел
Ла зар из Ср би је (у 21 сат).

Би ља Кр стић и ор ке стар
„Би стрик” сни ми ли су пет ал -
бу ма: „Би стрик” (2001), „За -
пи си” (2003), „Тар пош” (2007),
„Из во ри ште” (2012) и „Свод”
(2017). Ал бум „Тар пош” до -
био је од лич не кри ти ке и при -
зна ња нај пре сти жни јих свет -
ских ма га зи на ко ји се ба ве
овом вр стом му зи ке. Њи хов
ал бум „Свод” об ја ви ла је лон -
дон ска из да вач ка ку ћа „Arc
Music” 2017. го ди не, а спот
за пе сму „Ди ми три јо, си не
Ми тре” (ал бум „Свод”) осво -
јио је на гра ду 2018. го ди не, у
ка те го ри ји ет но, на фе сти ва -
лу по све ће ном ре ги о нал ним

му зич ким спо то ви ма „MTS
Vision”.

Про грам „Ри Ка Та Ка” из во де
Мар ко Ди ња шки и Ана Вр ба -
шки, а ре ди тељ ка је Ви шња Об -
ра до вић. Њи хов на ступ пред -
ста вља тра ди ци о нал ну му зи ку
из Ср би је и оста лих зе ма ља Бал -
ка на у но вим аран жма ни ма, из -

ве де ну кроз спој те ле сних пер -
ку си ја и пе ва ња, као и кул тур -
ну ба шти ну овог под не бља. Ана
Вр ба шки и Мар ко Ди ња шки још
од 1998. на сту па ју као дуо „Ali-
ce in Wonder Band”. Је ди ни су у
овом де лу Евро пе ко ји се ба ве
вр ло спе ци фич ном вр стом сцен -
ске умет но сти – спој му зи ке,
по зо ри шта, пле са и акро ба ти ке
кроз по себ ну ве шти ну те ле сних
пер ку си ја. Већ два де сет две го -
ди не су парт не ри ка ко на сце -

ни, та ко и у жи во ту, што да је
но ву ди мен зи ју њи хо вој по ја ви
и од но су на сце ни. Ви шња Об -
ра до вић је глу ми ца Срп ског на -
род ног по зо ри шта у Но вом Са -
ду од 2011. го ди не, а еду ко ва ла
се ши ром све та у обла сти ма глу -
ме, сцен ског по кре та, пле са и
ко ме ди је дел ар те.

Ал мир (БиХ, хар мо ни ка) и
Да ни јел (Ср би ја, ви о ли на) са
сво јим ра зно вр сним му зич ким
та лен ти ма и спо соб но сти ма чи -
не вр ло по се бан дуо. Обо ји ца
има ју сли чан раз вој ни пут, по -
че ли су од кла сич ног му зич -
ког обра зо ва ња, а то ком шко -
ло ва ња су за во ле ли и са вла да -
ли и тра ди ци о нал ну на род ну
му зи ку. За јед нич ко му зич ко
пу то ва ње за по че ли су на ма -
стер-сту ди ја ма на Кра љев ској

му зич кој ака де ми ји у Ослу кра -
јем 2012. го ди не и од тог
момен та ис тра жу ју и гра де лич -
ни му зич ки из раз.

Ал бум пр ве нац „Ко ре ни” из -
дат је 2018. го ди не, под по кро -
ви тељ ством Ми ни стар ства кул -
ту ре Нор ве шке, за нор ве шку
дис ко граф ску ку ћу „Etnisk Mu-
sikklubb”, и мо мен тал но је на и -
шао на из у зет но по зи тив не оце -
не пу бли ке и кри ти ке, ко ја их
је свр ста ла ме ђу пет на ест нај -
бо љих ал бу ма на европ ској му -
зич кој world music ли сти у но -
вем бру 2018. го ди не. Му зич ка
еми си ја „Дис ко 3000”, ко ја се
еми ту је на Ра дио Бе о гра ду, про -
гла си ла је овај ал бум за до ма -
ћи ал бум го ди не, а на ци о нал ни
ра дио Нор ве шке увр стио га је у
топ два де сет world music ал бу -
ма за 2018. го ди ну.

Фе сти вал „Ethno.com” по -
кре нут је 2003. го ди не, са иде -
јом ис тра жи ва ња и пре зен то -
ва ња ау тор ских ви зи ја тра ди -
ци о нал не му зи ке на ших нај -
зна чај ни јих му зи ча ра, али и
про мо ви са ња умет ни ка по све -
ће них из во ђе њу на род не му -
зи ке у ње ном ау тох то ном
облику. Од 2013. го ди не ова
ма ни фе ста ци ја пра ви за о крет
у про грам ском кон цеп ту ка
са вре ме ним стру ја њи ма на
world music сце ни. Умет нич -
ки ди рек тор фе сти ва ла је
виоли ни ста Фи лип Кру мес.

Културни телекс
Музика

Че твр так, 12. сеп тем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
кон церт кла вир ског дуа „Ме тро по ли тен”.

Изложбе

По не де љак, 16. сеп тем бар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба -
те Ми ха и ло ви ћа: из ло жба „Ми са о не ви бра ци је” Ве сне Па вло -
вић.

Сре да, 18. сеп тем бар, 18 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: из ло жба ра до ва из два де сет дру ге Деч је ли ков не ко ло ни -
је „Див чи ба ре”, еко-шко ле, спорт ског, му зич ког и ен гле ског
кам па.

СЕ ДАМ НА Е СТИ ФЕ СТИ ВАЛ „ETHNO.COM” 

ЗВУ ЦИ ДО МА ЋЕ И РЕ ГИ О НАЛ НЕ
ТРАДИ ЦИ О НАЛ НЕ МУ ЗИ КЕ

ДРУ ШТВО ЗА ПО МОЋ МНРО ИЗ ЛА ЖЕ

Фло ра и фа у на 
с љу ба вљу

У га ле риј ском про сто ру До -
ма омла ди не Пан че во у по -
не де љак, 16. сеп тем бра, у 19
са ти, би ће отво ре на из ло жба
ра до ва чла но ва Дру штва за

по моћ МНРО ко ји су би ли
уче сни ци ли ков них ра ди -
оница одр жа них у лет њем
пе ри о ду.

Ра ди о ни це на те му „Фло ра
и фа у на од гли не и па -
пи ра” во ди ле су Алек -
сан дра Ксе ни ја Ми ло -
са вље вић и Све тла на
Ка ро вић Де ра нић. Од
па пи ра су ра ђе ни ко ла -
жи, а од гли не ре ље фи
и скулп ту ре. Циљ ра ди -
о ни ца ко је су тра ја ле
на из ме нич но по ме сец
да на био је раз ви ја ње
мо то ри ке и ко му ни ка -
ци је кроз из ра ду умет -
нич ких пред ме та.

У окви ру из ло жбе
би ће ор га ни зо ва на про -
да ја цр те жа пан че вач -
ких пеј за жа сли ка ра
Љу бо ми ра То па ла, с на -
ме ром да се на тај на -
чин по мог не рад овог
друштва.

ИЗ ЛО ЖБА НИ КО ЛЕ ВЛА ЈИ ЋА

Цр ти це из жи во та 
чу ве ног ет но ло га

У На род ном му зе ју Пан че во у
че твр так, 19. сеп тем бра, у 13
са ти, би ће отво ре на из ло жба
„Цр ти це из жи во та Јо ва на Ер -
де ља но ви ћа (1874–1944)” пово -
дом се дам де сет пет го ди на од
ње го ве смр ти. Из ло жбу је при -
ре дио ет но лог Ни ко ла Влајић.

Јо ван Ер де ља но вић је ро ђен
у Пан че ву и био је пр ви шко -
ло ва ни ет но лог на Бал ка ну. Ју -
го сла ви ја је би ла пр ва зе мља у
Евро пи ко ја је као пред мет уве -
ла ет но ло ги ју у сред ње шко ле,
а Јо ван Ер де ља но вић је ау тор
пр вог и је ди ног уџ бе ни ка

„Осно ви ет но ло ги је”. Био је
про фе сор Бе о град ског уни вер -
зи те та, ака де мик и ау тор ви ше
зна чај них ет но ло шких књи га.
Про у ча вао је жи вот бал кан ских
на ро да, цр но гор ска пле ме на и
био уче ник, са рад ник и при ја -
тељ Јо ва на Цви ји ћа.

Пре че тр де сет пет го ди на у
Пан че ву је одр жан на уч ни скуп
по во дом сто го ди шњи це од ро -
ђе ња Јо ва на Ер де ља но ви ћа ко -
јем су при су ство ва ли ака де ми -
ци, про фе со ри уни вер зи те та и
ку сто си из свих кра је ва та да -
шње Ју го сла ви је.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ЛИ КОВ НИ КОН КУРС

При ја вљи ва ње до 
кра ја но вем бра

ГОСТОВАЊЕ АУСТРИЈСКОГ УМЕТНИКА

Нови мурал у граду

Кул тур ни цен тар Зре ња ни на,
у са рад њи са ау то ром про јек та
мр Ми лу ти ном Ми ћи ћем, рас -
пи сао је пет на е сти Ме ђу на род -
ни ли ков ни кон курс „30 x 30”.
Кон курс је отво рен за све про -
фе си о нал не ли ков не умет ни ке
у зе мљи и ино стран ству. Ра до -
ве тре ба по сла ти на адре су Кул -
тур ног цен тра Зре ња ни на до
20. но вем бра.

Ау то ри мо гу да кон ку ри шу
јед ним ра дом. Де ла мо гу би ти
дво ди мен зи о нал на и тро ди -
мен зи о нал на у свим тех ни ка -
ма и ди сци пли на ма. Је ди но
огра ни че ње је да дво ди мен зи -
о нал ни ра до ви мо ра ју би ти
фор ма та 30 х 30 цен ти ме та -
ра. Код тро ди мен зи о нал них
ра до ва јед на ди мен зи ја тре ба
да бу де 30 цм, а оста ле две не
сме ју да бу ду ве ће од 30 цм.
Ра до ви ко ји пре ђу ове ди мен -
зи је не ће би ти раз ма тра ни. Уз
ра до ве тре ба по сла ти и је дан
ре пре зен та тив ни ка та лог. По -
ред сло бод них ре ше ња, ове го -
ди не ау то ри има ју мо гућ ност
и да про ми шља ју на за да ту те -
му „Да нас – ка ко ти је?”.

Сви ра до ви осим оних ко ји
су ра ђе ни на па пи ру и скулп -
ту ре мо ра ју да бу ду опре мље -
ни да мо гу да се ока че на зид.
Ра до ви ће би ти жи ри ра ни и
би ће до де ље не три на гра де.
Пр ва на гра да је са мо стал на
из ло жба у ма лом са ло ну
Народ ног му зе ја Зре ња нин.
Дру га на гра да је са мо стал на
из ло жба у из ло жбе ном са ло -
ну Кул тур ног цен тра Зре -
њанина, а тре ћа – књи га
„Ликов на кри ти ка” То до ра
Манојло ви ћа.

Из ло жба ће би ти отво ре на у
де цем бру 2019. го ди не у Кул -
тур ном цен тру Зре ња ни на. Ра -
до ви с ли ков ног са ло на „30 x
30” би ће то ком 2020. го ди не
из ло же ни у „Ку ћи Ђу ре Јак ши -
ћа” у Бе о гра ду, у Га ле ри ји са -
вре ме не умет но сти Пан че во, у
Му зе ју Сре ма у Срем ској Ми -
тро ви ци и у га ле ри ји „Три би -
на мла дих” Кул тур ног цен тра
Но вог Са да.

Ра до ве тре ба сла ти на адре -
су: Кул тур ни цен тар Зре ња ни -
на, На род не омла ди не 1, 23000
Зре ња нин.

Када се будете следећи пут за-
путили у Градску библиотеку,
баците поглед на десну страну
и нови мурал, који је осликао
аустријски уметник Мануел
Скрил у понедељак, 9. септем-
бра. Он је у нашем граду го-
стовао у оквиру пројекта „Стрит
арт резидентуре”, чији је кура-
тор и координатор Панчевац
Владимир Палибрк.

– Скрил се бави осликава-
њем мурала у свом аутентич-
ном апстрактном стилу. У Ср-
бији је укупно недељу дана, а
током свог боравка учество-
вао је у оквиру стрит арт фе-
стивала „Реконструкција” у Бе-
ограду и осликао један мурал
у Новом Саду. Тамо ће уче-
ствовати и на панел-дискуси-
ји под називом „Шта са стрит
артом?” – рекао је Владимир
Палибрк.

