ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ
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ЧЕМУ ДА СЕ НАДАЈУ НАЈСТАРИЈИ
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КОЛИКЕ ЋЕ ТАЧНО БИТИ ПЕНЗИЈЕ
ПОСЛЕ НАЈАВЉЕНОГ ПОВЕЋАЊА
Када ће и како бити враћено умањење за период од 2014. до 2018.

Градски
превоз
Аутобуси редовни,
чека се
7. октобар
» страна 3

Записи

Ђурица Јованов:
Никад нисам хтео да
одем из Омољице
» страна 23

Село
Ништа од договора
о цени сунцокрета
» страна 24

Фото-репортажа

ЗЛАТО
Хектар у Црепаји
кошта као стан
у Панчеву
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НАША СРАМОТА
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АУТОМОБИЛИМА УЛАЗЕ У ПЕШАЧКУ
ЗОНУ ИСПРЕД ШКОЛЕ

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

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

Због несавесних родитеља
угрожена сигурност деце

Долово у знаку штрудле
» страна 25

Фудбал

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевци који су
били панкери

Били су и остали бунтовници

страна 9

Победа „Железничара”,
пораз „Динама 1945”
» страна 27
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ, ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА, О БУЏЕТУ ГРАДА

Пише: Мирјана Марић

Разлике
не боле
У Берлину људи иду у оперу у
шортсевима, папучама „биркеншток”, које подсећају на
наше „грубинке”, и у паузама
између два чина пију пиво и
једу переце. Унутра аплаудирају и славе уметност...
* * *
На улицама не можете срести
два човека сличног стила одевања и некако није важно шта
се носи, већ је важно да нешто
имате на себи. Оно што каже
„то сам ја”, а што је још лепше, нико вам неће замерити
што сте баш такви какви сте.
Можда вас нико неће ни приметити, а ходаћете међу хиљадама људи сваког тренутка.
Берлин није престоница моде,
али ако нешто можете научити док корачате улицама тог
града, јесте да је добар осећај
када изразите себе. И да притом уопште не марите шта било ко други мисли о томе. Али
стварно...
* * *
За столом у ресторану брзе
хране седеле су четири другарице: једна је изгледала као да
је индијског порекла, друга
плава, вероватно Немица, трећа као да је из источне Европе, а четврта је носила хиџаб.
Толико светова у том једном
малом ручку након напорног
школског дана. Осим тога одакле потичу, изгледале су потпуно исто, онако тинејџерски
разиграно и весело, да не можеш да престанеш да их гледаш. Хеј, колику предност оне
имају! Многи данас уче шта је
толеранција и поштовање различитости, а неки то живе. И
замислите колико је лакше кад
о томе не морате да размишљате јер је за вас нормално
да нисте исти као други. Ви сте
различити и то нимало не боли. То је ваш бренд!
* * *
Музика је свуда око нас. Само
треба да ослушкујете!
* * *
Знате, када се вратите, видите
да се и код нас носе патике
„ванс”, као и у центру великог
немачког града. Млади су исто
у свом филму, деца поготово,
само причају различитим језиком. Пиво се пије у парку,
док из локалних кафића допире музика. Град је мали, али
има душу. Ви сте исти, само
мало срећнији јер вам је све
то јасно.

Петак, 13. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАДОВОЉИТИ МНОГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОТРЕБЕ
Пред одборнике стиже
трећи ребаланс
Годинама, па и деценијама Панчево
важи за град чија је каса, сразмерно
броју становника, једна од најпунијих
у Србији. С обзиром на то да ће се ове
недеље пред одборницима наћи предлог трећег ребаланса буџета Града, искористили смо прилику да о томе како се ствара фонд свих грађана
Панчева, као и на шта се троши, поразговарамо с Предрагом Живковићем, замеником градоначелника, који је задужен за панчевачке
финансије.
Кренули смо од најактуелнијег питања: због чега се у овом моменту мења изглед градске касе.
Дефицит испод десет одсто
Трећи овогодишњи ребаланс буџета
је, како каже Живковић, узрокован
препорукама из Министарства финансија. Објашњава:
– Имали смо неколико састанака у
ресорном министарству у вези с потенцијалним увећањем буџета у наредној години. Наиме, ненаменски
трансфер нам је ускраћен још 2014.
године, па смо у обавези да буџетски
дефицит ускладимо са чланом 27 Закона о буџетском систему, што значи
да треба да га спустимо испод десет
одсто. Питање је било како да то технички изведемо. То смо урадили тако што смо јавни дуг према банкама,
тј. наше обавезе за отплату главнице
и камата, што годишње износи око
300 милиона динара, решили да умањимо за наступајућу годину, па смо
за 205 милиона увећали наше овогодишње рате. Истовремено, неке од
планираних инвестиција платићемо
јануара 2020. Тиме ћемо се квалификовати да нам држава врати пре пет
година умањена средства.
У склопу ребаланса било је мањих
пренамена средстава и није било промена код прихода. Током лета одобрено је око 17,5 милиона динара установама културе, па сада буџет Панчева
износи 5,8 милијарди динара.
– Најбитније је то да смо на основу
остварених уштеда додатних дванаест милиона динара определили за
предшколско образовање. Ради се о
субвенцијама за вртиће, односно средствима за око сто педесеторо деце која су на листама чекања. Она ће бити
уписана у један приватан вртић који
треба да добије важећу акредитацију;
једини је који испуњава услове – прича заменик градоначелника.
Живковић је већ скоро осам година у овом послу. Зато је компетентан
и да упореди буџет Панчева с касама
неких других локалних самоуправа.
Каже:
– Кад год имамо проблем или ако
само желимо да се консултујемо у вези с неким недоумицама – разговарамо с колегама из Зрењанина и Суботице. Они зову нас, ми њих, буџети
су нам слични. Додуше, суботичка
каса је пунија, али је и град већи од

Предраг Живковић
Панчева. У последње време имамо
добру комуникацију и често сарађујемо и са Смедеревцима и Пожаревља нима. Према послед њем
извештају Државне ревизорске институције, Панчево и Смедерево имају најбоље оцењена финансијска доку мента. Ка да се ра ди о региону,
нема смисла поредити, рецимо, Опово с Панчевом, јер и сразмерно броју становника њихов буџет је далеко
мањи. Исто тако, не волимо да слушамо када нам неко прича како стоје ствари у Београду. Закон о главном граду и друга акта чине да је
Београд неупоредив, баш као и престонице у другим државама.

Мало маневарског простора
Заменик градоначелника се слаже с
нама да је буџет од 5,8 милијарди динара огроман новац. Ипак, има потребу да дода:
– То је тако на први поглед. Људи
мисле да Град има 5,8 милијарди на
располагању за све оно што треба да се
реализује. Није тако: 4,5 милијарди динара су фиксне обавезе локалне самоуправе. Ту мислим на издвајања за
образовање, субвенције јавним комуналним предузећима, финансирање
установа културе... То не може да се
промени. За „маневар” у смислу имплементације одређене политике у неким областима остаје нешто више од

ПРО ШИ РЕ ЊЕ СЕ ВЕР НЕ ИН ДУ СТРИЈ СКЕ ЗО НЕ
На прошлонедељној седници Градског већа усвојен је План детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне 2.
Он је упућен Скупштини града како би га изгласали и одборници, чиме
ће бити створени предуслови за долазак, како је раније најављено, новог великог инвеститора из Немачке.
Други део северне индустријске зоне налази се на
Јабучком путу тик до постојећег комплекса ZF-а. Заузима простор површине 28
хектара, а према плану инвеститор ће на 22,5 хектара
градити објекте које ће користити за производњу.
Сву инфраструктуру коју је
дужан да обезбеди Град –
саобраћајнице, енергетски
извори и комунално опремање – неће бити тешко увезати, пошто се ради, као што рекосмо, о наставку постојеће пословне зоне.
Изградња кружног тока у близини ових зона већ је у току, није далеко
ни железничка пруга, а у плану је да се преко ових саобраћајница нови
панчевачки индустријски комплекс повеже са обилазницом која треба да
изађе на „мост у најави” Винча–Старчево, чиме би лако доступан био и
ауто-пут од Београда ка југу Србије.
Још увек није познато о којој компанији је реч, а зна се, из изјава челника и државе и града, да је у питању фирма из области ауто-индустрије.

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ

милијарду динара. Наравно, ствар избора сваке власти је за шта ће се определити. Вечито је питање како с најмање новца задовољити највише потреба
грађана, што је суштина целе приче.
Океј, схватљиво. Како то ради ова
власт?
– Сваке године одређена област добија више средстава. То су ове године
рад и запошљавање; у току су пројекти за самозапошљавање и нова радна
места, актуелни су и врло популарни,
људи се јављају. Када се успостави један добар систем, једноставно га не
треба мењати. Тога се држимо приликом расподеле градских финансија. И, очекује нас заокруживање четири
пројекта
јавно-приватног
партнерства, што ће донети и додатна средства, која ће ићи у инвестиције – јасан је Живковић.
Вечито је питање како уштедети.
Према нашем саговорнику, сваке године има све мање простора за то.
– Али није то само питање за нас који се бавимо градским финансијама,
већ и за све буџетске кориснике. Трудимо се да будемо максимално рационални и ефикасни. Често се дешава
да из неких техничких разлога корисници буџета не реализују инвестиције за које смо определили новац, па се
онда та средства враћају у буџет. Ни
то није добро, јер се прави буџетски
дефицит – каже Живковић.
Важно је питање и када ће буџетски корисници почети тржишније да
се понашају.
– Град не субвенционише на класичан начин предузећа чији је оснивач. „Хигијена” чисти улице, „Зеленило” уређује јавне зелене површине...
То нам онда фактуришу. АТП-у доплаћујемо за месечне и годишње карте повлашћених категорија. И када
једног дана дође приватник, субвенционисаћемо превоз ученика, студената, трудница и пензионера; тако раде сви градови. Предузећа већ јесу на
тржишту, Град помаже грађанима, а
не предузећима – тврди Живковић.
Приватни инвеститори, попут ZFа, Панчеву доносе много, мишљење је
заменика градоначелника.
– Најважније је то што ће наше суграђанке и суграђани доћи до посла.
Од познаника који раде у ZF-у чујем
да су задовољни и условима за рад и
примањима. Социјални моменат је
много битнији, али није занемарљива ни економска рачуница. У елаборату који је усвојила и Влада Србије,
када смо давали земљиште у закуп на
99 година, наведено је да ће се за две
и по године преко пореза и доприноса у градску касу слити она количина
новца коју бисмо добили и да је тај
простор продат по тржишној цени. То
је једна од најбољих инвестиција Града икада спроведених, није никакав
поклон – закључује Живковић.
Претпоставка је и да ће се због доласка инвеститора развијати грађевинска оператива, занатске делатности, прехрамбена индустрија...
Видећемо. Ускоро.
С. Трајковић

САЗВАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Почиње предлагање Преко тридесет тема
кандидата
пред одборницима

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Царство.
Ових дана, у граду
Снимио: Милан Шупица

Град Панчево позива грађане, правна лица и све друге
организације да предложе кандидате за Новембарску награду Града Панчева, која се традиционално додељује 8.
новембра поводом Дана града.
Награде се додељују физичком или правном лицу које има пребивалиште на територији Панчева за највреднија достигнућа у областима уметности, науке, архитектуре и
урбанизма, новинарства, образовања, спорта, привреде, медицине и социјалног и хуманитарног рада.
Предлог у писаној форми који садржи податке о кандидаткињи или кандидату и детаљно 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 Петра Драпшина) најкасније до 15. октобра.
Опширније о критеријумима за доделу Новембарске награде може се прочитати на сајту Града.

Тигран Киш, председник Скупштине града, сазвао је седницу локалног парламента за петак, 13. септембар. На
њој ће се наћи тридесет две тачке дневног реда, као и петнаест информативних.
У изјави за „Панчевац” Киш је казао да су најважније прве четири теме: трећи ребаланс буџета Града, одлука о доношењу Плана детаљне
регулације за подручје Северне индустријскопословно-производне зоне 2, утврђивање Пројекта за изградњу комплекса филмског студија од посебног значаја за град Панчево и усвајање
Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за финансирање, изградњу
и одржавање локалне путне инфраструктуре
на територији града с јавним плаћањем.
Поред тога, представници грађана ће усвајати програме рада и финансијске планове
установа културе и измене програма пословања
јавних предузећа. Према најавама које смо незванично добили, представници опозиције неће се наћи у одборничким клупама.
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АКТУЕЛНО

Петак, 13. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ГОРУЋИ ПРОБЛЕМ У ВОЈВОДИНИ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

У ПАНЧЕВУ ДЕСЕТ САМОУБИСТАВА 2018.

Завод „Панчевац”
први у свему

На сваких 40 секунди
у свету неко се убије

ЗНАЦИ УПОЗОРЕЊА

Како препознати
проблем и шта учинити
Само током прошле године у
јужном Банату 33 особе су извршиле самоубиство, а од тога
њих 10 је из Панчева. У целој
Војводини у 2018. забележено
је 305 случајева самоубиства,
а у Србији 949 (720 мушкараца и 229 жена).
Ове податке изнео је панчевачки Завод за јавно здравље поводом 10. септембра, Светског
дана превенције самоубистава.

Поражавајућа статистика
Индикатор распрострањености
самоубиства на одређеној територији назива се стопа самоубиства и представља број
суицида на 100.000 становника. У Србији је та стопа прошле године износила 13,5, што
је тек нешто мање него 2016.
године, када је била 13,6.
Нарочито је забрињавајуће
стање у Војводини, у којој је стопа самоубистава у 2016. години
била 15,3 (288 самоубистава),
при чему је тада заправо забележен пад у односу на стопу
29,6 из 2000. године. Судећи по
овим бројкама, Панчево није у
критичном врху листе као остатак Војводине, али то не умањује значај овог проблема.

Подршка – да, критиковање – никако
Превенција самоубиства и
даље остаје свеприсутни изазов, кажу у Заводу за јавно здравље Панчево. Сваке године самоубиство је међу 20 водећих
узрока смрти у свету међу људима свих старосних доба. Одговорно је за преко 800.000
смртних случајева, што је еквивалентно једном самоубиству
на сваких 40 секунди.

Како помоћи
На питање зашто неко изврши
самоубиство нема правог одговора, јер је овај чин, тврде
стручњаци, резултат заједничког утицаја генетских, психо-

КО ГА ПО ЗВА ТИ
Број националне линије за превенцију суицида у Клиници
за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић” је 011/7777-000 и доступан је 24 сата седам дана у недељи.
У центру „Срце” сваког дана од 17 до 23 сата ради број
0800/300-303, а подршку можете добити и путем мејла vanja@centarsrce.org, као и путем чет-рубрике на сајту
www.centarsrce.org.

лошких, социјалних, културних и других ризичних чинилаца, понекад удружених са искуством трауме и губитка.
– Уколико сте приметили да
особа коју познајете губи вољу
за животом, понудите јој разговор и покажите јој да није
сама. Не критикујте је, не моралишите, не сажаљевајте. Покажите да саосећате с њом, будите топли и стрпљиви и схватите је озбиљно. Немојте се
устручавати да поставите питање о самоубиству. Немојте
покушавати да је „развеселите”, нити да је утешите тако
што ћете омаловажити проблем. Немојте делити савете и
указивати на примере других
у сличним ситуацијама и немојте држати слово о вредности живота и праву на самоубиство – препоручују у Заводу.
Ако сумњате или поуздано
знате да је особа суицидна, врло је важно да утврдите да ли
има план самоубиства и да ли
има средства да га оствари, јер
то говори о висини суицидног

Истраживања су показала да осморо од десеторо
људи који изврше самоубиство неко време пре смрти
показују промене личности,
понашања, промене у спавању и навикама исхране.
Аларм се пали и ако приметите да особа много брине, губи интересовање за
пријатеље, секс и хобије и
показује да се плаши губитка контроле.
Суицидалне особе су неретко оптерећене осећањем
кривице, стида и самомржње, немају наде за будућност и злоупотребљавају
дроге или алкохол. Посебно треба обратити пажњу
на особе које имају наведене промене у понашању, а
недавно су изгубиле вољену особу или нешто друго
што им је важно (посао, новац, статус, веру…) или су
(биле) жртве злостављања.
ризика. Не остављајте је саму.
Склоните све предмете којима
би могла себе да повреди. Помозите јој да схвати да су проблеми решиви и да неподношљиви унутрашњи доживљај
који има неће трајати вечно.
Нажалост, већини људи је
врло непријатно да разговарају о самоубиству. У нашој култури то је табу тема и друштво
углавном игнорише постојање
проблема. Али чињеница је да
у свету готово милион људи годишње изврши самоубиство.
Зато се не треба устручавати
да понудите помоћ ономе коме је потребна!
Д. Кожан

Аутобуси возе редовно, чека се 7. октобар

МАНАСТИР ВОЈЛОВИЦА

Упокојио се
игуман Димитрије

Јеромонах Димитрије (Лазић), игуман манастира Војловица, умро је у среду, 11.
септембра, у панчевачкој
болници после дуге болести.
Отац Димитрије рођен је
1968. године, а замонашио
се у манастиру Баваниште.
Најзаслужнији је за „ренесансу” манастира који се налази у кругу панчевачке рафинерије и који је дуго имао
функцију сметлишта и фабричког магацина.

– Возачи су прихватили понуду градске власти да им до
краја године буде исплаћена
солидарна помоћ у укупном
износу од 40.000 динара (сваког месеца по 10.000 динара).
То је решење које је било најближе њиховим захтевима. Возачи су тражили повећање плате на 70.000 динара, али немогуће је да сваки запослени
има идентичну зараду, а да то
буде у складу са Законом о раду, будући да постоје разлике
у обрачуну стажа, двосменског
односно ноћног рада, рада с
кондуктером или без њега и
слично – објаснио је Бојанић.

Решење, бар када је о зарадама реч, за ову годину је пронађено, а шта ће запослени у АТПу, али и корисници услуга овог
предузећа моћи да очекују догодине, донекле ће бити познато после 7. октобра. Наиме, Град
је 29. јула упутио јавни позив
за подношење понуда за доделу концесије на период од двадесет пет година на услугу обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града и изградњу нове аутобуске станице. Рок за доставу понуда је 7. октобар, а за
исти дан је заказано и њихово
отварање. Бојан Бојанић откри-

ва да заинтересованих правних
лица – има.
– Град ће основати нову фирму, која ће бити заједничко привредно друштво. Сувласници те
фирме биће сам Град и нови
партнер, а ко ће то бити, знаће
се након отварања понуда. Он
ће бити у обавези да у првих
годину дана купи шездесет нових аутобуса и да у истом року
изгради и пусти у рад нову аутобуску станицу са сервисом и
техничким прегледом. То ће за
наше путнике значити преокрет за 180 степени, наравно
набоље – истакао је директор
АТП-а.
Д. К.

ЗАСТОЈИ

БАРУТАНА

ЖОК „ДИНАМО”

Одложен крај радова
Рок за завршетак радова на
мосту преко преводнице продужен је до 30. септембра, иако је првобитно био почетак
августа, па је већ једном померен за почетак септембра.
Рок је продужен до краја септембра због додатних радова
који нису могли бити унапред
предвиђени, већ су констатовани тек приликом отварања
конструкције моста. Наиме,
приликом отварања зона дилатација уочена су њихова унутрашња оштећења, што захтева замену новим дилатацијама другог типа и знатно повећава обим посла на одржавању
моста – саопштено је из „Путева Србије”.
Током трајања радова коловозна трака ка Панчеву је затворена и саобраћај се у оба
смера одвија у коловозној траци ка Београду.

Дани авантуре
Планинарско-еколошки клуб
„Соко”, уз подршку Града
Панчева и бројних удружења и клубова, шести пут заредом организује „Дане авантуре” у парку Барутана.
У суботу, 14. септембра,
од 9 до 17 сати, на вештачкој стени ће бити уприличено др жав но пр вен ство у
спортском пењању. Сутрадан од 11 до 18 сати биће
представљене активности као
што су спуштање котурачом,
извиђачке вештине, преживљавање у природи. Манифестација је првенствено намењена деци и младима, али
и одрасли су добродошли.
Улаз је на овај догађај је
бесплатан, а део садржаја, попут коришћења вештачке стене, зип-лајна или слак-лајна,
биће наплаћиван по дневној
карти од 300 динара. Ј. Ф.

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

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

ЕПИЛОГ ШТРАЈКА ДЕЛА ЗАПОСЛЕНИХ У АТП-у

Након хаоса који је прошле
недеље наступио у јавном градском превозу, када је четрдесет троје од 129 возача у ЈКПу АТП, незадовољно условима
рада, истовремено отворило
боловање, па су од уторка, 3.
септембра, аутобуси саобраћали по недељном реду вожње,
ситуација се у понедељак, 9.
септембра, коначно нормализовала.
Према речима Бојана Бојанића, директора АТП-а, сви возачи су се вратили на своја радна места и градски и међумесни превоз сада функционишу
несметано.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра услуга, због чијег
квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду
не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па су
се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.

Избор нових челника
За четвртак, 12. септембар, заказана је изборна скупштина
Женског одбојкашког клуба Динамо, која ће бити одржана у
просторијама клуба у Улици
Вука Караџића. Сви чланови
овог спортског колектива који
су овај број „Панчевца” купили у четвртак код колпортера
треба да знају да састанак почиње у 17.30. Најважнија тачка дневног реда заседања највишег клупског тела јесте избор новог руководства.

Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
Лазић из Клиничког центра
У Заводу ће ускоро почеСрбије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбулантдр Љубицу Лазић колеге сма- на хирургија, а све интертрају једним од најбољих ди- венције, као и додатне хијагностичара у нашој земљи. руршке и консултативне преТакође суботом, заинтере- гледе обављаће др Горан Досовани могу да ураде и све девски, специјалиста абдоврсте ултразвучних прегле- миналне хирургије из Опда срца, а ускоро ће се у За- ште болнице Панчево.
воду „Панчевац” радити и
Због свега овога не чуди
преглед сондом
чињеница да све
преко једњака
већи број Пан(ТЕЕ). И за ове
чевки и Панчеуслуге ангажован
ваца бира Завод
је један од воде„Панчевац”, поТелефон
за
ћих стручњака у
себно онда када
тој области – dr информације:
је нео п ход но
sc. med. Слобо- 013/21-90-900
урадити прегледан Томић, карде и анализе на
дио лог, доктор
једном месту и
медицинских наука и маги- добити резултате што пре.
стар кардиологије са Инсти- С тим у вези, треба подсетута „Дедиње”. Специјали- тити и на то да се у Заводу,
стички преглед и ЕКГ код примера ради, све врсте леовог лекара коштају 3.000 карских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук срца јенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно попо цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке вољним ценама, а више о
ОРЛ прегледе ради др Горан томе, као и о додатним поМитевски из панчевачке Оп- годностима које остварују
ште болнице, ендокриноло- сви они који поседују лојалшке др Гордана Вељовић, та- ти картице Ауто-центра „Зокође из Опште болнице, а ки”, погледајте на рекламуролошке њихов колега из ним странама нашег листа.
Додатне информације моисте установе др Небојша Тасић, док је за прегледе из жете добити путем телефообласти гинекологије заду- на За во да „Пан че вац”
жен др Јован Рудић из ГАК 013/21-90-900 и 013/21-90„Народни фронт”. Треба на- 903, а новости пратите и на
поменути да су прегледи код сајту www.zavodpancevac.rs,
др Небојше Тасића тренутно као и на „Фејсбук” странина акцији, па тако компле- ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Има толико небулоза, треба изабрати најнебулозније.
Пре смо обесмишљавали приче, сада је већ све обесмишљено, па у принципу само извештавамо. Имамо
деведесете на стероидима, идем сад да купим тренерку и да се упашем. Ја сам за бојкот док не буде донесен
нови закон и док се не направе услови за изборе јер је
ово сулудо. За то сам да се бојкотују, па нек сам влада
овом државом, а нас нек отера. Ја сам за то да ми купи
карту у једном правцу, изабрао бих неку пропалу земљу попут Норвешке, Шведске, Данске… Да одем у те
неразвијене земље које имају проблем с демократијом. То су земље из којих ће људи ускоро надирати
овамо у „златно доба”. Избеглице које ће тражити азил
за усељење у Србију.
(Радио-водитељ Дарко Митровић Даре, „Данас”, 6.
септембар)
* * *

* * *
Цензура је метастазирала. Има је свуда, на свим нивоима, па се самим тим и спроводи на много начина.
Њен најперфиднији облик је аутоцензура и њу виђам
све више, чак и у свом најближем окружењу. Оно што
сам видела бавећи се Југославијом, а што видим и сада, јесте да су овде људи јако склони погодбама са системом и да се врло лако продају. Захваљујући медијима и друштвеним мрежама ви данас гледате те „продаје” лајв или онлајн. Са сваким одобреним пројектом, било да је уметнички, научни или било који други, ви умекшавате реторику и одједном уместо о политици о којој сте жучно говорили и нападали Вучића,
имате изјаве у стилу „пролеће је дошло у наш лепи
град”, мало о деци, мало о времену, мало шта сте јели,
мало о послу и ето аутоцензуре. А од аутоцензуре до
саучесништва у оваквим системима је кратак пут. Код
многих таквих људи које сам гледала у прошлости као
историчарка, али које гледам и данас као савременица, ви видите нелагоду и ја дубоко верујем да се људи
који пристају на овакве погодбе осећају лоше. То је нека, мада слаба, сатисфакција за оне храбре који не
пристају на погодбе. Историја ће и једне и друге ставити на своје место.
(Исто ри чар ка Ра ди на Ву че тић, „Блиц”, 9. сеп тембар)
* * *