Сегмент пројекта који укљу-
чује гостовање Скрила подр-
жали су Министарство култу-
ре и информисања, Францу-
ски институт у Новом Саду,
Аустријски културни форум и
програм „EU NIC – Ar tist in
Re si den ce”.

– У јулу су у граду гостова-
ли Софија Хирш и Јоханес
Мундингер, а између два сег-
мента осликали смо полигон
за развој моторике код деце у
школи ШОСО „Мара Мандић”,
у сарадњи с професорима те
школе. У оквиру овог сегмен-
та у Новом Саду и Нишу го-
стоваће и Ами Имагинаире и
Пол Арбер из Француске – ка-
же Палибрк.

Скрил нам је рекао да се на
муралу који је осликао налазе
апстрактне форме које иначе
воли да слика. Никада не зна
шта тачно слика, а они који
посматрају имају потпуно сло-
боду да виде шта желе. Он већ
неко време учествује у програ-
мима овог типа.

– На неки начин живим свој
сан. Ова путовања су веома
важна за мене, како бих сачу-
вао мозак и проширио своје
видике. Некако се осећам
срећно и мотивисано када ви-
дим и друге реалности, људе
и колико је свет велики и леп.
То ме гура напред – закључио
је Скрил.
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НАШ ГОСТ: ЂУ РИ ЦА ЈО ВА НОВ, КУЛ ТУР НИ РАД НИК 

НИ КАД НИ САМ ХТЕО ИЗ ОМО ЉИ ЦЕ
Ђу ри ца Јо ва нов (68) во дио је
Дом кул ту ре у Омо љи ци три -
де сет шест го ди на. На кон што
је за вр шио Гим на зи ју у Пан -
че ву, же лео је да упи ше исто -
ри ју умет но сти, али је уме сто
то га оти шао на пра во и оп ште -
на ци о нал ну исто ри ју на Фи ло -
зоф ском фа кул те ту, што је и
ап сол ви рао. Од сред њо школ -
ских да на ак тив но је био укљу -
чен у омла дин ски рад, а на кон
не ко ли ко го ди на ра да у про -
све ти за по слио се на ме сто ди -
рек то ра До ма кул ту ре. За девет
ман да та по ди гао је кул ту ру у
се лу на за ви дан ни во, а су гра -
ђа ни су му то вра ти ли по што -
ва њем и кон стант ном по -
дршком. Да нас се ба ви
пољопри вре дом и ужи ва у за -
слу же ној пен зи ји.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко то да ни ка -
да ни сте оти шли из Омо љи це?

ЂУ РИ ЦА ЈО ВА НОВ: Ро ђен
сам ов де и ни ка да ни сам имао
на ме ру да одем. Мо ји су би ли
по љо при вред ни ци. Де да је имао
трак то ре, вр ша ли це и млин и
пре ра та, али су нам то од у зе -
ли, а с вре ме ном је мно го од -
ла зи ло на по рез. Ба ба је он да
ре кла ка ко би тре ба ло да де ца
иду у шко лу, јер то „са мо Бог
мо же да им оду зме”.

l За вр ши ли сте Гим на зи ју и
за тим сту ди ра ли на два фа кул -
те та?

– За ни ма ло ме је сли кар ство.
У мо јој ге не ра ци ји је за вр шио
и Ми лен ко Пр вач ки, ко ји је са -
да де кан на Фа кул те ту ле пих
умет но сти у Син га пу ру, и Је -
ли ца Ми шко вић. Про фе сор нам
је био Сто јан Тру мић. Ме ђу -
тим, ка да сам за вр шио шко лу,
брат и ја смо ау то-сто пом те
1970. го ди не кре ну ли на остр -
во Вајт, где се одр жа вао чу ве -
ни хи пи кар не вал. Не ко ли ко
да на смо се за др жа ли у Не мач -
кој, где смо ра ди ли пре ко Ме -
ђу на род ног удру же ња сту де на -
та ка ко би смо мо гли да на ста -
ви мо пут. Спа ва ли смо по хо -
те ли ма за мла де, а чак смо и
17. ју ла на мин хен ском ста ди -
о ну слу ша ли гру пу „The Rol-
ling Stones”. За то сам за ка снио
на при јем ни за умет нич ки фа -
кул тет, али сам по ла гао на
Прав ном и Фи ло зоф ском. Сту -
ди рао сам са успе хом оба го -
ди ну да на, али сам ипак ап -
сол ви рао у ро ку 1974. оп ште -
на ци о нал ну исто ри ју.

l У ме ђу вре ме ну сте се ак -
тив но ба ви ли омла дин ским ра -
дом?

– У по чет ку сам био за ме -
ник, али сам већ 1971. по стао
пред сед ник омла ди не. Омла -
дин ски дом је био ме сто оку -
пља ња. Отво ри ли смо пр ви се -
о ски дис ко-клуб, про ши ри ли
пла то за игру, на пра ви ли те -
ни ска игра ли шта, по кре ну ли
од бој ка шки клуб, чи сти ли пла -
жу на По ња ви ци. Би ли смо
усме ре ни на озбиљ не ства ри,
да не би смо би ли пре пу ште ни
ули ци.

l За што је тај омла дин ски
рад ва жан?

– Чо век кад хо да, тре ба да
гле да ку да иде и да ус пут ви ди
не што око ло. Мо ра да ви ди ка -
ко се при ро да ме ња, да раз го -
ва ра с љу ди ма. Ми смо тих се -
дам де се тих уме ли да се ди мо у
пар ку и при ча мо о фи ло зо фи -
ји. Ишли смо на игран ке да
упо зна је мо де вој ке. Ка да би се
на ше игран ке за вр ши ле, ишли
смо би ци кли ма у Ко вин. Ка да
се дру жи те и раз го ва ра те, мо -
же те да упот пу ни те се бе, сво је
обра зо ва ње и лич ност. Без про -
чи та не књи ге, пи са не ре чи и
ура ђе не фо то гра фи је као да се
не што ни је ни де си ло.

l По но сни сте на ор га ни за -
ци ју пр вих игран ки, нај бо љих
у овим кра је ви ма?

– Омо љи ца је би ла ме сто ко -
је је има ло нај бо ље игран ке не
у око ли ни, не го и у бив шој
Југосла ви ји. На ра ди ју су та да

на ја вљи ва ли да „Ами го си” сви -
ра ју су бо том на ма лом Ка ле -
мег да ну, а не де љом у Омо љи -
ци. Сви ра ли су и ЦД-13, „Нир -
ва на” из За гре ба, „Ха ски”, „Фе -
ник си”, „Же то ни”, пе ва ли Са -
ша и На да По паз, Ср ђан Мар -
ја но вић... Ни је би ло по зна ти јег
бен да ко ји ни је сви рао у Омо -
љи ци. Да би смо сре ди ли ди ско -
те ку, мо ра ли смо из по дру ма
да из ба ци мо два де сет то на угља.
И у тај по сао су би ли укљу че ни
мла ди. До нео сам фе ње ре од
ку ће, брат и ја смо на про зо ри -
ма на сли ка ли по зна те ре про -
дук ци је, ста ви ли тр ску, до не ли
па ње ве с Ду на ва... Јед не го ди не
смо за Пре о бра же ње про да ли
чак хи ља ду три ста ка ра та. Че -
тврт ком и су бо том смо пу шта -
ли гра мо фон ске пло че, а не де -
љом је би ла му зи ка ужи во.

l Од по чет ка сте би ли укљу -
че ни у ор га ни за ци ју фе сти ва -
ла „Жи сел”?

– Ка да сам по чео да се ба -
вим омла дин ским ра дом, Омо -
љи ца је би ла филм ско се ло.
Ов де је сни ман „Са лаш у Ма -
лом ри ту”. Омла дин ска ор га -
ни за ци ја је фи нан си ра ла пр ви
ком пле тан „Жи сел”. Про да ли
смо не ку згра ду скло ну па ду и
уло жи ли но вац у фе сти вал.

l Ка да сте по че ли да ра ди те
у До му кул ту ре?

– На кон сту ди ја ра дио сам у
основ ним шко ла ма „Ђу ра Јак -
шић” и „Бран ко Ра ди че вић” и
сред њој „Па ја Мар га но вић”, да
бих 1. ма ја 1982. пре шао на
ме сто ди рек то ра До ма кул ту ре
у Омо љи ци. Ста ње ни је би ло
сјај но. Ни смо има ли ни то а ле -
те, а да би смо пра ви ли озбиљ -
ну ма ни фе ста ци ју, мо ра ли су
да се ство ре усло ви. Сре ди ли
смо би о скоп ску са лу, из ба ци -
ли ка фа ну, ко ја је до но си ла гу -
би так, и сре ди ли га ле риј ске
про сто ре. Ми слим да смо за
све то вре ме има ли пре ко три -
ста из ло жби. Сва ког ме се ца смо
пра ви ли из ло жбе фо то гра фи -
је. Има ли смо до бру са рад њу
са Ар хи вом, па смо све њи хо ве
из ло жбе при хва та ли. По сте пе -
но смо ди за ли усло ве у ко ји ма
ор га ни зу је мо фе сти вал.

l Ко је све био за слу жан за
осни ва ње фе сти ва ла „Жи сел”?

– Фе сти вал је осно ван 1971.
го ди не, а ме ђу нај за слу жни јим
су би ли фо то граф Пан те ли ја
Мар ја но вић, учи тељ Алек сан -
дар Та на си је вић, Ди ми три је
Штр бан, рад ник оп шти не, мој
брат Бо го љуб Јо ва нов, Ни ко ла
Ћи рић, а ја сам, иа ко сам та да
био у омла ди ни, све срд но по -
ма гао ор га ни зо ва ње пр вог фе -
сти ва ла. Ова ма ни фе ста ци ја је
пре жи ве ла мно ге кри зе, али је
стал но на пре до ва ла. У по чет ку
је би ло 170-180 фил мо ва на
нор мал тра ци осми ци, па на
ду плој осми ци, ка сни је ше сна -
е сти ци, а с вре ме ном смо уве -
ли и ви део. За три де сет де вет

го ди на кроз фе сти вал је про -
шло без број фил мо ва и ау то ра
из на ше зе мље, бив ших ре пу -
бли ка и ино стран ства. Чак ни у
рат на вре ме на Сло вен ци и Ма -
ке дон ци ни су пре ки да ли да ша -
љу фил мо ве. Све му је до при -
не ла Шко ла ани ми ра ног фил -
ма, ко ја је ства ра ла млад ка -
дар, ко ји је на ста вљао рад. Увек
смо одр жа ва ли ни во и ни ка да
ни смо пра ви ли па у зе у ра ду.
Чак и ка да смо обе ћа ва ли на -
гра де, а ни смо има ли нов ца, ја
сам по зајм љи вао од оца и да -
вао до бит ни ци ма, и ка сни је му
вра ћао. Ка да чо век не што обе -
ћа, он то мо ра да ис пу ни. Мо -
раш да по шту јеш ама те ре и њи -
хо ва де ла, јер без њих не ма до -
брог фе сти ва ла. За и ста не ма
по зна тог фо то гра фа ко ји ни је
уче ство вао на на шем фе сти ва -

лу или био на Са ло ну умет нич -
ке фо то гра фи је. При ли ком јед -
ног отва ра ња проф. Де бељ ко -
вић је ре као да не ма фо то гра -
фа ко ји не што зна чи а да ни је
те ве че ри био при су тан.

l Ко ли ко је би ло те шко одр -
жа ти ни во фе сти ва ла?

– Ве о ма је ва жно стал но би -
ти у кон так ту са свим ама те -
ри ма и са рад ни ци ма. Без то га
не ма фе сти ва ла. Наш фе сти -
вал је сво јом про грам ском кон -
цеп ци јом за ин те ре со вао мно -
ге. Ова мо је до ла зио нај по зна -
ти ји ка мер ман Ра до слав Вла -
дић још од по чет ка 1969, за -
тим Ми ро слав Сав ко вић, ко ји
је био про фе сор на фа кул те ту
Филм ске умет но сти, Бла го је
Лу па, Же ли мир Жил ник, а мно -
ги су би ли у жи ри ју.

l Шко ла ани ми ра ног фил -
ма пра ви ла је не ке зна чај не
фил мо ве за са му Омо љи цу?

– Шко ла ани ми ра ног фил -
ма сни ми ла је пре ко три де сет
фил мо ва. До би ли смо низ на -
гра да, на Ре пу блич ком фе сти -
ва лу де це и мла дих, у Ру са ма у
Бу гар ској пр ву на гра ду и мно -
ге дру ге. Шко лу је во дио Бла -
го је Лу па Бу ца. Ура ди ли смо и
не ко ли ко фил мо ва ве за них за
исто ри ју Омо љи це: „Вук од
Омо љи це до Бе ча”, за тим „Ка -
ко се зо ве на ша шко ла?” о До -
си те ју Об ра до ви ћу, као и „Ба -
нат ску кне же ви ну”. На при мер,
1986. го ди не, кад се ру ши ла
шко ла у Бре стов цу, от ко пан је
је дан мач, а у Исто риј ском ин -
сти ту ту от кри ли су да је то мач
кне за Вла да. По сле јед ног та -
квог на пи са у но ви на ма до шли
смо на иде ју да сни ми мо је дан
ком би но ва ни ани ми ра но-до ку -
мен тар ни филм. Зна ло се да
су га по бе ди ли и ухва ти ли на
По ња ви ци. Мач је на ђен у пар -
ку и то нам је по слу жи ло као
мо тив да ура ди мо филм и ка -
же мо не што о тој кне же ви ни.

l Ор га ни зо ва ли сте и од лич -
не из ло жбе фо то гра фи ја?

– Ра ди ли смо из ло жбе до -
бит ни ка зва ња. У то ку го ди не

Фо то-са вез Ср би је они ма ко ји
осво је нај ви ше по е на и до би ју
ти ту ле про гла ша ва кан ди да ти -
ма за мај сто ра. Они су пр ву за -
јед нич ку из ло жбу има ли у Омо -
љи ци. Има ли смо са рад њу с
Цен тром за фо то-та лен те. Ми -
слим да је за мо јих три де сет
шест го ди на би ло две ста из ло -
жби фо то гра фи ја, што са мо -
стал них, што груп них.

l Да ли је за ова ко по све ћен
рад ва жно во ле ти сво је се ло?

– Без то га не мо же. Мој брат
и ја смо пу то ва ли по Евро пи,
али ни ка да ни смо ми сли ли да
оде мо одав де. Омо љи ца је по -
себ но ме сто, има не ки свој шарм. 

l До ста је бит но што сте и
ви све стра ни и во ли те умет -
ност?

– Увек сам обо жа вао пред -
ста ве. Све до по след њег ди на -

ра ула га ли смо у то. Не го ва ли
смо и књи гу и ор га ни зо ва ли
ре дов но књи жев не ве че ри. За
све вре ме док сам био ди рек -
тор ни сам про пу стио ни је дан
Са јам књи га. Стал но смо обо -
га ћи ва ли књи жев ни фонд и
тру ди ли се да по шту је мо же ље
чи та ла ца. Има ли смо књи гу
же ља. Све што су они пред ло -
жи ли, ми смо на сто ја ли да ку -
пи мо. Ско ро сва ке го ди не ку -
по ва ли смо око сто пе де сет
књи га.

l А ви сте има ли слу ха за
све то.

– Ка да се ба ви те обра зо ва -
њем, зна те да је при мер основ -
ни еле мент у вас пи та њу. Ни -
ка да ни ко га ни сам до че као на -
мр штен, ни ти сам про пу стио
ије дан до га ђај ко ји смо ор га -
ни зо ва ли. По што вао сам сва -
ко га ко је до ла зио у Дом кул -
ту ре.

l Ода кле је по те кла та љу -
бав пре ма уче њу и умет но сти?

– Мо ји су би ли по љо при -
вред ни ци, али ма ма је до би ла
од кра ља за ста ву нај бо љег уче -
ни ка ју жног Ба на та. Во ле ла је
да чи та. Де да је за вр шио гра -
ђан ску шко лу и тре ба ло је да
упи ше бан кар ство. Увек су нам
пру жа ли шан су и мо гућ ност
да чи та мо и на ба вља мо књи -
ге, а и са ми смо се ин те ре со -
ва ли.

l На шта сте нај ви ше по но -
сни?

– На сво ју де цу и по ро ди цу.
На рав но, и што за све ове го -
ди не ра да ни је би ло ни ка квих
глу по сти. Ура дио сам све што
сам пла ни рао, а дру ги су то по -
што ва ли. Дра го ми је и да су
љу ди до ла зи ли на до га ђа је ко -
је смо ор га ни зо ва ли.

l Шта је нај вред ни је што сте
до би ли из овог по сла?

– Јед но ве ли ко за до вољ ство
у ра ду с љу ди ма. Упо знао сам
пу но умет ни ка, фо то гра фа, глу -
ма ца, фил ма џи ја, му зи ча ра...
С мно ги ма сам у кон так ту и
дан-да нас.

Мир ја на Ма рић

Ин те ре сант на при ча о то ме
ка ко су се Пан чев ци у про -
шло сти бо ри ли про тив раз ли -
чи тих ште то чи на, по пут вра -
ба ца и вра на, али и про тив
бу ба и ко ма ра ца, мо же се про -
на ћи у књи зи „Илу стро ва ни
во дич кроз Срп ску Спа р ту –
фу сно те из исто ри је Пан че ва
са ур ба ни стич ким си лу е та ма
Алек сан дра Ста ној ло ви ћа”.
Дру го, до пу ње но из да ње овог
из у зет ног за ни мљи вог де ла о
не ка да шњем жи во ту у на шем
гра ду, чи ји су ау то ри Ил ди ко
Ер деи, Едвард Ју кић и Дра -
ган Бру јић, об ја вље но је 2002.

Ка ко на во де ау то ри, кра јем
18. ве ка Пан чев ци су
има ли не сва ки да -
шњу мо гућ ност до -
дат не за ра де:
град ска власт је,
на и ме, из да ла
по зив за та ма ње -
ње ште то чи на –
вра ба ца и вра на,
а на гра да је из но -
си ла јед ну крај ца ру
за сва ку уби је ну пти -
цу. Град је у то вре ме био
тек на по ла ур ба ни зо ван, па је
пти ца би ло пре ви ше и оне су
на но си ле озбиљ ну ште ту.
Ипак, су де ћи по то ме да је
овај по зив по сле из ве сног вре -
ме на био по но вљен, из гле да
да на гра да ни је би ла до вољ -
но сти му ла тив на на шим су -
гра ђа ни ма. Да су би ли ма ло
мо ти ви са ни ји, до ка за ли би да
се но вац за и ста бе ре на др ве -
ћу, баш та мо где ове пти чу -
ри не сви ја ју гне зда.

У истом де лу на во ди се и
да су око 1820. го ди не на ши
су гра ђа ни за су зби ја ње ште -
то чи на ко ри сти ли раз ли чи та
вр ло нео бич на, а по не кад и

отров на и по жи вот опа сна
сред ства. Јед но од њих био је
и та ко зва ни „дим ни па пир”.

„На па пи ру ко ји се спа љи -
вао на ла зи ла се сме са у чи -
јем са ста ву је би ла и жи ва. С
об зи ром на то да ни је би ло
ја сно је ли ово сред ство опа -
сни је по бу бе или по љу де,
Дво р ска ко ми си ја из Бе ча за -
бра ни ла је увоз тог ин сек ти -
ци да. ’Дим ни па пир’ очи глед -
но је про из ве ден у не ким за -
о ста ли јим кра је ви ма”, на во -
ди се у „Илу стро ва ном во ди -
чу кроз Срп ску Спа р ту”.

Ау то ри по ме ну те књи ге от -
кри ли су и ка ко су се на ши су -

гра ђа ни то ком исто ри -
је бо ри ли с на је зда -

ма ко ма ра ца, ко јих
је не ка да би ло чак
и ви ше не го са -
да. Мо чвар ни те -
рен из ме ђу две
ре ке, на ко ме је

из гра ђен наш
град, од у век је био

са вр ше но ста ни ште
за ове до сад не кр во пи -

је, ко је нам ни дан-да нас не
да ју ми ра. Је дан од на чи на на
ко је су го сти о ни ча ри у Пан че -
ву то ком два де се тих го ди на
про шлог ве ка по ку ша ва ли да
рас те ра ју ко мар це из сво јих
лет њих ба шта, би ло је па ље ње
мо кре сла ме око њих. То, ме -
ђу тим, и ни је би ло баш нај -
сјај ни је ре ше ње: ако би сте од -
лу чи ли да се ди те у ба шти, уз
пи ће би вам сле до ва ло или
уди са ње ди ма или бор ба с ле -
те ћим на па сти ма и че ша ње до
из не мо гло сти. Да нас ди ма и
сла ме не ма, али део са че ша -
њем и ра то ва њем с ко мар ци -
ма до би ли смо, очи глед но, у
на сле ђе од пре да ка. Д. К.

ЗА ПИ СИ О СТА РОМ ПАН ЧЕ ВУ

Ка ко су се не кад
тамани ле ште то чи не

Ђурица Јованов

Павле Стојић
(1927–2019)

У че твр так, 5. сеп тем бра, наш
град је остао без јед ног од сво јих
по след њих бо е ма.

Тог да на Пан че вом се бр зо про -
ши ри ла ту жна вест – умро је Па -
вле Сто јић, мно гим су гра ђа ни ма
по знат и као Па ја са ни та рац.

По сле за вр шет ка сред ње и ви -
ше ме ди цин ске шко ле, Па вле,
ина че че твр то ко ле но ро ђе них
Пан че ва ца, цео свој рад ни век
про вео је ра де ћи у град ској оп -
шти ни као са ни тар ни ин спек тор.

По ред про фе си о нал них оба ве за, имао је и две ве ли ке
љу ба ви – пе ца ње и хар мо ни ку. Ве ћи део свог сло бод ног
вре ме на про во дио је на свом Та ми шу или у удру же њу
„Мар ко Ку лић”, а за јед но с дру га ри ма знао је да за ба ви
дру штво у сва кој при ли ци и на сва ком ме сту. Хар мо ни ку
је сви рао и у та да шњим уго сти тељ ским објек ти ма „Три
гро зда” и Клуб про свет них рад ни ка.

Оста ће упам ћен и по ти ту ли шам пи о на Ср би је ко ју је
осво јио 1948. го ди не бок су ју ћи у пе ро ла кој ка те го ри ји.

Пам ти ће Пан чев ци да је Па ја се дам де се тих го ди на,
као град ски ин спек тор, на три да на за тво рио све три фа -
бри ке у ју жној зо ни због пре ко мер ног за га ђе ња, али и да
је, слу же ћи вој ни рок од 1. 10. 1948. до 21. 10. 1951. го ди -
не, као члан са ни те та рат не мор на ри це, спа сао мно ге
ста нов ни ке Цр не Го ре да ју ћи им пе ни ци лин, ко ји се у то
вре ме по ја вио на на шем тр жи шту.

Оти шао је ве ли ки дру гар мно гих на ших су гра ђа на. Чо -
век са ши ро ком ду шом, пан че вач ком... Иза се бе је оста -
вио си на Ду ша на, сна ју Дра га ну и уну чад Не ма њу и Ану.

Не ка му је веч на сла ва.
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Чла но ви Кул тур но-умет нич -
ког дру штва „Ве се ли ја” то ком
ове го ди не су на тур не ја ма у
зе мљи и у Ру му ни ји пре шли
го то во че ти ри хи ља де ки ло -
ме та ра.

Јед на од по след њих ак ци ја
од и гра ла се у Јан ко вом Мо -
сту у су бо ту, 7. сеп тем бра, на
ба лу ко ји не гу је фол клор из
Ер де ља, баш као што чи ни и
по ме ну то удру же ње из Гло -
го ња. На сли чан на чин они
су се пред ста ви ли и на 59. ве -
ли ком фе сти ва лу ру мун ског
фол кло ра и му зи ке из Вој во -
ди не,  ко ји је одр жан у До ло -
ву од 21. до 23. ав гу ста. Том
при ли ком су и ор ке стар и
фол клор ни ан самбл за вре де -
ли при зна ње, а сво је уме ће
сви ра ња на Па но вој фру ли
при ка зао је и члан дру штва
До рел Мар ја ну.