Петак, 13. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАДСКИ ПРОЈЕКТИ ЗА БУДУЋНОСТ

ДАНАС МЛАДИ, СУТРА ЛИДЕРИ
Изградња личних и
професионалних
капацитета

начно, успешни учесници пројекта биће представљени послодавцима чији је делокруг
рада компатибилан с вештинама и знањима младих учесника пројекта.
Предвиђено је учешће по петнаест младих особа у обе радионице, што значи да је учеснички капацитет ограничен.
Пријављени ће бити обавештени мејлом или телефоном о
коначној селекцији и свим неопходним детаљима у вези са
одржавањем радионица. За све
додатне информације могуће
је контактирати с координато-

Бесплатне радионице
у просторијама Месне
заједнице Центар
Пројекат „Данас млади, сутра
лидери”, чији је циљ пружање
подршке младима у Србији да
кроз изградњу личних и професионалних капацитета раде, запосле се, односно учине све што
је до њих на самозапошљавању,
подржала је Канцеларија за младе града Панчева. Пројекат је
усмерен на особе које имају између 16 и 26 година, а идеја је
да се свима њима омогући равноправан приступ техникама,
вештинама и знању које захтева модерно тржиште рада.
Бесплатне радионице, које
ће бити организоване у седам
градова и општина у Србији,
усмерене су на усвајање знања
и вештина потребних за запошљавање и самозапошљавање,
професионалну оријентацију,
емоционалну писменост, активизам, медијску и IT писменост. У Панчеву ће радионице
бити одржане од 13. до 15. сеп-

тембра у просторијама Месне
заједнице Центар, у Улици Максима Горког 25.
На њима ће ментори и предавачи бити искусни професионалци са Института за јавну
политику, БИТ института и из
Школе нових визија у образовању. Заинтересованима ће на
располагању бити радионица
за младе од 16 до 20 година
под називом „Професионална
оријентација, активизам и лидерство”, а биће одржана у петак, 13. септембра, од 17 до 20,
сутрадан од 10 до 17 и 15. сеп-

тембра од 10 до 13 сати. Паралелно ће се одржавати радионица за особе од 20 до 26 година, чији је радни назив „Основе IT: увод у WordPress”. Термини су: 13. септембар од 17
до 20 сати, 14. септембар од 9
до 18 и недеља, 15. септембар,
од 9 до 14 сати. Пријаве су могуће само на сајту Института
за јавну политику www.ijp.rs.
Други део пројекта биће посвећен практичној примени стеченог теоријског знања током
активног учешћа у раду једне
од поменутих организација. Ко-

Бесплатне радионице
усмерене су на
усвајање знања и
вештина потребних за
запошљавање и
самозапошљавање.
ром Канцеларије за младе града Панчева на број телефона
013/308-795 или преко „Фејсбука” на https://www.facebook.com/groups.

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Повољно пословно окружење
Негативан резултат
пословања у првом
полугодишту исказало
шест јавних предузећа
Чланице и чланови локалне
владе састали су се 9. септембра како би прошли кроз седам тачака дневног реда. Две
најбитније – ребаланс буџета и
опремање Северне индустријске зоне 2 – тема су засебног
текста на другој страни овог
броја нашег листа, а о преосталим извештавамо овде.
Град ско ве ће ће под не ти
Скупштини града Панчева информацију о степену усклађе-

ности планираних и реализованих активности из програма
пословања јавних предузећа за
првих шест месеци ове године. Ради се о законској обавези
обелодањивања статистичких
података које треба доставити
Министарству привреде. Од
шеснаест предузећа негативан
резултат пословања у првом
полугодишту исказали су ЈКП
„Водовод и канализација”, ЈП
ГСА, ЈКП „Хи ги је на”, ЈКП
„Младост”, ЈКП „Комбрест” и
ЈКП „Омољица”. Затим, дата
је сагласност на другу измену
финансијског плана МЗ „Качарево” и шесту МЗ „Мита Вукосављев” из Долова за 2019. У

питању је усклађивање с ребалансом буџета Града.
Такође, образован је тим за
рецертификацију Града Панчева у програму цертификације градова и општина с повољним пословним окружењем у
југоисточној Европи. Да подсетимо, Панчево је кроз овај
процес пролазило 2014. и 2015.
године, када је и цертификовано. У међувремену је извршена ревизија стандарда, па је
рок трајања цертификације сада три године. Пошто Град жели да и даље има овај акт, дошло се до момента када га треба обновити. Од десет критери ју ма по треб но је да Град

испуњава већину, што и јесте
случај. Координатор тима који
ће доставити сву релевантну
документацију у вези с тим је
Оливера Суботић, секретар Секретаријата за привреду и економски развој.
На крају су већници прихватили предлог за споразумни
раскид Уговора о изради техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код
Хиподрома и саобраћајних прикључака на државни пут Панчево–Ковин. Разлог је што се
пројектантска кућа оградила
од првобитног плана, јер су се
услови на терену од 2014. године променили.

ОПРЕМАЊЕ СТВАРАЛАЧКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Будућност одмах

* * *
Обележавање педесетогодишњице „Вудстока” изазвало је јако велику глобалну пажњу и то је за мене изненађујуће. Припадам генерацији чије су успомене
успешно избрисане. Свако ко је касније изашао на
друштвену, културну или музичку сцену радио је
управо на томе да би ту прошлост заборавио. Зато је
необично да је већа пажња ове године посвећена
„Вудстоку” него педесетогодишњици спуштања човека на Месец, па се показало да је „већи корак за човечанство” био „Вудсток” него тај лет „Апола 11”. Зашто? Зато што је тада читава једна генерација изашла на јавну сцену и дошла на „Вудсток” да се буни
против рата у Вијетнаму, против расне и полне сегрегације; дошли су борци за људска права, еколошки
активисти и анархисти – носиоци разних идеја тада
су били заједно. Фестивал „Вудсток”, на коме је било
500.000 људи, имао је више посетилаца него што је
Америка тада имала војника у Вијетнаму. Испоставило се да огроман број различитих људи у тим околностима може да живи толерантно. Не заборавите да
на „Вудстоку” у та четири дана није било нити једног
јединог инцидента, што је јединствено у новијој историји када је на окупу тако велик број људи. Е, то је
модел који је једна генерација представила свету.
(Музички критичар Петар Пеца Поповић, портал
„Новости”, 4. септембар)

У оквиру Националног дана давања покренута је кампања за
прикупљање средстава за отварање прве стваралачке лабораторије у Панчеву намењене деци – „Покуш.аи лаб”. Да би се
лабораторија опремила, што је
иницијатива „Синхро хаба”, потребно је да локална заједница,
компаније и ентузијастични појединци до 9. октобра прикупе
1.498.539 динара путем кампање, која се може видети на сајту donacije.rs. Прикупљена средства биће уложена за набавку
најновије технологије, попут ле-

го робота, 3D штампача, рачунара и графичких табли, али и
опреме која покрива области
виртуелне реалности, вештачке интелигенције...
Како кажу у панчевачкој Организацији за развој каријере и
омладинског предузетништва
„Connecting”, која спроводи кампању, лабораторија ће оспособити децу да у будућности буду
творци технологије, а не само
њени корисници. Организатори ове кампање наводе да је изузетно важно постојање учионице са савременим училима,

јер тако опремљени простори
омогућавају покретање програма који децу уче алгоритамском размишљању и упућују их
у свет креативног рачунарства.
Ова модерна учионица олакшаће одржавање наставе информатике у основним школама.
Лабораторија је замишљена
као тачка сусрета теорије и праксе, епицентар преласка из идеје у прототип, уз помоћ свих
неопходних ресурса – материјала, алата, рачунара, електронике, стручне менторске подршке и искуствених трикова вр-

шњака. Свако од 66 одељења
петог и шестог разреда свих
школа у Панчеву добиће по десет школских часова информатике које наставници могу, уместо у школи, одржати у „Лабу”.
Поред тога, на пролеће крећу и
три креативна курса: „Илустрација и анимација”, „Dизајн видео-игара” и „Програмирање робота” за децу узраста од шест
до петнаест година.
Више информација о организаторима и самој кампањи
мо гу ће је про на ћи на сај ту
donacije.rs.

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ

Бесплатан курс енглеског
Град Панчево расписао је јавни позив за незапослена лица
за похађање бесплатног интензивног курса пословног енглеског језика. Ради се о подршци
повећању запошљивости незапослених лица, с обзиром на
очекивано отварање нових радних места у Панчеву.
Незапослени ће похађањем
бесплатног интензивног курса
пословног енглеског језика нивоа А1, А2 и/или Б1 (у зависности од претходног нивоа знања) имати прилику да унапреде своје знање и да стицањем
цертификата о завршеној обуци повећају могућност запошљавања. Обука ће бити одржана у

ће га похађати биће донета до
1. октобра и објављена на званичној интернет презентацији
Града Панчева. Право учешћа
на јавном позиву имају незапослена лица с пребивалиштем
на територији града Панчева,
са завршеним III и/или IV степеном стручне спреме.
Последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 20. септембар.

Градска управа
периоду од октобра до децембра 2019. с фондом од шездесет до осамдесет часова.

Планирано је да тридесет полазника похађа бесплатан курс.
Одлука о листи кандидата који

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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КОЛИКО ЈЕ ДАНАС НА ЦЕНИ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

СКУПОЦЕНО БАНАТСКО „ЗЛАТО”
По хектару обрадивих
површина и до
18.000 евра
Најцењенији хумус
у Црепаји
Ако је судити по извештајима Републичког геодетског завода, прошлe
годинe највише се трговало становима, а одмах затим пољопривредним
земљиштем. Наравно, најбоље се на
том тржишту котирала војвођанска
плодна црница – и до 18.000 евра по
хектару. Ту се, пре свега, мисли на јужнобачки регион, премда ни у нашем непосредном окружењу износи
нису за потцењивање.
По тражњи, а у складу с тим, по
квалитету предњачи црепајачко „банатско злато”, док су веомa цењене и
парцеле у атарима између Баваништа
и Долова. Насупрот томе, њиве с друге стране поменутог панчевачког села, пре свега оне које се наслањају на
Делиблатску пешчару, могу се купити и за „багателу”.

Јагма за црницом
Према речима Марка Бојтара, доловачког пољопривредника, ситуација
око купопродаје земље је шаролика,
будући да се, у квалитативном смислу, распон земљишта у том атару котира од друге до шесте класе.
– Најскупље парцеле продаване су
и за 11.000 евра по хектару, али има
и оних јаловијих уз Пешчару, шесте
класе, које се могу добити за мање
од 4.000 и таква је отприлике четврти на до ло вач ког ата ра. А ре ци мо

према Баваништу, где је ниво подземних вода веома висок, цене су
много више. Ту један од најплоднијих потеза, под називом Безубица.
Иначе, годишњи закуп је око триста
евра по хектару, а почетна цена за
изнајмљивање државног земљишта
ове године била је 33.000 динара –
истиче Бојтар.
Примера ради, у Старчеву, иако
углавном преовлађује тешка црница, цене нису ништа мање, каже један

од већих земљопоседника Немања
Петровић.
– Очигледно су у питању закони тржишта, па због велике јагме за куповином земље „на век”, јер свака понуђена парцела плане за пола минута,
цене по хектару су већ неко време око
десет хиљада евра – наводи Петровић.
Ипак, надалеко је позната легенда
о првокласној црепајачкој земљи која је због многих карактеристика неприкосновена не само у овом делу

КАКО ЈЕ СПРЕЧЕНА РАСПРОДАЈА ЗЕМЉЕ СТРАНЦИМА
Србија је на седамнаестом месту у
свету по количини обрадивог земљишта и пре пет година су многи
велики светски конзорцијуми, међу
којима се издвајају „Ел Дахра” и
„Тенеси”, били заинтересовани за
куповину земљишта у Србији. Било
је тада најава о инвестицијама у
аграр вредним неколико милијарди
долара, потписивани су споразуми
и уговори са странцима, рађене студије и најављивани велики инфраструктурни пројекти у области
наводњавања. И Панчево је било
део тог великог плана.
Међутим, побунили су српски земљорадници, уследиле су блокаде
путева, преговори, убеђивања, уцене интересних група... На крају је
власт била принуђена да заштити
национални интерес, па је тако пре
две године Скупштина Србије

усвојила измене и допуне Закона о
пољопривредном земљишту, које
страним држављанима ограничавају куповину земљишта.
Да би странац могао да купи земљу, мора да има бар десет година
пребивалиште у Србији односно у јединици локалне самоуправе у којој
жели да купи земљу. Поред тога, у
тих десет година минимум три године мора да се бави обрађивањем
земље, да има регистровано пољопривредно газдинство и да поседује машине и опрему за обављање
пољопривредне производње. С друге стране, као физичко лице, странац може стећи својину највише до
два хектара пољопривредног земљишта. Законом је забрањена и
продаја пољопривредног земљишта
држављанима ЕУ у зони од десет
километара од границе.

Измене закона ступиле су на
снагу 1. септембра 2017. године,
чиме је спречена потпуна либерализација промета пољопривредним земљиштем, што је било
предвиђено Споразумом о стабилизацији и придруживању ЕУ. Његовом применом изједначила би се
права грађана Србије и ЕУ при куповини пољопривредног земљишта. И друге земље су се избориле
у преговорима о придруживању за
вишегодишњу забрану продаје
земље странцима и након уласка
у ЕУ.
Након тога прича о продаји земљишта свела се на приче о улагањима бизнисмена и популарних
јавних личности, а странци су, бар
док траје мораторијум на српске земље, одустали од својих капиталних
инвестиција.

Баната већ и неупоредиво шире. Тамо се хектар без имало напора прода
за 14.000 евра.

Важна и близина путева
Стручњак за ову област из Института
„Тамиш” Владан Угреновић то објашњава најбољим могућим физичко-механичким саставом те земље, који омогућава онима што је обрађују
да имају више приносе с мањим трошковима обраде.
– Рецимо, владимировачка земља
се лако обрађује, али за разлику од
црепајачке даје слабије резултате, а
родна је као да има тежи механички
састав. Поред тога, у Црепаји је водно-ваздушни режим такав да држи
влагу дуже него земља на другим местима, тако да су тамо, када је сушна
година, неупоредиво већи приноси
него другде, па власници и више зараде. С друге стране, у околини Старчева је нижи терен, па се та ритска
црница теже заорава и више се нафте
потроши. Качаревачка земља је по
хемијским особинама можда и најбоља, али има тежи механички састав и, сходно томе, изискује веће
трошкове. Примера ради, у Добрици
се хектар земље креће око 7.000 евра.
Поред тога, има потеза с киселим земљиштима, где и у доброј години ратарске културе слабо рађају. На цену
утиче и удаљеност парцела од града
или важних путева, а самим тим и
могућност да она буде конвертована
у грађевинско земљиште, што знатно
увећава вредност. Али то већ нема
везе с пољопривредом... – закључује
Угреновић.

САРАДЊА ПАНЧЕВА И РЕШИЦЕ НА УНАПРЕЂИВАЊУ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ

Обновљиви извори енергије у јавним установама
Новцем ЕУ уређена хала
на Стрелишту
Завршна конференција пројекта „Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија – Србија” одржана је у петак, 6. септембра, у малој
сали Градске управе Панчева.
Том приликом су представљени
остварени резултати и лекције научене током имплементације првог Интеррег ИПА инфраструктурног пројекта Града Панчева. Реч је о реализацији идеје о унапређивању енергетске ефикасности спортске хале на
Стрелишту. У претходних двадесет
седам месеца Решицa и Панчево радили су на спровођењу мера за смањење емисије угљеника у атмосферу
коришћењем обновљивих извора енергије на јавним објектима. Укупна вредност пројекта била је 1.353.167 евра,
од чега је буџет Града Панчева 792.776
евра, а буџет Општине Решица 560.391
евра. Циљ пројекта биће постигнут
инвестицијама у објекте са обе стране границе.
На све ча ном ску пу о зна ча ју
реализованог посла говорили су градоначелник Саша Павлов, градска

пожелео им срећу у даљем раду и
нагласио да се нада будућој сарадњи,
како бисмо наставили да унапређујемо и одржавамо братске односе с
Решицом, старе више од четрдесет
година.

Корисна искуства

менаџерка Маја Витман, финансијски менаџер пројекта из Румуније
Миријам Вилчану и координаторка и
асистент менаџера пројекта за Панчево Анђела Вила.

Одрживи развој
Хала спортова у Панчеву је енергетски санирана и реконструисана након педесет година и панчевачки спортисти су добили модеран простор.

Поред тога, Панчевци могу у много
пријатнијој атмосфери да прате спортске манифестације и утакмице. Паралелно с тим спроведене су промотивне активности на тему заштите
животне средине чији је циљ био да
се афирмишу спорт и еколошке вредности у локалним заједницама.
Градоначелник Саша Павлов честитао је члановима обају тимова на
успе шној ре а ли за ци ји про јек та и

Градска менаџерка Маја Витман захвалила је менаџерима, целом тиму
и свим сарадницима у пројекту са
обе стране, који су одговорно и амбициозно приступили раду уз сва
временска ограничења и специфичност. Панчево учествује у програму
прекограничне сарадње Румунија–
Ср би ја ви ше од де сет го ди на, и
изразила наду да ће се таква сарадња
и наставити.
Када је у питању енергетска ефикасност, Панчево је на самом почетку, за разлику од наших комшија. У
општини Решица већ су урадили обнову базена и сада су само поспешили енергетску вредност тог јавног
објекта. Према речима Миријам Вилчану, финансијског менаџера пројекта, средства су искоришћена за уградњу соларних панела на крову базена
и куповину шездесет бицикала за градски систем рентабајка.

ПОЧЕЛА СЕЗОНА ВАТРЕ
НА ЊИВАМА

Држава опомиње
Министар заштите животне средине упутио је позив јавности да
се престане с праксом паљења стрних усева на отвореном простору.
У сврху подизања свести о опасностима које прете услед бахатости
појединаца који пале остатке на
њивама, држава је у сарадњи с Програмом Уједињених нација за развој (УНДП), Ловачким савезом Србије и Специјалним резерватом
природе Стари Бегеј – Царска бара покренула кампању „Не палите
стрњику, не играјте се ватром”.
Опште је познато да се у Србији
биљни остаци на усевима уништавају пожаром и често овај чин има
погубне последице по биодиверзитет, имовину и животе људи. Циљ
кампање „Не пали стрњику!” јесте
да у јавности пробуди свест о томе
да је спаљивање стрњике вишеструко штетно, као и да заједно с
другим надлежним органима и институцијама допринесе искорењивању ове праксе. Оваква метода
штетна је и за оне који пале своје
усеве, јер се услед пожара насталих паљењем потпуно уништавају
микроорганизми у првом слоју земљишта, због чега оно губи своју
плодност и смањују се приноси. Не
само да опада квалитет земљишта
већ се пожар неретко прошири на
околину, уништавајући читаве екосистеме, а представља претњу и за
људске животе.
Србија је један од четрдесет центара биодиверзитета у свету и изванредно богатство и лепота који
је одликују морају се сачувати. Зато је опомињући прошлогодишњи
пожар у Специјалном резервату
природе Стари Бегеј – Царска бара, када је преко 800 хектара површине национално и међународно значајног заштићеног подручја
горело у ватреној стихији изазваној паљењем њиве.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и други
надлежни органи и институције у
наредном периоду појачаће контролу и против сваког ко се буде
огрешио о закон биће поднета адекватна пријава.

ВАЗДУХ У ПАНЧЕВУ ЗАГАЂЕН

Опасне само
прашкасте материје
Најзагађенији ваздух прошле године био је у Београду, Панчеву,
Косјерићу, Ужицу и Смедереву, док
је у извештају Агенције за заштиту
животне средине ваздух у Бору оцењен као чист, тј. незнатно загађен.
Сваке године Агенција за заштиту животне средине објављује извештај о квалитету ваздуха у коме се
оцена доноси на основу података
које су Агенцији доставиле институције које врше мерења и учествују у мониторингу квалитета ваздуха на националном и локалном нивоу. Према прошлогодишњим резултатима, ваздух у већини великих градова припада трећој категорији, односно оцењен је као прекомерно загађен. Они бележе прекорачење вредности суспендованих
честица ПМ10 и толерантне вредности суспендованих честица ПМ2,5.
Ваздух прве категорије, што значи чист или незнатно загађен, у
2018. години дисали су грађани
Новог Сада и Бора.
У ову категорију сврстан је и
Ниш, али уз објашњење да у том
граду није било довољног мерења
суспендованих честица. Како стоји у овом документу, главни загађивач ваздуха у Србији су суспендоване честице ПМ10 – честице
мање од 10 микрометара, а по саставу су смеша дима, чађи, прашине и киселине, уз тешке метале, попут олова, кадмијума, никла
и арсена. Настају као последица
грејања, саобраћаја и индустрије.
Уз њих иду још ситније честице
ПМ2,5, које носе тешке метале.

Страну припремиo
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Станижан
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Х И Т НА ПО МО Ћ

Основе спасавања живота

Пише:
др Мирослав Тепшић
Улога ургентних служби у нашој средини била би мањкава и непотпуна без сарадње
свих нас који смо били у прилици да затражимо хитну медицинску помоћ или пружимо прву помоћ унесрећеном
лицу. Сама дефиниција прве
помоћи говори много о њеним циљевима: сачувати живот, спречити погоршање стања, побољшати опоравак. Правовременим позивањем броја 194 и применом првих мера лаичке помоћи урадили
смо већ велике кораке у остварењу ових циљева. Ипак, контакти са унесрећенима и лицима која су се затекла у непосредној близини говоре нам
да никад није довољно едукације и скретања пажње на
основне мере прве помоћи.
Не заборавимо никад да без
свести, дисања и срчане радње нема живота. Ове речи могу да буду сувише уопштене и
нејасне ако се не поткрепе баналним примерима. Замислите особу која је изгубила свест
после неке трауме и у тако
несвесном стању заузела потпуно неприродан положај главе и врата. Положај на леђима довешће до западања језика и прекида дисајног пута.
Исто то ће се десити и када је
глава нагнута према грудном
кошу, на пример код лица које је доживело саобраћајну незгоду и изгубило свест. Прву

помоћ у ове две ситуације пружићемо уз помоћ два једноставна маневра: положај на
леђима треба да се промени у
положај на страну, а савијену
главу и врат треба исправити
и држати у том положају до
доласка професионалне медицинске помоћи. На тај начин спасли смо нечији живот,
јер мозак без четири-пет минута кисеоника умире. Ове две
мере прве помоћи предузимају се кад особа има срчану
радњу и када дише.
Ако видимо да унесрећени
који је без свести не дише, дакле не примећујемо одизање
грудног коша, не чујемо дисање и не осећамо дах на нашем образу, готово је сигурно
да не постоји срчана радња.
Тада је једина шанса за његов
живот масажа срца. Лице без
срчане радње постављамо у
положај на леђа, на чврсту
подлогу, врат исправимо тако
што подигнемо угао браде и
притиснемо чело, и крећемо
испруженим рукама да притискамо доњу трећину грудног коша око пет центиметара. Овом мером смо омогућили да крв проструји кроз
виталне органе – мозак и срце.
Трећа важна мера прве помоћи која спасава живот је
заустављање видљивог крварења. На руку стављамо рукавицу или неку кесу, а онда
чистом тканином или газом
притискамо место крварења.
Било би добро да се рана тампонира помоћу смотуљка завоја или неког приручног средства, које се ставља преко газе, а онда се све чврсто превије. Не сме да нас узнемири
брзина крварења и количина
истекле крви, јер је веома важна брзина наше реакције.
Лицу коме је истекла велика
количина крви помоћи ћемо
и тако што ћемо подигнути
ноге и руке како би витални
органи добили што више крви. Свака од ових мера прве
помоћи може бити пресудна
у борби за нечији живот.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Успавана лепотица
није мит

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Циркардијални односно биолошки ритам појединца тренутно је врућа тема међу истраживачима. Из ове области
је група научника 2017. године већ добила Нобелову награду, што
је заинтересовало
во де ће свет ске
компаније које се
баве негом коже.
До ка за но је да
свака ћелија у нашем
телу садржи такозване сат гене и да ћелије коже врше експресију ових циркардијалних
протеина. Због тога наша кожа
прати дневни ритам и мења

Страну
припремила
Драгана

Кожан

своју функционалност у зависности од доба дана.
Током дана главни циљ наше коже је да се заштити и
тада је њена густина на максимуму, а пролиферација ћелија на минимуму. С друге
стране, ноћу се кожа фокусира на обнављање ћелија, са
израженом пролиферацијом,
пропустљивошћу, протоком
крви и продирањем које је на
највишем нивоу. На овај начин је потврђена и тврдња која годинама постоји: да је кожа најпријемчивија за препарате с високом концентрацијом супстанци управо ноћу.
Зато је битно ноћу користити, у зависности од типа
коже и година, одређене ноћне нутритивне креме, серуме, емулзије, филере и остале производе за негу
коже. Изузетно је
важно претходно очистити кожу мицеларном
водом или млеком за ски да ње
шминке и потом се
умити одговарајућом пеном
или гелом за умивање. Након брисања коже потребно
је нанети тоник како би се
регулисала pH коже и потом
неки од препарата за ноћну
негу. Када је реч о медицинској ко зме ти ци, мо же те
очекивати одличне резултате до јутра. Будите успавана
лепотица.