„Ве се ли ја” са да при пре ма
осме „Да не Ру му на”, ко ји ће
би ти упри ли че ни 21. и 22.
сеп тем бра, с на по ме ном да
ће дру го ве че би ти удар но,
ка да ће по ред до ма ћи на на -
сту пи ти и број ни го сти из
ме ста, око ли не, као и из Ру -
му ни је. У про сто ри ја ма До -
ма кул ту ре у оба да на би ће
ор га ни зо ва на из ло жба руч -
них ра до ва, на род них но -
шњи, ста рих фо то гра фи ја
исто ри је се ла, као и тра ди -
ци о нал них га стро ном ских
спе ци ја ли те та.

Ба нат ски Бре сто вац: Ре кон -
струк ци ја пу та ка Ду на ву би -
ће на ста вље на на ред них да -
на. Над ме та ње у ку ва њу ри -
бље чор бе при ре ђе но je у су -
бо ту, 7. сеп тем бра, а пр ва три
ме ста осво ји ли су Го ран Стој -
че вић, Пре драг Мир ја нић и
Дра ган Ми хај ло вић.

Ба нат ско Но во Се ло: Ко му -
нал но пред у зе ће ра ди на очи -
та ва њу во до ме ра. Фол клор на
сек ци ја До ма кул ту ре уче ство -
ва ла је на „Бе шка фе сту” у
су бо ту, 7. сеп тем бра, а пр ви
ан самбл при пре ма се за фе -
сти вал у Пра гу, ко ји ће би ти
одр жан сре ди ном де цем бра.
Удру же ње же на „Но во се љан -
ке/Boboacele” уче ству је у че -
твр так, 12. сеп тем бра, на ма -
ни фе ста ци ји „Food Planet” у
Но вом Са ду. Сед ма „Трак то -
ри ја да” би ће одр жа на у не де -
љу, 15. сеп тем бра, од 9.30, на
„ва ша ри шту”.

До ло во: Град Пан че во је на -
кон спро ве де не јав не на бав -
ке уго во рио  ра до ве на ре ха -
би ли та ци ји пу те ва у До ло ву
са ода бра ним из во ђа чи ма, по
це ни од бли зу два де сет шест
ми ли о на ди на ра. Два де се та
„До ло вач ка штру дли ја да”

одржа на је у су бо ту, 7. сеп -
тем бра, а нај бо ље штру дле
има ле су До лов ке и Ко вин ке.
Пе ти „Паб квиз” при ре ђен је
у не де љу, 8. сеп тем бра, а
поно во је по бе ди ла еки па
„Кумо ви”.

Гло гоњ: Рад ни ци ко му нал -
ног пред у зе ћа за по че ли су кр -
пље ње удар них ру па стру га -
ним ас фал том у по је ди ним
ули ца ма. КУД „Ве се ли ја”

насту пио је у не де љу, 8. сеп -
тем бра, на фе сти ва лу у Јан -
ко вом Мо сту код Зре ња ни на.
По ста вље но је пет ком пле та
сто ло ва и клу па дуж оба ле
Та ми ша у окви ру про јек та
„Еко Та миш – но ви ту ри стич -
ки про из вод”.

Ива но во: Уче ни ци ОШ „Мо -
ша Пи ја де” у су бо ту, 14. сеп -
тем бра, за јед но са удру же њем
на у ти ча ра, чи сти ће при о ба -
ље Ду на ва, а на кон то га ужи -
ва ће у при ро ди. Фуд бал ски
клуб „Стре ла” је у по след њој
пр вен стве ној утак ми ци, с не -
ве ро ват них 10 : 1 по ра зио го -
сте из Али бу на ра

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца до -
би ла је од ЈП-а „Пу те ви Ср -
би је” гре ба ни ас фалт, ко ји ће
би ти ис ко ри шћен за на ста вак
уре ђе ња атар ских пу те ва у се -
лу, а по ста вљен је још је дан
ком плет за љу би те ље ша ха
ис пред До ма кул ту ре.

Ка ча ре во: Три де се то го ди -
шњи ца по ди за ња Хра ма Све -
тог Ки ри ла и Ме то ди ја би ће
обе ле же на у су бо ту, 14. сеп -
тем бра, у 8.30, ка да ће би ти
упри ли чен до чек епи ско па ба -
нат ског Ни ка но ра, а на кон
све те ар хи је реј ске ли тур ги је
школ ски хор ће пе ва ти ду -
хов не пе сме.

Омо љи ца: Ме сна за јед ни ца
је за по че ла по сту пак јав не на -
бав ке за ас фал ти ра ње Ули це
Јо ва на Ду чи ћа, а тре ба ло би
да ра до ви поч ну кра јем те ку -
ћег ме се ца.

Стар че во: Чла но ви од ре да
„На дел” осво ји ли су ше сто
ме сто на „Из ви ђач ким игра -
ма Ср би је” у Обре нов цу, у
кон ку рен ци ји три де се так еки -
па, а по том су уче ство ва ли и
на ноћ ном ори јен та ци о ном
ви ше бо ју у Ни шу. Трио „Бо -
стан џи је” при ре ди ће сво је ве -
че у че твр так, 12. сеп тем бра,
у 20 са ти, у Кре а тив ном кул -
тур ном клу бу.

Месне актуелности 

СЕЛО

Уља ри од би ли 
све пред ло ге 
про из во ђа ча

Ак ту ел на по ну да 
те ра зе мљо рад ни ке 
у ми нус

На кон про те ста због пре ни ске
от куп не це не сун цо кре та и зах -
те ва упу ће ног Ми ни стар ству
по љо при вре де да ре а гу је, пре
де се так да на су, по ред оста лих,
на са ста нак у Вла ду Ср би је по -
зва ни Мар ко Бој тар и Пе тар
Алек сић из удру же ња „До ло -
вач ки па о ри”.

Та мо је обе ћа но да ће им у
нај кра ћем мо гу ћем ро ку би ти
ор га ни зо ва ни пре го во ри са уља -
ри ма, по пут фир ми „Вик то ри -
ја гру па”, „Ди ја мант” и „Ви -
тал”, с ци љем да се раз мо три
не ко ли ко ва жних пи та ња у ве -
зи с ви си ном от куп не це не.

Се ља ци је ди ни гу бит ни ци

То се и до го ди ло у сре ду, 4. сеп -
тем бра. Мар ко Бој тар ка же да
су раз го во ри би ли ве о ма те шки,
а да је ис ход де при ми ра ју ћи.

– Био сам за ду жен да на -
пра вим кал ку ла ци ју це не јед -
ног ки ло гра ма сун цо кре та на
ре а лан ово го ди шњи при нос од
при бли жно 2,6 то не по хек та -
ру, што би тре ба ло да бу де око
50,40 ди на ра. Чак и за при -
нос од пре ко три то не по хек -
та ру, о ко јем се не баш оправ -
да но спе ку ли ше у јав но сти,
це на не сме да иде ис под 42
ди на ра. Ме ђу тим, од све га то -
га не ма ни шта, јер уља ри ни -
су спрем ни да то пла те. Питао

сам их шта од ових ин пу та
ни је ис прав но, на шта су ре -
кли да је кал ку ла ци ја са свим
у ре ду, али да би у том слу ча -
ју од мах мо гли да за тво ре фа -
бри ке. На вод но, ни с по ну ђе -
ном це ном од 29 ди на ра или
32 с ПДВ-ом не зна ју ка ко ће
ис пли ва ти. Ка жу да је већ то
за њих про паст и не ће ни
макац пре ко то га – на во ди
Бој тар.

Очи глед но је да уља ри не
же ле да при хва те да ра де на
ну ли или у ми ну су, па се све
сво ди на то да је ди ни гу бит ни -
ци у том лан цу бу ду се ља ци.
Та ко ће они по но во мо ра ти да
тро ше сво је за ли хе или да се
зај ме, ка ко би пре жи ве ли.

– Што се ти че дру гог на шег
зах те ва – да се са да од ре ди
ми ни мал на га ран то ва на це на
за на ред ну го ди ну, ка ко би -
смо зна ли шта ће мо и да ли

ће мо да се је мо – ни то ни су
хте ли да при хва те, уз из го вор
да не ма ју ни ка квог си гур ног
куп ца ко ји би се оба ве зао да
ће ку пи ти то што про из ве ду.
У пре во ду, по но во же ле по сао
са си гур ном кал ку ла ци јом и
да сав ри зик опет спад не на
нас. Ни тре ћа на ша по ну да
ни је при хва ће на, а од но си ла
се на то да нам се це на ма кар
га ран ту је с по чет ком кам па -
ње же тве. То зна чи да ће још
је дан пут са че ка ти да ви де ка -
кви ће би ти при но си и ко ли -
ка је це на у окру же ња, па ће
тек он да да офор ме це ну. Од -
но сно да се сми лу ју ко ли ко
ће да нам да ју или, бо ље ре -
ћи, да нас за ки ну. Све у све -
му, си ту а ци ја је ве о ма за тег -
ну та, а Ми ни стар ству са мо за -
хва љу јем што је упри ли чи ло
са ста нак, али ни по јед ном
пи та њу ни је ста ло на на шу

стра ну – ис ти че овај по љо при -
вред ник.

Те шко про тив мо но по ла

Он је пред ло жио да Ми ни стар -
ство по љо при вре де, При вред -
на ко мо ра Ср би је и За дру жни
са вез Ср би је на пра ве кал ку ла -
ци ју це не јед ног ки ло гра ма сун -
цо кре та и да све што се пла ти
ис под то га бу де тре ти ра но као
екс тра про фит, па да се до дат -
но опо ре зу је. Али ни од то га
не ма ни шта.

– Де при ми ран сам то ком
раз го во ра и не знам шта ће би -
ти ни са да ни на про ле ће. Слич -
но раз ми шља ју и све мо је ко -
ле ге. Пред ло жио сам да нам
Ми ни стар ство све то ста ви на
па пир и до ста ви, али све ука -
зу је на то да је ов де реч о мо -
но по лу чи ји је глав ни ди ри -
гент „Вик то ри ја гру па”. Је ди -
но ко ли ко-то ли ко по зи тив но
из све га овог је то што смо до -
би ли по др шку да од За во да за
па тен те, ме ре и пле ме ни те ме -
та ле до би је мо од го вор на то
ка ко се по за ко ну оба вља узор -
ко ва ње вла ге у сун цо кре ту. И
та мо нам је ре че но да је прак -
са да се по след њих два де се так
го ди на та вред ност ме ри за -
јед но са свим при ме са ма, ко је
ве о ма ди жу вла гу. То не би
тре ба ло да је у скла ду са за ко -
ном и са да че ка мо ту ма че ње,
па да пре ду зме мо не ке ме ре.
Ка да је реч о тој те ми, мно ги
су, па и сам ди рек тор „Вик то -
ри ја гру пе”, по твр ди ли да се
на ула зу у фа бри ке вла га у сун -
цо кре ту ме ри без при ме са, па
смо и из тог аспек та по кра де -
ни – за кљу чу је пред сед ник „До -
ло вач ких па о ра”.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

АК ТИВ НО СТИ КУД-а „ВЕ СЕ ЛИ ЈА”

Сле де „Да ни Ру му на”
у Гло го њу

У НЕ ДЕ ЉУ СЕД МА „ТРАК ТО РИ ЈА ДА”

Па ор ска фе шта у Но вом Се лу
На кон про ме не тер ми на, уме -
сто као до сад у ју лу, „Трак -
торијадa” ће би ти одр жа на сед -
ми пут у не де љу, 15. сеп тем бра,
у Но вом Се лу, од 9.30, на ло ка -
ци ји по зна тој као „ва ша ри ште”.

Прет ход но, од 7 до 8.30, за -
ин те ре со ва ни из ла га чи мо ћи
ће да се при ја ве и за у зму сво ја
ме ста. То ва жи и за оне ко ји

же ле да уче ству ју у ра зним над -
ме та њи ма, јер је ор га ни за тор,
Удру же ње гра ђа на „Но во се љан -
ски па о ри”, по но во при пре мио
бо гат про грам.

Све ча но отва ра ње за ка за но
је за 10 са ти, а по ла са та ка -
сни је по че ће пре да ва ње у ор -
га ни за ци ји Ин сти ту та „Та миш”,
као и пре зен та ци је ба на ка, се -

мен ских ку ћа и за ступ ни -
ка про из во ђа ча ме ха ни за ци -
је. У исто вре ме стар то ва ће и
так ми че ња за па о ре „пе тли ће”.

У нај а трак тив ни је до га ђа је
спа да ју екип на ву ча трак то ра,
ко ја ће по че ти у 11.45, а од
14.30 так ми чи ће се сна га то ри
у пре вр та њу трак тор ске гу ме.

Нај но ви је па ор ске иде је и

ино ва ци је би ће
пред ста вље не од 13

са ти, а све вре ме те -
ћи ће из ло жба и про да ја

но вих и по лов них трак то ра и
дру ге ме ха ни за ци је.

До дат не ин фор ма ци је мо гу
се до би ти на те ле фон 069/16-
16-717 или пу тем имеј ла no-
voseljanskipaori@gmail.com.

РАТАРИ ДЕПРИМИРАНИ НАКОН САСТАНКА У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ

БЕЗ ДОГОВОРА О ЦЕНИ СУНЦОКРЕТА

На пи та ње ка ко про во де нај -
то пли је го ди шње до ба у свом
ме сту, нај че шћи од го вор на -
су мич но ода бра них Бре стов -
ча на био је да про ше та ју по
цен тру, као и да по вре ме но
скок ну до По ња ви це или обли -
жњег Ду нав ца.

Та ко Сте ван Кљу ков ни ца
(72), пен зи о нер, да не про во -
ди углав ном с дру штвом, на
клу пи у цен тру, где се ди све
док при ча не пре ђе у до мен
по ли ти ке. По вре ме но оде и
до По ња ви це, без об зи ра на
то што је тај во до ток у ло шем
ста њу, јер је ве о ма за му љен,
а иа ко је би ло на ја ва да ће то

би ти са ни ра но,
за сад се ни шта
кон крет но не
до га ђа. Он
пам ти и вре ме
ка да од љу ди
ни је би ло мо -
гу ће ући у во -

ду, док их
да нас на 40
сте пе ни не
бу де ви ше
од пе то ро.
З д р а в  к о
Си ми јо но -
вић (60) ак тив но се ба ви
умет нич ком фо то гра фи -
јом и уче ство вао је на ра -
зним из ло жба ма по це лој
зе мљи, а по ред По ња ви це
ре дов но фо то гра фи ше
окол не ата ре. Та мо му је
на ро чи то ле по у ра но ју -
тро, јер та да, по ред оста -
лог, има нај ви ше пти ца.
Ове го ди не је сти гао тек
не ко ли ко пу та да се оку па
на Ду нав цу.

Ми ло љуб Јо ва но вић
(67), пен зи о нер, то ком ле та
углав ном игра шах у ло кал -
ном ка фи ћу, а на По ња ви цу
не мо же, јер има про бле ма с
ко ле ном. Он би во лео ка да би
се не што ура ди ло на есте ти -
ци у цен тру се ла; пре све га,
ту ми сли на згра ду До ма кул -
ту ре, ко ја из гле да при лич но
ру жно због мно гих гра фи та.

Љи ља на Ан ђе лић (43), про -
фе сор срп ског је зи ка, у сло -
бод но вре ме ма хом во зи би -
цикл, иде на ку па ње или уве -
че на кон цер те, ко јих је ових
да на би ло у цен тру се ла. Она
сма тра да не би би ло ло ше да
се пла жа ма ло бо ље уре ди, а
не до ста је још ма ло ви ше кул -
тур них са др -
жа ја, мо жда
по не ка пред -
ста ва, иа ко је
све сна да то
ко шта...

Г р у  ј и  ц а
Мар ја но вић
(67) сва ког да -
на до ла зи у
парк на нео -
ба ве зно ћа ска -
ње с при ја те -
љи ма. Ту му
не рет ко дру -

штво пра ви Же ли мир Ма рин -
ко вић (62), ко ји во ли да по -
при ча с пен зи о не ри ма; оста -
так вре ме на ко ри сти за во жњу
би ци клом или пе ца ње на По -
ња ви ци, где обич но ло ви ба -
бу шке, бе лу ри бу и до сад не
цвер гла не. На том во до то ку
ре дов но се ку па, твр де ћи да
та мо шња во да уоп ште ни је пр -
ља ва. Ве ћи је про блем то што
су љу ди оси ро ма ши ли, на ро -
чи то от кад ло кал ни ПИК не
ра ди, па не ма ју нов ца за из -
ла зак и до да је да је, на жа лост,
све ма ње де це, а све ви ше ста -
рих. Јо ван Сто ил ко вић (35),
за по слен у „Во до во ду”, ле ти
во ли да во зи би цикл или да
оде до „Ја бу ко вог цве та”; ис -
пра тио је и све ве чер ње про -
гра ме, а сма тра да не би би ло
ло ше да има још ви ше кул -
тур них са др жа ја.

КА КО ПРО ВО ДИ ТЕ ЛЕ ТО У БРЕ СТОВ ЦУ?

Ма ло парк, ма ло По ња ви ца

Грујица, Желимир и Јован

Милољуб и Љиљана

Здравко и Стеван

Погнутих глава као и произвођачи
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Аска
Мла да жен ка ха ски ја про на ђе на је на
пу ту Бе о град –Пан че во, а по том је
стери ли са на и чи по ва на на „Зо о хи -
гије ну”.

То зна чи да је не дав но ухва ће на и
вра ће на на ули цу, па је мо гу ће и да је
не дав но не ко ме не ста ла, па ако је не ко
пре по зна је, не ка се ја ви.

У су прот ном, сва ко ко же ли да удо ми
ову уми ља ту ле по ти цу, мо же да по зо ве
на те ле фон 064/17-14-477.

Ла ра
Из ба че на је не где пред Ус крс као
бе ба од два ме се ца, за јед но са се -
стром, ко ја на жа лост ни је пре жи ве -
ла пр ви сле де ћи град.

Де вој ка са Со да ре скло ни ла је Ла -
ру и оду ше вље но од лу чи ла да је удо -
ми. Ме ђу тим, ова ку ца убр зо се по -
но во на шла на ули ци, иа ко је бес -
крај но ве се ла, ма зна и пре слат ка.

За ову ко вр џи цу од де се так ки ло -
гра ма обез бе ђе не су вак ци на и сте -
ри ли за ци ја, а но ви удо ми тељ све
дру ге ин фор ма ци је мо же до би ти на те ле фон 065/529-38-08.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Још јед ном је це ло До ло во на
штру длу ми ри са ло. А да је та
ста рин ска ба нат ска „шпе ци ја”,
ко ју су нам у ама нет и на ужи -
ва ње оста ви ле по ду нав ске Шва -
бе, и да ље маг нет за сла до ку -
сце, до ча ра ва ју сли ке пре пу -
ног пла тоа у цен тру се ла.

У при лог чи ње ни ци да их је
би ло ви ше не го икад нај бо ље
го во ри по да так да су број ни го -
сти сма за ли, бо ље ре ћи „по ме -
ли”, све што се на шло на ви ше
од два де сет штан до ва.

Као и ра ни јих го ди на, на кон
не ко ли ко про мо ци ја на пан че -
вач ком Кор зоу и из ло жбе руч -
них ра до ва отво ре не у пе так,
6. сеп тем бра, у про сто ри ја ма
Удру же ња же на „До лов ке”, та
ор га ни за ци ја је у су бо ту, 7. сеп -
тем бра, успе шно за о кру жи ла
ју би лар ну ма ни фе ста ци ју.

На и ме, два де се та „Штру дли -
ја да” про те кла је у при су ству
ни кад ве ћег бро ја љу би те ља
слат ких ру ко тво ри на, ко ји су
до слов це по чи сти ли све ђа ко -
ни је са штан до ва уре ђе них уку -
сно у сва ком сми слу.

Ни шта без ма ка

Већ од ра ног су бот њег ју тра у
до ло вач ки Дом кул ту ре при -
сти за ли су узо р ци штру дли за
так ми че ње у не ко ли ко ка те го -
ри ја. А про грам је и ове го ди не
зва нич но стар то вао на сту пом
фол кло ра ша из КУД-а „Ба нат -
ски вез”, да би се по том при -
сут ни ма обра ти ла пред сед ни -
ца „До лов ки” Дра га на Ма рић,
ко ја је још јед ном на гла си ла
ко ли ко она и ко ле ги ни це во ле
то што ра де.

О са мим по че ци ма те ма ни -
фе ста ци је го во рио је њен осни -
вач Ми лан Шу ло вић, а ју би -
лар ну два де се ту „Штру дли ја -
ду” отво рио је гра до на чел ник
Пан че ва Са ша Па влов.

По том су ор га ни за тор ке по -
де ли ле за хвал ни це за слу жним
го сти ма, а док је Там бу ра шки
ор ке стар „Нео лит”, у са деј ству
с глум цем Ми ро сла вом Жу жи -
ћем, ин тер пре ти рао ба нат ске
„шла ге ре”, на те зга ма се од ви -
ја ла пра ва ма ла на је зда сла до -

ку са ца на до ма ће штру дле и
дру ге ђа ко ни је.

По ред оних не при ко сно ве -
них с фи лом од ма ка, би ло их
је и са ора си ма, ро га чем, ви -
шња ма, па и сла них „ва ри јан -
ти” – са си ром, сла ни ном, ај -
ва ром...

Иа ко су ре цеп ту ре на из глед
слич не, сва ка да ма има ла је
не ку сво ју слат ку тај ну.

До лов ке и Ко вин ке
мајстори за ђа ко ни је

Та ко, ре ци мо, Зу за на Стој ков
из ка ча ре вач ког „Ет но-кут ка”
твр ди да је нај бо љи ста рин ски
ре цепт за нај тра же ни ју штру -
длу с ма ком, а нај ва жни је је да
он не бу де го рак, као и да се
до бро са ме ље. С тим се сла же
и Сне жа на То ма шић, ко ја сма -
тра да је нај у ку сни ји пла ви

(мак), ко ји мо же да се на ба ви
у про дав ни ца ма здра ве хра не.
По том га тре ба до бро ску ва ти
с мле ком, а на то мо же да се
на рен да ма ло ко ри це ли му на,
као и да се до да су во гро жђе.

Би ло је и по ма ло нео бич них
штру дли, по пут оне ко ју је на -
пра ви ла Јел ка Ђор ђе вић из удру -
же ња „Ве ште ру ке” с кре мом
од ва ни ле и ви шњом, ко ја се на
том штан ду и нај ви ше про да -

ва ла. Жа кли на Но ва ко вић из
Но вог Се ла уме си ла је по ме ну -
ту ба нат ску „шпе ци ју” с до ма -
ћим ај ва ром и сла ни ном, док је
Ести ка Ра дић овог пу та по ну -
ди ла штру длу с бун де вом, на
ко ју иду и ци мет и гриз, па се
све то уви је, ста ви у теп си ју и
остат ком фи ла на ма же од о зго.

На по слет ку су, на осно ву од -
лу ке струч ног жи ри ја, до де ље -

не и на гра де. У две ка те го ри је
(нео бич на и го стин ска штру -
дла) по бе ди ла је Мир ја на Дрен -
ча из Ко ви на, а ње на су гра -
ђан ка Сне жа на Цвет ко вић има -
ла је нај бо љу воћ ну, и то ис -
пред До лов ки – Ко са ре Вуј чић
и Је ле не Ни нић, док је у кон -
ку рен ци ји до ло вач ких штру -
дли не при ко сно ве на би ла са -
да већ чу ве на Не ги ца Сто кић,
ко ја је осво ји ла пр во и дру го

ме сто, ис пред Ђур ђев ке Јо ва -
но вић. Ме ђу два де сет осам
штан до ва за нај леп ши је про -
гла шен онај ко је су уре ди ле
чла ни це МКУД-а „Та ма ши
Арон” из Вој ло ви це, а дру ги и
тре ћи би ли су ива но вач ки
МКУД „Бо наз Шан дор” и вла -
ди ми ро вач ко удру же ње „Вред -
не ру ке Ба на та”.

Ј. Фи ли по вић

ОДР ЖА НА ДВА ДЕ СЕ ТА „ДО ЛО ВАЧ КА ШТРУ ДЛИ ЈА ДА”

НА ЈЕ ЗДА СЛА ДО КУ СА ЦА ОПУ СТО ШИ ЛА ШТАН ДО ВЕ

Трг препун традиције

Играли и како куца диригује

Бројни гости увеличали фешту

Жестока конкуренција

Штрудла ишла „на тоне”

МО ЖЕ И РО ГАЧ

На штан ду до ма ћих „До лов -

ки”, по ред ба нат ских штру дли

од ма ка, ора ха или ви ша ња,

не из бе жна је и она од ро га ча.