И ОД ВАС ЗАВИСИ ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ВАШЕГ НАСЛЕДНИКА

НЕ БУДИТЕ ШТАКА СВОМ ДЕТЕТУ
Бити родитељ једна је од најзахтевнијих и најодговорнијих
улога која нам је у животу додељена. Дете на овај свет долази без упутства за употребу, а
школу за будуће мајке и очеве
нико још није отворио.
Већина нас о васпитању и
одгајању деце учи успут, методом покушаја и погрешки, а
немали број пута деси се да
тек када дете одрасте, схватимо да смо у прошлости ненамерно начинили неку непоправљиву грешку која се већ негативно одразила на његов физички, психички или емоционални развој. Ево где најчешће
грешимо.
Данас више није новост да наше интелектуалне способности
не зависе само од броја нервних ћелија, односно од нашег
генетског потенцијала, већ да
на њих утиче број веза (синапси) ме ђу њи ма. Не ка да шње
уврежено мишљење да се синапсе стварају искључиво пре
дететовог рођења сада је замењено новим открићем: 50% синапси развија се до дететове
пете године, 75% до седме, а
остатак синапси до дванаесте
године. После тога на развој
интелигенције детета можемо
да утичемо у ограниченом обиму. Али зато у првих дванаест
година имамо пуне руке посла
и свако забушавање кошта!
О томе шта можемо урадити да бисмо поспешили развој
интелигенције својих малишана, на предавању под називом
„Значај исправног развоја интелигенције у модерно доба”
говорио је у среду, 4. септембра, у препуној читаоници панчевачке Градске библиотеке,
др Немања Галетић са Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине.

Први дани пресудни
– У првих неколико година живота детета у свакој секунди настаје по чак 700 нових синапси
између неурона у дететовом мозгу. Управо због тога је фасцинантан број вештина и ствари
које дете може научити у веома
кратком периоду. Но то је само
добра полазна основа. Уколико
с дететом не радимо од првог
дана, његов пуни потенцијал неће моћи да се развије и зато је
важно да се на време информишемо о томе како развити
синапсе, како побољшати интелигенцију и где грешимо на
том путу – нагласио је Галетић.

Боја собе је важна
Уколико управо ишчекујете бебу и сазнали сте пол, онда вероватно припремате розе собу

за девојчицу или плаву за дечака. Ако је тако, већ сте направили прву кардиналну грешку!
– Новорођенче у првим данима живота не види боје, већ
само контрасте. Када је соба
опремљена стварима исте боје,
контраста нема, а самим тим
нема ни стимулације за настанак нових синапси. Стога топла

– Научите децу играма које
смо ми играли као мали: ластиш, школице, хула-хоп, скакање на једној нози, бацање
фризбија – све те игре и те како имају своју сврху. Јесте ли
знали, на пример, да ће дете
које није научило да хода уназад касније имати проблема с
разумевањем негативних бро-

СЕК СУ АЛ НЕ ПО РУ КЕ У ДИ ЗНИ ЈЕ ВИМ
ЦР ТА ЋИ МА?!
Доктор Галетић је препоручио родитељима да се добро информишу о сублиминарним порукама које се данас крију у многим филмовима, цртаћима и музичким спотовима. Реч је о
порукама и сигналима који су испод
граница људске перцепције, што
значи да их ми и не примећујемо
свесно, али их наша подсвест упија.
Такве поруке углавном се
користе у рекламама и имају
циљ да вас подстакну на неко
понашање. Углавном је то куповина производа, али има и
оних које буде агресију или имају сексуалну конотацију. На
интернету можете пронаћи много примера оваквих порука
пронађених чак и у Дизнијевим цртаћима.
Вероватно ћете бити шокирани када схватите да Мики Маус у ваздуху исписује реч „секс”, да Сунђер Боб показује
средњи прст или да се у позадини невиног цртаћа крије гола жена. Поред сексуалних порука, у игрицама, серијама и
спотовима појављују се често и сатанистички елементи и
симболи масонерије.
препорука родитељима: нека
соба ваше принове буде што
шаренија – каже Галетић.

Кревет, не трамбулина
Велики број родитеља у данашње време забрањује својој деци
скакање по барицама или по
кревету. Плашећи се да се не
испрљају или не повреде, чинимо им још једну медвеђу услугу.
Управо док пузи, хода, трчи,
скаче, провлачи се, пење или
спушта, дете кроз функционалну игру гради способност коришћења великих група мишића
које координишу покрете тела.
Тако се развијају груба моторика, координисаност, темпо и брзина покрета, а самим тим и
синапсе у дететовом мозгу.
Доктор Галетић каже да замена барица и кревета трамбулином није добра идеја, јер
ефекат није исти: трамбулина
сама одбацује дете и оно нема
контролу над темпом и јачином скока. Исто тако, он препоручује да заборавите на електричне тротинете или предугу
употребу дечјих колица.

Заборављене игре
Он је дао и одличан савет мамама и татама како да подстакну децу на то да се више
крећу.

ДА ВАМ СЕ МОЗАК НЕ ПРЕТВОРИ У ПИХТИЈЕ
Наш мозак се развија читавог живота, наравно уколико му
то дозволимо. Доктор Галетић одраслима саветује да спрече
опадање своје интелигенције тако што ће увек себи постављати нове изазове и задатке, уместо да им сваки дан прође у понављању једних те истих активности и хипнотисаном
зурењу у екран компјутера, телефона или телевизора.
Заборавите на изговоре и прихватите се неког хобија, научите нови језик, читајте књиге, упишите се у школу плеса
или, још боље, одиграјте ластиш, школице или неку другу
стару игру са својом децом. Користи ће бити многоструке.

јева? Не заборавите и на вијачу, игре на снегу и оне с лоптом. Посебно бих препоручио
кликере, игру која има толико
предности: доприноси развију
фине моторике и математичких вештина, као и социјализацији – нагласио је Галетић.

Храна и ТВ – никако
Још једна грешка на коју је
упозорио овај лекар је и та што

многе мајке, желећи да избегну неред, хране своју децу не
дозвољавајући им да самостално савладају ову вештину на
време.
– Још је горе ако децу приликом храњења поставите испред укљученог телевизора или
компјутера. То није оброк, дете у овој ситуацији није свесно ни хране коју једе ни количине коју уноси. Касније ћете имати великих проблема
са исхраном свог детета, а велике су шансе и да ће оно бити гојазно. О томе колико штете деци наноси играње игрица и гледање различитих непримерених садржаја на интернету, не треба ни говорити
– истакао је Галетић.

Не презаштићујте их
Овај ле кар упо зо ра ва да су
нам деца генерално презаштићена, јер ми обављамо послове уместо њих и решавамо њихове проблеме и тако стојимо
на путу њиховом развоју. А
колико озбиљно треба да схватимо његове речи, сведочи и
чињеница да учитељи и наставници већ годинама тврде
како је свака нова генерација
де це ко ја се да ју у школ ске
клупе интелектуално све слабија, деконцетрисанија, али и
тромија, са све више проблема с деформитетима кичме и
стопала.
Да бисмо поправили ствар,
ле кар пре по ру чу је да де те
усмеримо на активности које
ће допринети стварању нових
синапси у мозгу, као што су
спорт, свирање, певање, вајање, цр та ње, игре ме мо ри је,
логичке игре, слагалице, читање, препричавање, те одлазак у природу и контакт са
животињама.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Шта лечи
боровница
Боровница је једна од биљака
које фитотерапеути много воле, будући да њен плод, али и листови,
имају бројна лековита својства. Садржи танине, антоцијане, флавонске гликозиде, органске киселине,
много пектина, инвертни шећер,
витамин Ц и бета каротен и може
помоћи у случају неколико врло распрострањених обољења и тегоба.
Листови се употребљавају код упале мокраћне бешике и мокраћовода, а показали су се корисним помоћним средством и у лечењу
шећерне болести. Треба имати у виду да су листови делотворни једино ако их наберемо пре него што сазру бобице. Након тога немају
лековите вредности. Суве бобице заустављају пролив и крварење хемороида. Свеже бобице делују као благи пургатив и користе се против неуредне столице и слабог апетита. Боровнице утичу и на вид и
чувају очну мрежњачу.
Најделотворнији је сиров сок. Бобице се једу свеже или осушене
и стављене у ракију или вино, а кувањем свежих бобица добија се
мармелада. Од листова се прави чај тако што се једна кашика исецканих листова прелије шољом вреле воде, остави се да стоји и након десет минута се процеди. Чај треба пити током дана по гутљај на
сваких сат времена.
Сок можете направити тако што ћете исцедити свеже бобице. Суве бобице добијате тако што их сушите на температури од 45 степени. Сами можете направити и тинктуру: четири прегршти бобица натапајте четири недеље у литри домаће ракије. Укусно вино од боровница прави се тако што се бобице натапају у црном вину десет дана.
Узима се често по кашичица.

Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику

magyar nyelven / на мађарском језику
PANCSOVÁN, PÉNTEKEN, 2019. SZEPTEMBER 13. / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. СЕПТЕМБРА 2019.
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VENDÉGEKKEL SZEBB AZ ÜNNEP
Minden ünnep szép, ha az ünneplőket jó
barátok, rokonok veszik körül. Ezért lett
ilyen kiváló az idei, sorrendben immár
25. Hertelendyfalvi Arató Napok rendezvény 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 Egyesület. 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 – régebben egy alkalommal már az Arató
Napokon is részt vettek, ezért most felkészülve indultak útra. A művelődési műsorban bemutatott koreográfiák mellett
kaszát és sarlót is hoztak magukkal, hogy
aktívan részt vehessenek a kézi kaszálás
bemutatásában is.

AMÍG FIATAL
A LÉLEK,
MINDENRE VAN IDŐ
VIII oldal

Bukovinai székely rokonok
és barátok

A népes, közel 40 főt számláló csoport az
ünnepség első napján érkezett meg: táncosok több korosztályból, kísérők, zenészek,
akik közül tizenöten a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület újonnan
kialakított vendégszobáinak első lakói voltak, a csoport többi tagját a helybeliek fogadták 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 megfordultak. A tánckoreográfiákat és népdalcsokrokat bamutató melbournei szlovák
egyesület mellett bemutatkozott a Ópázovai Janko Čmelik Hős Művelődési Egyesület tánccsoportja és a pancsovai nyugdíjasok által alakított Zlatna Jesen kórus
is szerb dalokkal.
A nagyszámú közönség hálásan, figyelemmel kísérte végig az előadást, amelyet állófogadás keretében kötetlen társalgás követett.
Szombaton, kipihenve az út és a fellépés
fáradalmait, a vendégek is megtekintették

Új ismeretség
a dél-bánáti női egyesületek részvételével
megrendezett kirakodóvásárt, amely ez
alkalommal is a Tamási Áron SzékelyMagyar 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 elődeink. 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 nótaszó mellett, majd a közös fényképezkedés összemelegítette a többnemzetiségű
vendégsereget, hazai résztvevőket és látogatókat.
Az utcai felvonulás már vidám hangulatban indult. A jókedvű aratók az útkereszteződésekben 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 egyesületben.

A Hidas Néptánc Egyesület a báli mulatság
keretében is bemutatta műsorát a közönségnek. A hagyományos bál is rendhagyó
lett, mert a hőség kicsalogatta a vendégek
egy részét az udvarra, ahol kötetlen társalgás mellett a vendég-zenekar is elővette
hangszereit és közösen, hazai néptánckedvelők és vendégek, egymásnak tanították hagyományos táncaik lépéseit. A
közkedvelt paradicsomtáncot gyakorolták
a legtöbbet, amelyet – mindannyiunk örömére - 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 közösen 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 fennmaradt 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 zsákkal. 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 rendezvényei rendben, ünnepélyes hangulatban 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 sikeres együttműködésben.
Lőcsei Ilona
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ÚJ EMLÉKMŰ A FŐVÁROSBAN

TÁNCSZÍNHÁZI ELŐADÁS

HUNYADI JÁNOS
SZOBRÁNAK FELAVATÁSA

EMBER AZ EMBERTELENSÉGBEN

A nándorfehérvári csata emléknapján, július 22-én Áder János
magyar- és Aleksandar Vučić szerb
államfő jelenlétében avatták fel a
zimonyi Duna-part sétányán Hunyadi János, a törökverő hős hadvezér szobrát.
A nevezetes csata 1456. július 22én 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 előrenyomulását, további európai
terjeszkedését és Magyarország
meghódítására irányuló próbálkozását. Ezért a magyar hadtörténelem ezt a diadalt az egyik
legjelentősebb magyar győzelemként tartja számon. A belgrádi
várban, a Kalemegdanon, egy magyar és szerb föliratú emlékkő
jelzi e nevezetes eseményt.
A minden délben hallható harangszó is ehhez az eseményhez
kapcsolódik. Először a kereszténység 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 hadvezér egyik kezében kard a másikban pajzs található, ami egyszerre jelképezi a támadást és a
védekezést. A talapzaton magyar
és szerb felirat hirdeti a nagy hadvezért. Hunyadi János Zimonyban
halt meg, az akkor arató pestisjárványt már nem tudta legyőzni.
A két államfő beszédében különbözően emelte ki a győzelem
fontosságát és Hunyadi János hősies 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 István Kossuth-díjas szobrászművész
alkotása, mely a magyar állam
támogatásával jött létre. A jövőben
a Magyar Nemzeti Tanács és Belgrád város önkormányzata közösen
gondozza majd az emlékművet.

A nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttest július utolsó napjaiban
Hertelendyfalván, a dél-bánáti tájolása harmadik állomáshelyén értük utol. A csapat táncszínházi előadást hozott, mely az elmúlt 100
év emlékét eleveníti meg.
Megálmodói a mindenkori hadba
vonulók, a borzalmakat átélők, az
itthon maradottak, illetve a békeidők 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. évfordulója volt, nálunk, Romániában az állam hatalmas ünnepségsorozatot szervezett. Ennek apropóján mi az Ember az embertelenségben című előadásunkat készítettük el. Hogy ily módon is elmondhassuk, 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 érintésével, a Kárpát-medence összes
elcsatolt területén. A projektumnak, mely április 11-én rajtolt el
Beregszászon, reményeink szerint
Budapest lesz majd a végállomása,
2020. június 4-én.

rendszerváltás után Maros megyében Nyárádszereda volt az első település, ahol magyar vonatkozású
hagyományőrző néptánctalálkozókat rendeztek. Ennek a mozgalomnak köszönhetően alakult meg a
Bekecs Néptáncegyüttes 1998-ban.
2007-től újraszerveződött, és Nyárádszereda önkormányzatának támogatásával folytatódott a tevé-

Az előadások mellékzöngéi persze a találkozásokról, az egymástól
a térképen és tájegység szerint
egyaránt távol eső magyar (sors)közösségek önazonosság-tudatot erősítő szellemi érintkezéseiről is szólnak. Kötetlen beszélgetésekről, ismeretségek és baráti kapcsolatok
születéséről. Dél-Bánátban röpke
egy hét leforgása alatt az erdélyi
társulat Versec, Székelykeve és Hertelendyfalva után Torontálvásárhelyen is bebocsáttatást kapott.
No, de kik is ők valójában?
Nyárádszeredában a néptáncmozgalomnak több mint ötven évre
visszatekintő hagyománya van. A

kenysége. Rá hárult az a feladat,
hogy a Nyárádmente efféle kultúrára való igényének megfeleljen. A
jelenlegi formájában működő táncegyesület az erdélyi Maros megye
Csíkfalva községének nyárádszeredai telephelyén lett bejegyezve,
egyszerű műkedvelő együttesként.
Önfeláldozó munkája eredményeként a Bekecs Táncegyesület égisze
alatt több mint 700 gyerek és fiatal
tanul 24 tánccsoportban a Nyárádmentén. Nyárádszeredában pedig egy olyan ötgenerációs együttes,
amelynek felnőttcsapata 2014-ben
a Fölszállott a páva tehetségkutató
vetélkedő különdíjasa lett. 2015

Halász Zsuzsanna

ELŐKÉSZÜLETEK A XXX. DÉL-BÁNÁTI SZEMLÉRE

FOLYNAK A MUNKÁLATOK

óta a Bekecs önálló útját járja. Felkérései évről évre gyarapodnak.
2017-ben 104 előadást tartott Erdélyben és Magyarországon, 2018ra pedig 90 előadást és két új bemutatót tervezett. A román kulturális minisztérium írásos jóváhagyásával ez ugyan egy hivatásos
előadó-társulat, viszont az egyetlen,
mely nem állami fenntartású Erdélyben. Tagjai folyamatosan járják
az országot, a nagyvárosok díszes
kulturális központjaitól a kis falvak,
szórványközösségek szerény művelődési házáig. Repertoárjukon
gyermek- és néptáncelőadások, illetve táncszínházi produkciók szerepelnek. Pillanatnyilag négyet „tartanak tűzben”, de az ötödik előkészületei 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 embertelenségben című, felnőtteknek készült néptáncszínházi előadás elsősorban azok előtt tisztelgett, akik
az életüket adták a hazájukért, családjukért, embertársaikért és azért,
hogy gyermekeik egy jobb világban
éljenek, példát mutatva emberségből, bátorságból, hazaszeretetből,
kitartásból és hitből.
— A XX. század emberpróbáló
történései nyomot hagytak Európán. A Kárpát-medence népei,
ezen belül a magyar, a székely és a
csángó közösségek szellemi, lelki
épségét tépázta meg a háború. Emberi sorsok pecsételődtek meg a
vér, a veszteség és a gyász alatt.
Szűkebb környezetünkben, családjainkban 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 megerősödve építették újra életük morzsáiból a jelent, és adták tovább
bizakodással az életbe vetett örök
hitet gyermekeiknek, leszármazottaiknak. Az ember az embertelenségben címet viselő táncelőadásban
olyan képeket rajzolunk a tánc, a
zene és a beszéd színpadi nyelvén,
amelyek megidézik a hadba vonulók és az itthon maradottak életérzéseit. A színpadi események
nem ragaszkodnak az elmúlt század
dokumentarista krónikásaiként beszámolni a háborús eseményekről,
célunk inkább a történelem kiszolgáltatottságában élő emberhez
való közelítés. Az irodalmi szövegtöredékekkel, 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 mindenki megélte valahol. Az idősebbek gyakran személyes élményeik
által is. A háborúk és az utánuk
érkező nyomorúságos időszakok,
a nincstelenség, a kommunizmus
és végül az egyre tömegesebb jelenséggé váló kivándorlások kitörölhetetlen nyomot hagytak bennünk. Emellett néhány reménysugarat is. Mert a bőröndökbe a hazahívó és szeretettel visszaváró szülőföld szeletkéit is becsomagolták
a messzi útra indulók.
A produkció létrejöttének, illetve
a Kárpát-medencei tájolás — száz
előadásos turnésorozat — megvalósulásának fővédnöke a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. pályázata
által a Magyar Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága
volt.
Martinek Imre

DÉL-BÁNÁTBAN 24 MAGYAR ELSŐS

BECSÖNGETTEK
A torontálvásárhelyi Moša PiA 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 akkori 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 lázasan készülnek a Dél-bánáti Ma-

gyar Művelődési Egyesületek 30.
Szemléjére, amelyet idén értelemszerűen Hertelendyfalván rendeznek meg. A Magyar Nemzeti
Tanács által kiemelt jelentőségűvé
nyílvánított Dél-bánáti Szemlét
nagy munkálatok előzték meg.
Tetőszerkezetet javítottak, cserepeket cseréltek le és kimeszeltették,
lefestették a nagytermet és a mellékhelyiségeket. A nagytakarítás
is befejeződött, most már felkészülten várják a Dél-bánáti- és
távolabbi vendégeket szeptember
15-ére, a Szemle napjára.
Mindez a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázata által a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával valósult meg.
Lőcsei Ilona

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 tagozat huszonhárom elsősét pedig
Ljiljana Terečik tanítónő vette szárnyai alá. Az érintett gyermekek
számára beiskolázási tanszercsomagot az antalfalvi község és a Magyar Nemzeti Tanács biztosított.
Dél-Bánátban Székelykevén, Ürményházán és Hertelendyfalván
is fogadták augusztus végén az elsősöket.
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 Obradović Általános Iskolában 2 magyar
elsős kisdiák kezdi meg tanulmányait
Stojanovski Mónika tanító néni felügyelete 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 hasonlóan, a felsorolt települések
magyar ajkú elsős kisdiákjai is
kapnak beiskoláztatási csomagot
a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából.
Martinek Imre és Lőcsei Ilona
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Сваки празник је леп ако смо окружени добрим пријатељима и рођацима. Због тога је овогодишња, 25. манифестација „Војловачки жетелачки
дани”, која је трајала три дана, постала тако изузетна.
Два главна организатора „Дана”, Словачко културно-просветно друштво
„Ђетван” и Мађарско културно-уметничко друштво „Тамаши Арон”, заједно су решавали организационе потешкоће. Они су се с нестрпљењем
припремали за 25. годишњицу великог сеоског славља, посебно зато што
су оба удружења очекивала иностране госте: у Војловицу су стигли Фолклорна група „Липтар” Словачког културно-уметничког друштва „Људевит
Штур” из Мелбурна (Аустралија) и
чланови Друштва народног фолклора „Хидаш” из Мађарске.
Друштво народног фолклора „Хидаш” више пута је гостовало у Војловици на разним манифестацијама.
Једном приликом су већ учествовали
и на „Жетелачким данима”, па су зато сада спремни кренули на пут: поред кореографија за културни програм, понели су са собом и косу и срп,
да би активно могли да учествују и у
приказивању ручног кошења жита.
Буковински Секељи – родбина
и пријатељи
Првог дана прославе стигла је велика
група од скоро четрдесеторо људи,
чланова фолклорне групе различитих узраста, пратилаца и музичара,
од којих су њих петнаест били први
становници новоизграђених соба за
госте Мађарског културно-уметничког друштва „Тамаши Арон”, а остале
чланове групе мештани су срдачно
прихватили у своје домове.
У тројезичном културном програму гости из Хидаша приказали су народне песме, обичаје и игре буковинских Секеља и игре предела преко којих су прелазили наши заједнички
преци током сеоба. Поред кореографија и народних песама словачког
друштва из Мелбурна, представили су
се и Фолклорна група културног друштва „Херој Јанко Чмелик” из Старе
Пазове и хор „Златна јесен” који су
оформили панчевачки пензионери.
Многобројна публика је с пажњом
пратила представу, а затим су уследили неформално дружење и пријем.

Нова познанства
Сутрадан, одморни од пута и наступа, гости су посетили и изложбу
рукотворина коју су приредила удружења жена из јужног Баната, а која је
и овом приликом постављена на уличном простору поред седишта Мађарског културно-уметничког друштва
„Тамаши Арон”.
Же те о ци у све ча ним на род ним
ношњама у поворци су изашли на
остављено мало житно поље да би
ручно покосили пшеницу, као што
су то некада чинили. Није требало
заиста да се ради, већ да се само
симболично покоси преостало жито, које је након кошења модеран
комбајн површио. Заједнички доручак на њиви, жетва завршена као у
игри, а потом и заједничко фотографисање сјединили су вишенационалну групу гостију, домаће учеснике и посетиоце.
Улична поворка започела је у добром расположењу, а весели жетеоци
су уз пратњу музике играли наизменично мађарски и словачки чардаш
на уличним раскрсницама. Упркос
топлоти нико није одустао, зато су

сви заслужили бесплатну улазницу за
вечерњи бал у оба удружења.
Друштво народног фолклора „Хидаш” представило је публици свој програм и у оквиру вечерњег балског весеља. Традиционални бал је постао
необичан јер је врућина измамила један део гостију у двориште, где је, уз
неформални разговор, гостујући оркестар узео своје инструменте и затим су заједно, домаћи народни играчи и гости, подучавали једни друге
корацима својих традиционалних игара. Највише су вежбали стару војловачку игру, коју су, на радост свих
нас, наши гости из Хидаша представили на „Буковинском фестивалу” у
Боњхаду почетком августа, као игру
научену од буковинских Секеља који
живе крај доњег тока Дунава.
Израз захвалности
Домаћини и гости су у недељу заједно
присуствовали свечаном богослужењу
у реформатској цркви. Током заједничког ручка председници двају удружења уз здравицу су се договорили да
ће у блиској будућности потписати

споразум о братимљењу, а та веза између две заједнице потиче још из села
Андрашфалва у Буковини и од тада је
само ојачана. Поред поклона, сувенира, Војловчани су испунили жељу гостију и поклонили им један мали џак
пшенице која је скинута током жетелачких свечаности. Опроштај је обележен заједничком фотографијом, а
на крају је свако испратио свог госта
као драгог познаника, иако су се неки
први пут срели пре само три дана.
Двадесет пети „Војловачки жетелачки дани” протекли су у добром,
свечаном расположењу на радост свих
нас. Домаћини су дали све од себе да
се њихови гости осећају пријатно. А
недавно су стигле повратне информације да су на празник „новог хлеба”, на Дан Светог Стефана, чланови
Друштва народног фолклора „Хидаш”
самлели пшеницу из Војловице код
куће у Хидашу и испекли хлеб који
су заједно утрошили, у знак захвалности. Сви се надамо одрживости постојећег односа између два удружења
и даљој успешној сарадњи.
Илона Лечеи