Јед на од чла ни ца, Ма ри ца

Спа сић, ка же да је, за раз лику

од дру гих пу ње ња, по ме ну та

ма ху нар ка ве о ма су ва, па је

тре ба до бро на то пи ти мле ком,

ка ко би се лак ше раз ма зи вала.

– При ли ком при пре ме ки се -

лог те ста за јед ну ру ду штру дле

нај пре се ква сац по то пи у мле -

ко да од сто ји, а по том се у то

ста ве ше ћер, со, уље и ки ло -

грам бра шна. Сме са се за ме си

и раз ву че у пра во у га о ник, на -

ма же фи лом, па се мо та у ро -

лат. Циљ је да се те сто и фил

рас по ре де рав но мер но, али

штру дла по не кад не пра вил но

на ра сте, па не где бу де ви ше

ма ка, не где ма ње. Пе че се де -

сет ми ну та на две ста сте пе ни и

још че тр де сет пет ми ну та на

сто пе де сет. На по слет ку се овај

ба нат ски ко лач обич но пре ма -

же ше ћер ном во дом и уљем и

оста ви да од сто ји, док се не

охла ди. А он да се све у сласт

по је де – ка же Ма ри ца.
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Је дин стве ни зе ле ни ку так под
окри љем при ро де свио се у не -
по сред ној бли зи ни Ду нав ца на -
до мак Бре стов ца. Мно ги су за
ње га чу ли, али тек ка да не ко
кро чи кроз ка пи је те оа зе рас -
те ре ће ног жи во та, схва ти шта
зна чи жи ве ти пу ним плу ћи ма.
И то у ап со лут ном скла ду с
при ро дом.

Реч је, на рав но, о кам пу „Ја -
бу ков цвет”.

Та мо нај бо љу мо гу ћу ре лак -
са ци ју на ла зи не ко ли ко сто ти -
на углав ном Бе о гра ђа на, ко ји
су ово ме сто от кри ли још пре
тач но че тр де сет го ди на. И отад
одан де не уз ми чу, по пут ре ци -
мо го лу ба гри ва ша, рет ке вр -
сте, ко је, из у зев у око ли ни кам -
па, го то во да ви ше не ма у ди -
вљи ни.

А за што би кад је то, ка ко
ка жу, рај на зе мљи и про ду жа -
ва жи вот.

Не где у ово до ба, 1979. го ди не,
чу ве ни глу мац Ми ћа Та тић, ко -
јег је про сла ви ла деч ја се ри ја
„На сло во, на сло во”, је дан од
осни ва ча Ка ра ва нинг-кам пинг
клу ба Бе о град, на кон две при -
нуд не се лид бе про на шао је фан -
та стич ну ло ка ци ју на се дам ки -
ло ме та ра од Бре стов ца, пре ко
пу та план та же ја бу ка и тек неко -
ли ко сто ти на ме та ра од Ду на ва.

Ле ген дар ни умет ник ту је пр -
ви пут до шао још 1978. го ди не
за јед но с не ко ли ко исто ми шље -
ни ка и си ном Слав ком, ко ји и
дан-да нас ов де про во ди ве ли -
ки део сло бод ног вре ме на.

Ми ћа Та тић оснoвао камп

– Отац је це лог жи во та во лео
да кам пу је, пра вио је и ша то ре,
пр ви је ку по вао камп при ко ли -
це и, уоп ште, на сва ком ко ра ку
про па ги рао та кав на чин жи -
вље ња. Ми ћа је и био пред сед -
ник кам пинг клу ба чи је је се -
ди ште нај пре би ло код Голф
на се ља, а по том код да на шње
згра де „Ко ка-Ко ле”, а он да је
от крио ово ме сто, пре ко не ког

ди рек то ра ло кал ног ПИК-а.
Ина че, ту је фир ма „Хи дро тех -
ни ка” има ла бе тон ску ба зу, док
је од 1972. го ди не пра ви ла утвр -
ду на си па од бе тон ских пло ча.
Кад су је рад ни ци на пу сти ли
пет го ди на ка сни је, оста ло је
не ко ли ко те ме ља, им про ви зо -
ва на ка пи ја и пра ва пра шу ма.
Ми ћа је по вео дру га ре, кре ну -
ла је мо ба и де таљ но раш чи -
шћа ва ње. Сви за ин те ре со ва ни
до би ли су плац од 60 ква дра та,
a ме ђу пр ви ма при ко ли цу је
до ву као сни ма тељ Ко ља Ђу ра -
шко вић. Убр зо је до не та од лу -
ка да се са гра ди ку ћа за до ма -
ра, што је, као и све дру го, ра -
ђе но на до бро вољ ној ба зи. Жи -
ве ли смо као ами ши, а кам пе -
ри су би ли по зна ти по дру гар -
ству, со ли дар но сти, то ле ран ци -
ји... Отац је пре ми нуо 1991. го -
ди не, а до тог вре ме на ор га ни -
зо вао је и број не про гра ме, па
су ова мо на вра ћа ле и број не
ко ле ге, по пут Ђу зе, Ба је Ба чи -
ћа, Ми лен ка Па вло ва и Жу ле -
та, што се ре дов но за вр ша ва ло
спон та ним ка ба ре и ма – на во -
ди Слав ко Та тић.

Ме ђу тим, ка ко су до ла зи ла
но ва вре ме на, то се ме ња ло,
при ко ли це су оста ри ле као и
вла сни ци, па не ма ви ше она ко
при сног дру же ња. Но ипак се
и да ље леп ше и си гур но без -
бри жни је жи ви не го у „остат ку
све та”.

Слав ко ва су пру га Зо ра на ка -
же да се ма кар два-три пу та
го ди шње пра ве ма сов на дру -
же ња уз иће и пи ће, а по сто ји
и тра ди ци ја да се кам пе ри оку -
пе сва ког 2. ја ну а ра и че сти та -
ју Но ву го ди ну јед ни дру ги ма.

– С дру ге стра не, ов де по сто -
ји не ка ми кро кли ма, ве ро ват но
због Ду на ва. То и са ми при ме -
ћу је мо, јер че сто се до го ди да у
Бре стов цу, на око се дам ки ло -
ме та ра одав де, бу де ужа сно не -
вре ме, а нас ов де тек не ко ли ко
ка пљи ца ма ло „по фај та”. Мо -
жда смо и због тих по зи тив них
ви бра ци ја ко је нам при ро да ода -
ши ље оп ста ли упр кос свим не -
га тив ним про ме на ма у дру штву.
И то као обич но удру же ње ко је
пре жи вља ва ис кљу чи во од ре -
ла тив но сим бо лич них чла на ри -
на. Ка ко је је дан кам пер го во -
рио – то је ве ли ко за до вољ ство
за ма ло па ра, јер кад има мо до -
бру во љу и по шту је мо јед ни дру -
ге и при ро ду, он да се зби ља све
ру жно ла ко мо же пре ва зи ћи –
на во ди Зо ра на.

Да би све функ ци о ни са ло ка -
ко тре ба, бри не удру же ње кам -
пе ра, ко је има све што та ква
ор га ни за ци ја под ра зу ме ва:
пред сед ни ка, од бо ре, скуп шти -
не и, на рав но, чла но ве ко ји из -
два ја ју но вац за чла на ри ну.

Је дан део тог нов ца ко ри сти
се за фи нан си ра ње пла те до ма -
ра, а не што ви ше од го ди ну да -
на те по сло ве оба вља Не бој ша
Ни ша вић, ко ји је по сао на шао
баш пу тем огла са у „Пан чевцу”.

Он во ди ра чу на о стру ји, во ди,
ко ше њу и све му оста лом.

– На пар це ли од пет сто пу та
сто ме та ра, у не ких пет ули ца,
мо мен тал но има 250 кам пер -
ских је ди ни ца. Што се но вих
учла ње ња ти че, не ма стро ге
про це ду ре – или се из нај ми
сло бод ни плац или се за ку пи
већ по сто је ћа је ди ни ца, то јест
камп при ко ли ца са окућ ни цом.
Јед но крат но учла ње ње је

16.000, а по том иде го ди шњи
за куп у за ви сно сти од утро шка
стру је. Иа ко не ки до ла зе и зи -
ми, камп је отво рен од 1. апри -
ла до 31. ок то бра, сва ког да на
до 22 са та. Има мо уре ђен мо -
кри чвор, о чи јој чи сто ћи нај -
ви ше бри не мо ја су пру га Ју ли -
ја на – ка же Не бој ша.

Де да Ша не ју ри стот ку

Што се са мог кам пер ског дру -
штва ти че, ме ша но је – има и
де це, мла ђих, али је нај ви ше
ста ри јих, по пут пен зи о нер ке
Го ри це Ра до ва но вић, ко ја је ту
је да на ест го ди на. Она је на шла
при ко ли цу пре ко огла са и заљу -

би ла се у „Ја бу ков цвет”, пре
све га због ки се о ни ка, шет њи,
зе ле ни ла и, на рав но, дру же ња.

Из истих раз ло га, го ди ну да -
на ду же, ту је и ро ђе ни Ја го ди -
нац, са да Зе му нац – Не над Ми -
ло ва но вић, ко ји нај ви ше ис ти -
че ме ђу људ ске од но се, ка кве
ниг де дру где ни је ви део.

Ипак, је дан од пи о ни ра је
Алек сан дар Гам би ро жа (80),
ко ји је ту од са мог по чет ка –
од ок то бра 1979. го ди не. На су -
прот ком ши ја ма он ми сли да
је не кад би ло мно го леп ше, али
не спо ри да је то мо жда због
то га што је био мла ђи, па му
ни је би ло ни нај ма ње те шко да
кр чи џун глу.

Ипак, шам пи он ду го веч но -
сти је Гво зден Стан ко вић, де да
Ша не, ко ји је, иа ко 1. ок то бра
пу ни 98 го ди на, све са мо не не -
моћ ни ста рац. Ка ко ка же, осе -
ћа се као да има два де сет шест;
без по те шко ћа во зи свој „ју гић”
на до зво лу ко ја му ва жи бар још
две го ди не. Сва ко днев но пе ца,
сам ку ва, чи сти, ра ди раз не мај -
стор ске по сло ве. Ша не је де ри -
бе нај ви ше, на ро чи то цвер гла -
не. И мно го по вр ћа. А два пут
днев но по пи је свој елик сир –
ра ки ји цу од шест ле ко ви тих тра -
ва (кан та ри он, ру зма рин, жал -
фи ја, мај чи на ду ши ца, хај дуч -
ка тра ва и на на).

Све те здра ве на ви ке си гур -
но до при но се да оста не та ко
ви та лан, бу ду ћи да, као бив ши
пи лот кра љев ске вој ске, ка же
да би и са да без про бле ма мо -
гао да ле ти сво јим ави о ном мо -
де ла ИК2.

И још не што – већ пе де сет
три го ди на ужи ва у пен зи ји и
све га два пут је био бо ле шљив.

Мо жда је то због ге не ти ке, а
мо жда ма ло ути чу и бла го де ти
„Ја бу ко вог цве та”.

Јер ка ко де да Ша не тов ком -
ши ја Мо мир ка же – мно ги су
ов де про ду жи ли век бар за де -
сет го ди на

Ј. Филиповић

Са стој ци:
– круп ни ја (ма сна) ри ба;
– вин ско сир ће, уље, со.
При пре ма:
Очи сти ти ри бу и исе ћи на
круп ни је ко ма де, бла го по -
со ли ти и пре ли ти сир ће том
(ако је по сни ја вр ста, он да
до да ти и уље).

Оста ви ти да та ко од сто ји
не ко ли ко са ти. На пра ви ти бла -
ги дим на ро шти љу за ма њу
ко ли чи ну ри бе или су ши ти у
пу шни ци ве ћу ко ли чи ну.

Ста ви ти ри бу на за гре ја ну
и под ма за ну ре шет ку и дими -
ти је око сат вре ме на. Он да је
окре ну ти на дру гу стра ну и
ди ми ти још ше зде сет ми нута.

За гре ја ти мно го уља у шер -
пи и ре шет ка стом ка ши ком
спу шта ти пар чи ће ри бе, ко је
тре ба пр жи ти око пет ми ну -
та да ле по по ру ме не.

На по ме на: Ако же ли те да
са свим осу ши те ри бу, он да
је тре ба ви ше по со ли ти и ди -
ми ти (ко ма де се че не на по -
ло ви не) цео је дан дан.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ 

СА УДИЦЕ

ДИМЉЕНА РИБА

Сом
Со мо ви пре ко да на бо ра ве
у сво јим скло ни шти ма, ко ја
на пу шта ју у су мрак, ка да
кре ћу у по тра гу за хра ном.
Скро ви шта на пу шта ју и при -
ли ком на глог на до ла ска во -
де, као и по до ла ску не вре -
ме на и гр мља ви не. Сом је у
ста њу да цео жи вот ни век
про ве де у истом за кло ну,
обич но у не кој ја ми на дну,
ако се ова одр жи.

Сом је из ра зи та гра бљи -
ви ца. Хра ни се ри ба ма, жа -
ба ма, шкољ ка ма, ма њим си -
са ри ма и пти ца ма, као и
уги ну лим ри ба ма. Сом од -
лич но ло ци ра плен за хва -
љу ју ћи из у зет но раз ви је ним
чу ли ма ми ри са и до ди ра.

Оно што мно ги не зна ју, је -
сте да сом има из у зет но раз -
ви јен слух и де тек тор за ви -
бра ци је, за хва љу ју ћи спо ју
ри бљег ме ху ра са усним
отво ром ни зом сит них ко -
сти ју. То со му ја ко по ја ча ва
звук, па са из у зет ном тач -
но шћу мо же да ло ци ра ри -
бу ко ја про ла зи бли зу ње га.

Ло ви се ста ци о ни ра ном
ме то дом на раз не си сте ме –
ду бин ски и на пло вак, за -
тим на „бућ ку”, као и на ве -
штач ке ва ра ли це, што пред -
ста вља из у зе тан иза зов.

При бор тре ба да је ро бу -
стан и јак, од ма ши ни ца и
шта по ва, па све до нај ло на.
Сом на уди ци је из у зе тан
бо рац и код из вла че ња ка -
пи та ла ца је ја ко бит но да се
не жу ри, не си ли и да се
пре ци зно на ме сти „дрил” на
ма ши ни ци.

Од при род них ма ма ца нај -
че шће се ко ри сте жи ви мам -
ци као што су ри би це од
два де се так цен ти ме та ра и
ве ће, пи ја ви це, ров ци, жа -
бе, сноп гли ста… Од ва ра -
ли ца се ко ри сте ве ће ка ши -
ке, во бле ри и си ли кон ци,
ко је ни је на од мет на ма за ти
не ким од ми ри са на ме ње -
них за лов со ма...

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

Сти же вре ме да се бе ру ви но -
гра ди. Њих, на жа лост, у на шем
окру же њу не ма као не кад,
прем да по след њих го ди на има
по ма ка на бо ље.

Уве ћа ње пар це ла под гро -
жђем нај при мет ни је је у До ло -
ву, а је дан од нај у спе шни јих
уз га ји ва ча је Ср би слав Ћој ба -
шић, ко ји за со бом има ве ли ко
ис ку ство и си ја сет еми нент них
на гра да с пре сти жних ма ни -
фе ста ци ја, као што су оне у Вр -
шцу или Те ме ри ну. По ред оста -
лог, но си лац је и ла ска ве ти ту -
ле ви те за Ба нат ског вин ског
ре да „Све ти Те о дор”.

Овај вред ни До ло вац већ го -
ди на ма пра ви ква ли те тан бож -
ји нек тар, а до бар део си ро ви -
не сам про из ве де. Већ го ди на -
ма по се ду је ви но град на са мом
ула зу (гле да но из сме ра Пан -
че ва), ве ли чи не око се дам де -
сет пет ари, што је ујед но и
нај ве ћа по вр ши на под ви но -
вом ло зом на те ри то ри ји гра -
да. На њој се на ла зе чо ко ти

неко ли ко раз ли чи тих сор ти цр -
ве ног и бе лог гро жђа, као што
су хам бург или со ви њон блан,
чи ја бер ба по чи ње баш ових
да на.

– Ро ди ло је она ко ка ко сам
га ре зао, што ће ре ћи при лич -
но оштро, ка ко бих до био ква -
ли тет. Има за до во ља ва ју ћих
два де сет че ти ри од сто ше ће ра;

зр но је сит но, али до бро на би -
је но, а чо ко ти има ју у про се ку
шестсто-се дам сто гра ма. Ова
го ди на ни је нај бо ља, али ни
нај го ра; ако оце њу је мо од је -
дан до де сет, до би ла би из ме ђу
шест и по и се дам. Тре ба ло је
при ме ни ти мно го агро тех нич -
ких ме ра, пре све га за шти те
про тив бо ле сти, ко јих је би ло

на пре тек због по сле ди ца број -
них ки шних да на. Нај ви ше је
би ло про бле ма с пе пел ни цом
и ако при пр вим зна ци ма по ја -
ве ове гљи ви це на ли сто ви ма и
пе тељ ка ма не бих мо мен тал но
ре а го вао, то би се ве о ма од ра -
зи ло на род. Пр ска ње ми је не -
у по ре ди во лак ше и бр же от кад
сам на ба вио ато ми зер, а већ
ду же вре ме ви но град об ра ђу -
јем кул ти ва то ром. Ових да на
ин тен зив но ме рим ше ћер у зр -
ну и оног тре нут ка кад пре ста -
не да ра сте, гро жђе је тех но ло -

шки зре ло и вре ме је за ски да -
ње – об ја шња ва Ћој ба шић.

До ло вач ки ви но гра дар на -
ста ви ће у већ ухо да ном рит му
бер бу и дру гих сор ти, у че му
му по ма же це ла по ро ди ца, а
спре ма се и за чу ве ни вр шач -
ки „Гро жђе бал”, на ко јем има
ва жну уло гу.

Ипак, ка ко сам при зна је, убе -
дљи во нај леп ше се осе ћа ме ђу
сво јим чо ко ти ма на све жем ва -
зду ху у, за ње га, нај при род ни -
јем окру же њу.

Ј. Ф.

БЕР БА У ВИ НО ГРА ДУ СР БИ СЛА ВА ЋОЈ БА ШИ ЋА, ВИН СКОГ ВИ ТЕ ЗА ОД СВЕ ТОГ ТЕ О ДО РА

Нај леп ше је у цар ству чо ко та

Природа која продужава живот

Нишавићи и Татићи у свакодневном дружењу

Витез напада грозд Совињона

98-годишњи деда Шане не може без своје траварице

РАЈ НА ЗЕ МЉИ ПО КРАЈ БРЕ СТО ВАЧ КОГ ДУ НАВ ЦА

„ЈА БУ КОВ ЦВЕТ” – ЕЛИК СИР ДУ ГО ВЕЧ НО СТИ

КО ЈЕ СВЕ ТИ ТЕ О ДОР?

Ср би слав Ћој ба шић је за хва љу ју ћи ду го го ди шњем ква ли тет -

ном ра ду по стао ви тез Ба нат ског вин ског ре да „Све ти Те о дор”.

Име те ме ђу на род но при зна те ор га ни за ци је љу би те ља ви -

на до би је но је по вла ди ци Те о до ру Не сто ро ви ћу, ко ји је кра -

јем 16. ве ка по ди гао уста нак про тив Ту ра ка, а 1994. го ди не

про гла шен је за све ти те ља и за штит ни ка гра да Вр шца, сре -

ди шта јед не од нај зна чај ни јих ви но гра дар ских ре ги ја у на -

шем окру же њу, с бо га том исто ри јом и тра ди ци јом.
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„Ди зел ка” 
три јум фо ва ла у Бе че ју

„Бр зи воз” стао на
свом те ре ну

Утак ми ца ма че твр тог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на пр -
вен стве на тр ка за бо до ве у Срп -
ској ли ги „Вој во ди на”. Клу бо -
ви из на шег гра да по но во су
оства ри ли по ло ви чан успех –
Же ле зни чар је за бе ле жио че -
твр ти три јумф, док је Ди на мо
1945 пре тр пео и тре ћи по раз у
шам пи о на ту.

„Бр зи воз” је на Град ском ста -
ди о ну у Пан че ву уго стио Брат -
ство 1946 из При гре ви це, од ко -
јег је из гу био с 0:1. Гол од лу ке
по стиг нут је већ у 13. ми ну ту.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 по -
ку ша ва ли су на све на чи не да
до ђу бар до из јед на че ња. Има -
ли су ини ци ја ти ву, ре ђа ли при -
ли ке пред го лом Брат ства, али
ни су има ли до вољ но кон цен -
тра ци је у за вр шни ца ма на па -
да, па су те рен на пу сти ли по -
гну те гла ве.

Тре ћи по раз у пр ва че ти ри
ко ла узро ко вао је и спо ра зум -
ни рас кид са рад ње са ше фом
струч ног шта ба Дра же ном Ду -
ки ћем, ко ји од по не дељ ка ни је
ви ше тре нер „бр зог во за”.

На ред ног ви кен да Ди на мо
1945 пу ту је у Ба нат ско Ве ли ко
Се ло, где ће од ме ри ти сна ге с
до ма ћом Ко за ром.

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра на -
ста вља ју по ста ром – по бе ђу ју.
По пу лар на пан че вач ка „ди зел -
ка” је про шлог ви кен да про -
тут ња ла и кроз град на Ти си:
ОФК Бе чеј 1918 – Же ле зни чар
1:2 (0:1).

Би ло је то још јед но до бро
из да ње мо ма ка ко је пред во ди

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ПОБЕДА ЖЕЛЕЗНИЧАРА, ПОРАЗ ДИНАМА 1945

шеф струч ног шта ба Ду шан Је -
врић. Да ни ло Ко ва че вић и ње -
го ви дру го ви од са мог по чет ка
утак ми це за и гра ли су офан зив -
но, на па ли ри ва ла, а та кав при -
ступ утак ми ци ис пла тио им се
већ у 18. ми ну ту. Јан ку лов је
од лич но про шао по де сној стра -
ни, до бро је цен три рао, а на
пра вом ме сту на шао се Мар ко
Ба ша но вић. Пре ци зним удар -
цем по го дио је ле ву ста ти ву
гол ма на Бе че ја ца, а лоп та се
по том од би ла у мре жу – 0:1.

Дру го по лу вре ме до не ло је
не што дру га чи ју сли ку. До ма -
ћин је за и грао офан зив ни је, све
кар те ба цио је у на пад, а у 55.
ми ну ту ус пео је да евро го лом
до ђе до из јед на че ња.

„Ди зел ка” се ни је обес хра -
бри ла ни та да, у мо мен ту ка да
се ње на мре жа за тре сла пр ви
пут у шам пи о на ту. Же ле зни -
чар је на ста вио са ата ци ма, а
по бед ни ка је од лу чио Вла ди -
мир Ман дић у 75. ми ну ту. Кре -

нуо је у со ло про дор с цен тра
те ре на, „ву као” лоп ту, а он да је
„опа лио” с три де се так ме та ра
и по сти гао по го дак ко ји се рет -
ко ви ђа на на шим те ре ни ма. 

Же ле зни чар је та ко и по сле
че твр тог ко ла је ди на еки па с
мак си мал ним учин ком. „Ди -
зел ка” чу ва трон, са два на ест

бо до ва, а сви љу би те љи фуд ба -
ла у Пан че ву ве ру ју да ни по -
сле пе тог ко ла не ће би ти про -
ме на на вр ху пр вен стве не та -
бе ле.

На СЦ-у „Мла дост” у не де -
љу, 15. сеп тем бра, го сту је Вој -
во ди на 1928 из Пер ле за. Утак -
ми ца по чи ње у 16 са ти.

Чла но ви ЏК-а „Ака де ми ја Јо -
чић” од ра ди ли су лет ње при -
пре ме за на сту па ју ћу се зо ну на
Бор ском је зе ру.

У сјај ним усло ви ма ве жба ли
су и по три пу та днев но, а од -
ра ђе ни су и за јед нич ки тре -
нин зи са еки па ма из Бе о гра да,
Бо ра, Сме де ре ва, Оси је ка и
Бугар ске.

Са џу ди сти ма су ра ди ли тре -
не ри Сла ви ша Пеј чић и Ми -
ро слав Јо чић.

– При пре ме су у пот пу но сти
ус пе ле, а оно што је нај ва жни -
је, сви так ми ча ри су се у сво је
клу бо ве вра ти ли с не ким но -
вим зна њи ма и ис ку стви ма –
ре као је Јо чић.