ДОК ЈЕ ДУША
МЛАДА, ЗА СВЕ
ИМА ВРЕМЕНА
страна VI

РЕФОРМАТСКО
ЗАБАВИШТЕ У
ВОЈЛОВИЦИ
страна VI
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НОВИ СПОМЕНИК У ПРЕСТОНИЦИ

ПРЕДСТАВА ПЛЕСНОГ ТЕАТРА

Откривање скулптуре
Јаноша Хуњадија

ЧОВЕК У НЕЧОВЕЧНОСТИ

На дан битке за Нандорфехервар, 22. јула, у присуству
мађарског и српског председника, Јаноша Адера и
Александра Вучића, на шеталишту дунавске обале у Земуну 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 скоро седам деценија зауставили напредовање османских
трупа, њихово даље ширење у
Европи и њихов покушај освајања Мађарске. Стога мађарска војна историја овај тријумф сматра једном од најзначајнијих мађарских победа. На Калемегдану, у београдском замку, овај познати
догађај обележава спомен-камен с мађарским и српским
натписом.
Звоно које се чује у подне
такође је повезано са овим
догађајем. Прво је то био позив на молитву за заштиту
хришћанства, а надаље је остало у знак захвалности до данашњег дана. Изнад кипа Јаноша Хуњадија крст и звоно

означавају жртву и унију, који су довели до победе. Командант има мач у једној руци и штит у другој, који симболизују истовремено и напад и одбрану. Мађарски и
српски натписи на постољу
означавају великог заповедника. Јанош Хуњади умро је
у Земуну од куге.
У својим говорима шефови држава су на различите
начине истакли важност победе и херојске улоге Јаноша Хуњадија. Српска историја препознаје га као Сибињанина Јанка, а српски народ га помиње са истим поштовањем као и мађарски.
Сарадња пре више стотина
векова показала је да су ова
два народа заједно јачи и
способнији, па су зато успели да победе. Такође је речено да су данас односи између две земље поново врло
добри.
Бронзана статуа дело је кипара Иштвана Мадарашија,
добитника „Кошутове награде”, а настала је уз подршку
мађарске државе. Убудуће ће
споменик заједнички одржавати Национални савет Мађарске националне заједнице и Градско веће Београда.
Жужана Халас

Последњих дана јула, у оквиру
јужнобанатске турнеје, представу Ансамбла народних игара „Бекеч” из Њарадсереде
(Трансилванија, Румунија) сустигли смо у Војловици, на трећем одредишту на нашим просторима. 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 мирнодопских времена. О детаљима нас
је информисао Бене Барна
Жолт, млади директор ансамбла, један од асистената режисера представе:
– С обзиром на то да је 1918.
године била стогодишњица од
завршетка Првог светског рата, Румунија је приредила серију спектакуларних државних
свечаности. Ми смо поводом
тога припремили представу под
називом „Човек у нечовечности”. Тиме смо желели да покажемо због чега ми можемо
само да се присећамо претходног столећа уместо да заједнички славимо. Даљим развијањем те идеје и постављањем
на још јаче темеље наша представа је уједно и део године сећања на Тријанон. Наступићемо на сто локација широм свих

сле Вршца, Скореновца и Војловице гостоваће и у Дебељачи. Ко су они у ствари?
Покрет народних игара у Њарадсереди већ има традицију
дугу педесетак година. После
промена режима у жупанији
Муреш то насеље је било прво
у коме су организовали сусрете традиционалних мађарских
фолклорних група. Захваљујући том покрету 1998. године је
основан фолклорни ансамбл
„Бекеч”, који је 2007. реорганизован и наставља рад под

одвојених подручја у Карпатском басену. Пројекат који је
започео у Берегову (Поткарпатје, Украјина) по нашим надањима ће се завршити у Будимпешти 4. јуна 2020. године.
Призвуци приредби, наравно, говоре и о сусретима, о људима и судбинским заједницама који су удаљени једни од
других и по растојању и по границама, сусретима који ојачавају свест о идентитету. Говоре
о невезаним разговорима, о рађању нових познанстава и о
пријатељствима. За кратких недељу дана тим из Ердеља по-

покровитељством самоуправе
Њарадсереде. Њему је припао
задатак да задовољи потребе те
врсте у приобаљу реке Њарад.
У садашњој форми плесни театар је регистрован у жупанији
Муреш, у насељу Њарадсереда, општина Чикфалва, као
обично аматерско друштво. Као
резултат несебичног рада фолклорног ансамбла „Бекеч”, на
том подручју више од 700 деце
и омладинаца уче у двадесет
четири групе. У Њарадсереди
функционише ансамбл са чланством од пет генерација, чији
је старији састав 2014. освојио
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специјалну награду у категорији одраслих на смотри за откривање талената у области народних игара. Од 2015. „Бекеч”
хода сопственим путем и добија све више позива. Године
2017. одржао је 104 представе
у Ердељу и у Мађарској, а у
2018. години имали су 90 извођења, с две премијере. Уз одобрење Министарства културе
Румуније они су у ствари професионално друштво, међутим
једино је друштво у Ердељу које не спада под државно финансирање. Његови чланови редовно гостују по целој земљи,
од спектакуларних дворана у
великим градовима до скромних домова културе у малим
селима и у дијаспори. На репертоару су им дечје, плесне и
плесно-театарске представе.
Тренутно имају спремне четири представе, а у току је припремање пете. Циљ им је да
доспеју на што више места с
представама које истичу вредности мађарске заједнице и допринесу њиховом очувању, да
подстичу остајање на родној
груди и охрабрују оне расуте
по белом свету за повратак у
домовину. Представа плесног
театра припремљена за одрасле „Човек у нечовечности” пре
свега одаје почаст онима који
су свој живот дали за домовину, за своју породицу, за људе
добре воље, с циљем да њихова
деца живе у једном бољем свету и да би им дали пример људскости, храбрости, родољубља,
упорности и вере.
Немилосрдна догађања у XX
веку оставила су белег на Европи. Рат је очерупао духовно и
душевно здравље свих народа
Карпатског басена, а међу њима и духовне заједнице Мађара, Секељана и Чангова. У по-

родици чувамо и личне успомене из тих времена. Међу једноставним људима свих времена неки се нерадо сећају карактеристичних преокрета своје судбине, те нерадо говоре о
страхотама, али има и оних који из губитака излазе ојачани,
од мрвица свог живота изграђују садашњицу и с пуно наде
прослеђују својој деци и потомцима вечну веру у живот. У
представи „Човек у нечовечности” језиком игре, музике и позорја зацртавамо такву слику,
која даје одсјај животних осећања и оних што крећу у рат и
оних у залеђу. Сцене на позорју немају амбицију да документују историјске токове, циљ нам
је приближавање човеку који
је изложен тиранији историје.
Књижевним текстовима, фрагментима из дневника и пројекцијама желели смо све то да
учинимо личним.
Видели смо да публика ни
после гашења рефлектора није 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, немаштина, комунизам и на крају
све масовније исељавање оставили су неизбрисив траг у нама. Поред тога, ипак је ту и
зрачак светлости наде, јер су
полазници у кофере спаковали и земљу из завичаја, који
их дозива да се врате.
Покровитељ припремања
приредбе, као и турнеје од сто
наступа је Државни секретаријат за националну политику
при Влади Мађарске преко
Фондације „Бетлен Габор”.
Имре Мартинек

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВОРО МАЂАРСКИХ ПРВАКА
Прва смотра мађарских културно-уметничких друштава
одржана је у Војловици у новембру 1969. године у новоизграђеној великој сали. Тада
је на саветовању речено да
удружење, раније познато као
„Ади Ендре”, мења назив. На
предлог Имреа Борија, војвођанског академика, одлучено
је да удружење које су створили буковински Секељи,
углавном добровољним радом, буде названо по Арону
Тамашију.
Педесет година је прошло
од тада. Неколико генерација се променило и активно
учествовало у активностима
удружења. Зграда се такође
променила, проширила,
улепшала и опстала. Њени
садашњи чланови се узбуђено припремају за 30. смотру
мађарских културно-умет-

ничких друштава из јужног
Баната, која ће бити одржана у Војловици. Велики
послови су претходили јужнобанатској смотри, коју је
Национални савет мађарске
националне заједнице прогласио за манифестацију од
изузетног значаја. Санирана
је кровна конструкција, замењени су дотрајали црепови, окречена је и офарбана
велика сала с помоћним просторијама. Завршено је и велико спремање и сада спремно очекују госте из јужног
Баната, 15. септембра, на дан
смотре.
Све то реализовано је уз подршку Државног секретаријата за националну политику
при Влади Мађарске, преко
конкурса Фондације „Бетлен
Габор”.
Илона Лечеи

Звонило је!
У Основ ној шко ли „Мо ша
Пијаде” у Дебељачи тридесеторо нових првака позвано је
у школске клупе звоном које
се огласило 2. септембра ујутро.
Седморо малих ученика који ће наставу похађати на мађар ском је зи ку пре у зе ла је
учитељица Ана Станић, а двадесет троје ученика српског
оде ље ња под сво је окри ље
прихва ти ла је учи те љи ца
Љиљана Теречик. Пакет с наставним средствима за почетак школске године за дотичну децу обезбедили су Општина Ковачица и Национални
савет ма ђар ске на ци о нал не
заједнице.
У јужнобанатским местима
Скореновац, Јерменовци и Војловица такође су крајем августа
дочекали прваке.

У Скореновцу је васпитачица Ерика Богош Секе испратила четрнаесторо малишана који ће на мађарском језику похађати наставу од првог разреда, а у учионици Основне школе „Жарко Зрењанин” дочекала их је учитељица Тереза Рекалија Пало.
У Основној школи „Доситеј
Обрадовић” у Јерменовцима
два ученика првог разреда започињу школовање, под надзором учитељице Монике Стојановски.
У Основ ној шко ли „Брат ство–јединство” у Војловици
обједињени су нижи разреди
(од првог до четвртог) с мађарским наставним језиком.
Ове године је број повећан за
једну девојчицу у првом разреду, Ану Јешић, која ће читање и писање научити у дру-

штву с три ученика трећег разреда и једним учеником четвртог разреда.
Као и у Дебељачи, ученици
првих разреда с мађарским
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
средствима за почетак школске године захваљујући Националном савету мађарске националне заједнице.
Имре Мартинек и
Илона Лечеи

V

Петак, 13. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

АНСАМБЛ „CLARONE DI BANDUR” У САЛИ КЦП-а

ВЕЧЕ МАГИЧНИХ ИНСТРУМЕНАТА
Панчевачка Музичка школа „Јован Бандур“ изнедрила је многе
познате музичаре и професоре.
Четворица кларинетиста су се
2015. године скупила и оформила ансамбл „Clarone di Bandur”. Ансамбл се тренутно састоји од бивших ученика музичке
школе: млађаног Владимира Станишића, студента кларинета на
Факултету музичких уметности
у Београду, његовог бившег ментора Шамуа Киша, професора
кларинета у Панчеву, и браће
Ференца и Имреа Илеша, професора кларинета у Мађарској.
Врсни музичари – Станишић,
Киш и браћа Илеш – 20. августа 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 учесника живе и раде у другој држави, али свима који су били присутни у публици било је јасно
да је огромна количина љубави
према инструменту и музици
уложена у припрему овог музичког специјалитета. Било је очигледно и велико пријатељство
међу музичарима, јер су сваку
нумеру извели као једна душа
подељена у четири инструмента.
Нежан и магичан звук кларинета испунио је салу Културног центра док су музичари
загревали своје инструменте уз
Дебисијеву нумеру „Golliwog’s
Cakewalk”.
Ученици истог професора
Ансамбл је представио Шаму
Киш, који је, иако мало нервозан, био савршен домаћин. Након

сваке песме представио би следећу уз кратку анегдоту о нумери коју ће извести или о великом
пријатељству између музичара.
Током вечери су се низале
познате и мање познате нумере Џоплина, Бартока, Брамса и
других композитора, углавном
сакупљене традиционалне народне песме које су ови аутори
забележили током свог рада.
Живахне мелодије румунских
народних игара, јеврејске и руске традиционалне музике биле су одмах препознатљиве, али
најближи срцу музичара, нумера којом су завршили своје
извођење, био је Монтијев чардаш. Иако ниједна од ових нумера није оригинално написана за кларинет, то није спречило ове врсне музичаре да сваку
од њих одсвирају као да је створена за њихов инструмент.
Најпоноснија особа у публици био је Никола Грујевски, професор кларинета у пензији, у
чијој је класи било све четворо
извођача. Након концерта професор је изјавио како је веома
срећан што су овако предиван
концерт на професионалном нивоу успели да припреме за врло
кратко време. Рекао је и да је
поносан што су постигли хармонију заједничког духовног музицирања, за шта претпоставља
да је потекло још од млађих дана и блиског пријатељства. Рекао је да је веома срећан што
његови ученици постају професори и професионални музичари, те одржавају контакт, како с
њим, тако и међу собом.
Један од главних покретача
ансамбла „Clarone di Bandur” је
Ференц Илеш из Тате у Мађарској, родом из Скореновца, који
је завршио Музичку школу „Јо-