Ка да су стар че вач ки „ака -
дем ци” у пи та њу, тре ба ре ћи
да их уско ро оче ку је тра ди ци -
о нал ни „Тур нир ма лих шам -
пи о на” у Пан че ву, а по том и
пр вен ства Вој во ди не и Ср би је
за мла ђе пи о ни ре.

Атле ти ча ри Ди на ма уче -
ство ва ли су про шлог
викен да у фи на лу Ку па
Ср би је за мла ђе ју ни о ре,
ко је је одр жа но у
Крушев цу.

Алек са Жи ва нов је убе -
дљи во три јум фо вао у ба -
ца њу ко пља, по ста вив ши
но ви лич ни ре корд, ко ји
са да из но си 52,62 ме тра.
У ба ца њу ди ска за у зео је
пе то ме сто.

Бо је Ди на ма бра ни ли
су и Стра хи ња Стев шић
и Ана ста си ја Мр ке ла.

С ПРИ ПРЕ МА СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ ЏУ ДИ СТА

„АКА ДЕМ ЦИ” СПРЕМ НИ ЗА ИС КУ ШЕ ЊА

КУП СР БИ ЈЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

АЛЕК СА ОБО РИО РЕ КОРД

Мла ди рва чи Ди на ма има ли
су мно го успе ха и на пр вим та -
к ми че њи ма по сле лет ње паузе.

На ме ђу на род ном тур ни ру
у Сен ти, иа ко је ор га ни за тор
не ре ал но по ста вио ка те го ри -
је, на ши ма ли су гра ђа ни осво -
ји ли су три од лич ја.

Па вле Ра ди во је вић се оки -
тио сре бром, док су Сте фан
То до си је вић и Но вак Па вло -
вић за ра ди ли брон за не ме да -
ље. За па жен на ступ има ли су
и: Ог њен То до си је вић, Алек -
са и Алек сан дра Јо вић, Ми -
хај ло и Вељ ко Вуј но вић и Јо -
ва на Ра ди во је вић.

Рва чи Ди на ма су у пу ном
сја ју за бли ста ли про шлог

викен да на „Пре зи дент ку пу”
у Бе о гра ду.

Нај сјај ни ја од лич ја су за -
слу жи ли Ог њен и Сте фан То -
до си је вић и Но вак Па вло вић,
док су се сре бром оки ти ли
Па вле Ра ди во је вић и Јо ва на
Јан ко вић, а брон зом Јо ва на
Ра ди во је вић и Ле на Ећи мо -
вић. Вељ ко Вуј но вић се пла -
си рао на пе то ме сто.

У ге не рал ном пла сма ну
клуб из на шег гра да за у зео је
тре ће ме сто.

Еки пу рва ча Ди на ма пред -
во ди ли су тре не ри: Ву јо Ша -
јић, Алек сан дар Вуј но вић, Де -
јан Ми ло са вље вић и Ми ли -
во је То до си је вић.

НО ВИ УС ПЕ СИ РВА ЧА ДИ НА МА

ТРО ФЕ ЈИ СА СВИХ СТРА НА

Нај бо љи ка ја ка ши и ка ну и сти
из на ше зе мље над ме та ли су
се од 2. до 6. сеп тем бра на
Ади Ци ган ли ји. На нај пре сти -
жни јем до ма ћем так ми че њу,
Пр вен ству Ср би је, уче ство ва -
ло је 500 так ми ча ра из 27 клу -
бо ва. Над ме та ње је одр жа но у
свим уз ра сним ка те го ри ја ма,
од пи о ни ра до се ни о ра.

Тре нер ККК-а Пан че во Зо -
ран Жив ко вић у глав ни град
је во дио че тр на ест так ми ча -
ра, ко ји су ус пе ли да осво је
два од лич ја.

Нај у спе шни ји су би ли они
нај мла ђи. Пи о нир Вла ди мир
Бо ја нић по стао је пр вак Ср -
би је у тр ци ка ја ка јед но се да
на 500 м, а у над ме та њу че -
тве ра ца ка де ти Мар ко Жив -
ко вић, Ог њен Је лић, Урош

Ма та ру га и Вла ди мир Бо ја -
нић оки ти ли су се ти ту лом
ви це шам пи о на др жа ве.

У фи на лу тр ке пи о ни ра на
1.000 м у ка ја ку дво се ду Бо ја -
нић и Жив ко вић за у зе ли су
де ве то ме сто. Ка дет ски дво -
сед Је лић –Ма та ру га био је ше -
сти на ис тој дис тан ци, док је
се ни ор Да ни ло Жив ко вић био
сед ми у К-1 на 500 м, а осми
на ду пло ду жој де о ни ци. У тр -
ци се ни ор ских дво се да на 500
м Кр стић и Жив ко вић су као
ше сто пла си ра ни сти гли на
циљ, а исти пла сман има ли
су и у сприн тер ској ди сци -
пли ни на 200 м. Ста ри асо ви
у ка нуу дво кле ку Бра ни слав
Ба ра ше вић и Не над Ми ко вић
за у зе ли су пе то ме сто у тр ци
Ц-2 на 200 ме та ра.

Не дав но су у грч ком гра ду Па -
три одр жа не дру ге „Ме ди те -
ран ске игре” у од бој ци на пе -
ску. На ова ко ве ли ком и пре -
сти жном так ми че њу, на ко је
ни је би ло ни ма ло ла ко пла си -
ра ти се, сво је пред став ни ке
имао је и наш град.

Пре ма од лу ци Од бој ка шког
са ве за Ср би је, „кар та” за уче -
шће на „Ме ди те ран ским игра -
ма” би ла је осва ја ње тур ни ра
др жав ног пр вен ства у од бој ци
на пе ску, ко ји је одр жан од 26.
до 28. ју ла у Ба чу. Три јум фо -
ва ли су Ми лош Ми лић из Пан -
че ва и Ђор ђе Кла шнић из Но -
вог Са да, а ис по ста -
ви ло се да су на том
тур ни ру мо ра ли да
из ба це ди рект не кон -
ку рен те за од ла зак на
игре, пр во Да мја на
Пу шо њи цу и Ву ка ши -
на Рај ко ви ћа у груп -
ној фа зи так ми че ња,
а по том и Сте фа на
Ба сту и Ива на Ло зи -
ћа у фи на лу.

– Би ла је за и ста ве -
ли ка част пред ста вља -
ти др жа ву на ова ко
пре сти жном так ми -
че њу. Хва ла Олим пиј -
ском ко ми те ту Ср би -
је, ко ји нам је све то
омо гу ћио. По ред ме не и Ђор ђа,
у Па три су би ли и тре не ри, наш
су гра ђа нин Алек сан дар Га ври -
лов и Лу ка Гу те ша из Бе о гра да
– ре као је Ми лош Ми лић.

Наш пар је так ми че ње у сво -
јој гру пи окон чао на пр вом ме -
сту, са вла дав ши Ма ке до ни ју са
2:0 и Ки пар са 2:1. Су тра дан, у
че тврт фи на лу тур ни ра, Ми лош
и Ђор ђе су три јум фо ва ли над
до ма ћи ном Грч ком са 2:1. Тре -
ћег да на так ми че ња на ши мом -
ци су се у по лу фи на лу са ста ли
с фа во ри зо ва ном еки пом Фран -
цу ске, ко ја је на кра ју и осво -

ји ла тур нир. Ре зул тат је био 2:1
за Фран цу зе, у тај-бреј ку 16:14.
Срп ски пар је имао и меч-лоп -
ту на 13:14, али ни је ус пео да
се пла си ра у фи на ле. Истог да -
на Ср би ја је из гу би ла од ре -
пре зен та ци је Шпа ни је, и то са
17:15 у тај-бреј ку.

Ми лош и Ђор ђе су то ком
лет ње се зо не осво ји ли много
трофеја. Ипак, нај зна чај ни ји
ре зул та ти ове се зо не је су пр во
ме сто на Кон ти нен тал ку пу, у
пр вој фа зи ква ли фи ка ци ја за
Олим пиј ске игре у То ки ју, ко -
ји је одр жан у Но вом Са ду, пе -
то ме сто на тур ни ру свет ске се -

ри је у Бу дим пе шти и осва ја ње
ти ту ле шам пи о на Ср би је.

Ка да је Алек сан дар Га ври -
лов у пи та њу, тре ба ре ћи да се
он овог ле та ви ше по све тио тре -
нер ском по слу. Ра дио је у кам -
по ви ма у од бој ци на пе ску по
це лој Хр ват ској. Ус пео је и да
на ђе вре ме на да од и гра не ко -
ли ко тур ни ра, па је та ко по -
стао пр вак Хр ват ске у се зо ни
2019, за јед но са Сте фа ном Ба -
стом. Ср би ју је пред ста вљао као
играч на тур ни ру свет ске се -
ри је у Грч кој.

Мом ци, сва ка част!

ОД БОЈ КА НА ПЕ СКУ

МИ ЛОШ И ГА ВРА МЕ ЂУ ЕЛИ ТОМ

ТО ДО РО ВИЋ УМЕ СТО ДУ КИ ЋА

По сле спо ра зум ног рас ки да са рад ње с Дра же ном Ду ки ћем

ру ко вод ство ФК-а Ди на мо 1945 до не ло је од лу ку да за но -

вог ше фа струч ног шта ба име -

ну је ис ку сног тре не ра Жар ка

То до ро ви ћа, ко ји ће та ко тре -

ћи пут се сти на клу пу „бр зог

во за”.

То до ро вић је у Ди на мо

1945 до шао пре три ме се ца и

ра дио са омла дин ском се лек -

ци јом тог клу ба. Већ је одр -

жао и пр ви тре нинг, ко ме су

при су ство ва ла 22 фуд ба ле ра.

Овог викенда
Рукомет

Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–СТРЕЛА
Ковин: РАДНИЧКИ–СЛОГА

Прошлонедељни
резултати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БРАТСТВО 1946 0:1
Бечеј: ОФК БЕЧЕЈ 1918 – ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА 3:2
Кикинда: ЖАК–БОРАЦ 3:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ХАЈДУЧИЦА 3:0
Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ 10:1
Уљма: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА 2:2
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ла5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У КА ЈА КУ

НАЈ МЛА ЂИ, А НАЈ БО ЉИ

Страну припремио

Александар
Живковић
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Дуња
Станојковић,
гимназијалка:

     – Ићи ћу на часове
глуме и почећу да
читам лектиру коју
треба да спремим 
до краја месеца.

Милица
Спасојевић,
гимназијалка:

    – У суботу идем у
музичку школу, пошто 
је радна субота. Поред
тога, тренираћу и
вероватно ћу ићи 
до града с друштвом.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Пливање
Све оно између поласка и стизања је пут.

    Пливање: леђном техником или грчко-римским стилом.

    Свеједно је. Или не?

    Јок, боље је када се за оно што хоћеш избориш сам.

    На тај начин научиш шта је труд.

    Тако више цениш себе.

    Онда и када почнеш да се давиш, не вапиш за спасиоцима.

    Испливаш сам.

Долазак
Стизање до одредишта може бити бучно, али и нечујно.

    Сви смо вриштали када смо дошли на овај свет.

    Ширећи плућа. И крила.

    Када бисмо касније губили ваздух или тле под ногама, то смо 

    најчешће радили у тишини. Склупчани, барем метафорички.

    Воз гласно звижди када улази у станицу.

    Требало би да човек урла када дође до циља.

    У себи, наравно.

Одлазак
Јој, како је важно да човек зна када треба да оде!

    Из љубавне везе.

    С јавне сцене.

    Из политике.

    С посла који ти не причињава задовољство.

    Мало шта је горе од осећаја да си пуштен низ воду.

    Да се „осећаш”.

Виктор Ћорлукa,
гимназијалац:

     – Викенд ћу
провести спавајући,
играјући тенис 
и опет спавајући.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним подацима,

пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију с летовања с

назнаком где је она снимљена. Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно 

с бројем који излази 20. септембра – награда је ваша.

P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Једна од импресивнијих грађевина које сам видела током двомесечног обиласка Индонезије је 
прелепи Борободур, највећи будистички храм на свету. Поздрав за екипу „Панчевца” и све читаоце!

Емилија Тођераш, Долово

Ето, ни Берлин није лоша дестинација…
Срдачан поздрав од верног читаоца.

Александар С. Николић, Панчево

Велики поздрав из лепог и необичног
града на северу Африке – Алжира.

Злата Грабунџија, Панчево

Злато, Александре, 
Емилија, честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу

адресу. 

                       Редакција