ван Бандур” у класи професора
Николе Грујевског. Године 1999.
пружила му се прилика да преко програма мађарске владе започне студије у иностранству.
Након завршене академије запослио се као професор кларинета у Пилишчаби у Мађарској,
а уједно ради и као музички сарадник мађарског позоришта у
Комарну у Словачкој. С обзиром на то да Панчево и надаље
носи у срцу, одлучио је да обнови контакте из школских клупа,
те је тај контакт изродио стварање ансамбла. Како каже, овај
ансамбл је основан да би се одржао контакт између овдашњих
и иностраних музичара и да би
се у целу причу укључили млади перспективни музичари с ве-

ћом шансом за рад и наступање
у иностранству. Тврди да ни њему ни његовом брату Имреу, који је такође професор кларинета, али у Дебрецину у Мађарској, путовање не пада тешко,
јер награда је диван концерт који су одржали. Они су имали велику жељу да свирају у граду где
су сви они заволели музику.
Страствени музичари
и пријатељи
Шаму, Ференц и Имре одржали 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 садашњем саставу наступили су

у Скореновцу 19. августа ове
године у оквиру „Скореновачких летњих вечери”.
Најмлађи члан је Владимир
Станишић, студент четврте године Факултета музичких уметности у Београду, у класи професора Огњена Поповића. Он
је бивши ученик Музичке школе „Јован Бандур”, из класе
професора Шамуа Киша и Николе 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 ансамблу и нада се да ће „Clarone di Bandur” 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 проба заједно, а да је свако вежбао
нумере и свирао у своје слободно време, јер су у току били летњи распуст и годишњи одмори.
Иако су планирали да у ансамбл
укључе и известан број студената и ученика, било им је жао да
ученицима прекидају летњи распуст. Припрема концерта је захтевала велики број сати вежбања, јер без тога не би било напретка. Тај напредак је свакако
био очигледан када су ови страствени музичари засвирали пред
својим професорима, ученицима, пријатељима и породицама.
Каролина Бисак

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 народне музике, као и изградњу заједнице. Наш тим је посетио
догађај трећег радног дана кампа, а овом приликом позиву се
одазвало око шездесеторо деце. Штавише, нисмо само завирили у дешавања, већ смо
стигли са инструментом и народном причом у торби, да учествујемо у активностима младих, односно кампера предшколског узраста.
Први такав догађај организовао је 2017. године Шандор
Ђерфи, народни музичар и наставник музике из Војловице,
као хоровођа суорганизатора,
дечјег хора „Дел пачиртаи”. Све
то се догађало по узору на некадашњи камп матерњег језика у нашим крајевима, у којем
су садашње вође кампа током
свог раног детињства активно
учествовале. Сањари новог почетка поставили су као циљ
очување мађарског идентитета и његово јачање. Њихови напори су, упркос свакој спољној
сумњичавости, вишеструко
оправдали њихове наде везане
за камп. Доказ за то је и масовност овогодишњег кампа.
Сви који су дошли овом приликом нису зажалили, а они
који су остали подаље... па, доћи ће следећи пут.
Организатори – млади
руководиоци
О детаљима организације и
циљевима пројекта питали смо
Гизелу Хорват, младу председницу суорганизатора, Мађарског културно-уметничког
друштва „Петефи Шандор” из
Добрићева:

– Наш камп је у почетку био
намењен тинејџерима, али прошле године смо добили повратне информације да би и деца
млађа од њих радо учествовала
у нашим активностима од раног јутра до касне вечери. На
основу тога оформили смо групу забавишта, са око двадесеторо малишана, с којима ради
будућа васпитачица Андреа Тот
из Новог Сада. Тачније, и она,
зато што јој у раду помажу васпитачице које су стигле из Војловице и Скореновца. Поред
тога, ту су и родитељи поједине деце у кампу на које се може рачунати у припремању ручка, спремању и сличним свакодневним логистичким дневним активностима. На пример,
наши пријатељи који живе у
Немачкој, Стеван Мијуца и његова супруга Лидија, намерно
су уклопили и овај камп у своје годишње одморе, с намером
да створе вредности, надајући
се да ће својој трогодишњој ћеркици, која је такође била присутна, моћи да пруже не само
необично искуство за време одмора већ и пример стила живота који ће моћи да следи.

Дакле, док су млађи уживали у чарима дечјих игара и песама, односно цртали, а затим
се занимали ритмичким вежбама, старији су могли да раде у
радионицама за виолину и народне игре. У овогодишњем кампу представљене су игре из Силађшага, чије су кораке и карактеристике предела заинтересованима пренели Жељко
Киш Жига из Новог Сада и његова партнерка Анико Рафаи из
Аде. Овог пута је музичку подршку пружао оркестар „Бербенце” из Темерина. Планирано је да полазници представе
научени програм и широј публици, најраније 15. септембра
у Војловици, на 30. смотри мађарских културно-уметничких
друштава јужног Баната. Поред
дневних активности, које су трајале сат и по односно три сата
пре и после подне, у зависности од узраста, укључен је и такозвани вечерњи програм. Деца су доживела радост музицирања у епицентру места одржавања кампа, насред дворишта
Жупне цркве Светог Ладислава. Малишане је музика успављивала. Погодба са старијима

да се на спавање иде у пола једанаест обично се подоста мењала, али никога од њих нису
морали да моле за устајање из
кревета наредног јутра. Као будилица, црквено звоно је звонило у 7 сати, па доручак у 8, а
затим се рад настављао.

си родитеља деце која кампују. Три оброка дневно су обезбеђена, а за ручак увек постоји
кувана храна. Да, ми кувамо! –
додаје Гизела весело.

Није изостала помоћ спонзора
– Овогодишњи камп је остварен уз подршку Фондације „Бетлен Габор”, тачније Државног
секретаријата за националну
политику и Покрајинског секретаријата за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама, као главних
спонзора. Такође, добили смо
драгоцене донације од приватних кланица „Пап” из Скореновца и „Бурјан” из Војловице,
као и велику помоћ од Културног савеза војвођанских Мађара. Остало су у основи сопствена средства, односно доприно-

Михаљ Бабич:
„Нема будућности без
прошлости, а што је
богатија ваша
прошлост, то се с више
нити можете ухватити
за будућност”.
Нажалост, у јужним деловима српског Баната само малим
делом је присутно активно знање мађарског језика, али је сигурно евидентна снажна упор-

ност и воља за учењем. Иако
су становници кампа за неговање традиција у Шушари обједињени музиком и игром без
језичких предуслова, језик комуникације – по неписаном
правилу – током активности је
углавном био мађарски.
То су били мали одломци
једне иницијативе. Наравно, у
уобичајеном редоследу, у подножју великог крста изнад села направљена је и фотографија с групом излетника, неколико „сцена” слика с лица
места уз главну, Банатску улицу, као и на врховима брежуљака с дивљим цвећем. Била
је ово прича о деци, али уједно
и о нама, о младима из пограничних крајева који траже смисао своје мисије између снова
и постојећих могућности, надајући се да ће се некада ствари одвијати без баријера.
Имре Мартинек
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ДЕСЕТА ДЕЦЕНИЈА НАШЕ СУГРАЂАНКЕ

АКТИВНОСТ КОЈА ТРАЈЕ ЧЕТВРТ ВЕКА

ДОК ЈЕ ДУША МЛАДА, ЗА СВЕ ИМА ВРЕМЕНА

Реформатско забавиште
у Војловици

Више од пола века МКУД „Тамаши Арон” у Војловици окупља људе вољне да учествују у
одржавању мађарске културе
и традиције. Темељ тог удружења су одувек биле жене, које се увек одазову позиву да
скувају укусну храну, поспреме или уреде цветну башту.
Чланице Удружења жена увек
пуно раде, али умеју и да се
забављају.

Реформатска црквена општина у Војловици управља својим вртићем већ двадесет пет
година, а он је дуго функционисао као викенд-вртић, два
пута недељно. Пре годину дана активности су постале свакодневне. Радови на новом
објекту, који се гради поред
молитвене куће Реформатске
цркве, полако се приводе крају, а ту ће место добити и просторије намењене вртићу. Надамо се да ће у скорој будућности најмлађи моћи да користе 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 малишане, а водила их је васпитачица
Ержебет Пал. Када је нови део
зграде почео да се гради,

ција деведесетих довели су људе који живе овде у врло тешку и несигурну ситуацију.
Брига о малишанима показала се још важнијом. Било је
важно да се деца осећају као
код куће у просторијама црквене заједнице и да активности на матерњем језику доживе као лепе и добре. Долазило
их је толико да је много пута
тепих од 5 х 5 метара био мали за све њих. Деца која су кренула у школу или је већ похађала радо би се враћала и дружила с малишанима у вртићу.
Током четврт века било је мањих или већих падова у раду,
али посао се увек настављао. И
овде је приметно опште смањење броја деце, али интересовање за вртић још увек постоји.
Прошле године је Дора Граф,
стипендиста програма „Петефи

активности су добиле ново место у малој сали МКУД-а „Тамаши Арон”, где су деца похађала вртић више од десет година. Овде је васпитачица била 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 марљиво учествовала у раду. Данас васпитачица Хајналка Балог подучава најмлађе.
Покретање активности у вртићу омогућено је једном холандском донацијом, од које
је купљен тепих. Рат и инфла-

Шандор”, такође помагала васпитачу у вртићу. Она је, као
графички уметник, подучавала
малишане како треба цртати.
Напоменула је да међу њима
има и неколико веома талентоване деце. На крају школске године радови су приказани на
изложби цртежа. Дора је такође дизајнирала лого вртића како би помогла овој малој заједници да буде препознатљивија.
Надамо се да ће се овај благословљени рад наставити и да
ће бити од користи деци, њиховим породицама и заједници у целини.
Жужана Халас

Најбогатија по годинама међу чланицама удружења жена
је Марија Хајсан, свима позната као Мариш нени.
Није најстарија у Војловици, али овог лета је напунила
деведесет година. Јубиларни
рођендан прославила је скромно у кругу најближих пријатеља јер, како каже, то је одржава у животу. Све док има пријатеље и док имају шта да раде, она се не брине превише
за себе.
Без ове живахне даме не може се замислити ниједно дружење или радна акција у културно-уметничком друштву.
Сада је већ једна од ретких
који се сећају времена пре зидања и покретања МКУД-а „Тамаши Арон”.
У младости није много одлазила 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 последњег 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 пријатељицама које су у то време биле чланице Удружења жена. Од тада
до данашњег дана није пропустила ниједно дружење, чајанку или путовање, и ниједну
радну акцију.
Свима који су сведочили том
догађају остаће у сећању сређивање новоизграђене етнокуће у дворишту Друштва, где
су се жене окупиле с крпама,
метлама и кофама да поспреме поткровље, а она је, пошто
је најмања, пристала да се увуче у орман како би буквално

Тетка Мариш
све било чисто и спремно да
прими госте.
Вредноћа жена увек долази
до изражаја пре и током прослава које се одржавају у Друштву. Она са својим најближим пријатељицама понекад
проводи и више од дванаест
сати, неколико дана заредом,
у кувању и припремању ђаконија за углавном више десетина, понекад и више од сто
гостију. И никада се неће пожалити да се уморила или да
не може нешто да уради.
Иако није активна у мешовитом хору, увек радо путује с
њим. У шали каже да је воде
на такмичења и наступе како
би увек било некога да им причува ствари док певају на бини. 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 надалеко познате чајанке, свака жена би код своје куће месила
колаче и правила разне ђаконије, којима су послуживале
гошће из других удружења жена. Пошто их здравље не служи као раније, понекад наруче
готове колаче и кифле, како
би биле одморне и расположене за плес, музику и дружење.
Каже да чајанке никада не пропушта, 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. Интересантна је прича како је дошло до
тога да клупа с рукохватима
стоји поред великог кревета у
спаваћој соби. Када су је питали зашто је то тако, морала
је да објасни да је у њеном детињству свака кућа имала пуно деце, те су сви били принуђени да спавају у једном кревету, па је клупа служила као
нека врста подметача како деца не би попадала на под. Након 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 намештаја у спаваћој соби.
Тугу јој доноси чињеница да
су се људи отуђили једни од
других, јер, како каже, данашња омладина није заинтересована да прошири знања о
сопственим рођацима. У детињству је сваке недеље после
одласка у цркву самовољно
обилазила најближу родбину

и кумове како би им пожелела леп дан и успешну недељу.
Растужује је то што је данашње време потпуно другачије.
Омиљена анегдота из младости јој је, она која говори о
посети старијој рођаци. Требало је да је причува, а добила је
задатак да направи тесто с маком у кухињи док је њена рођака гостила своје пријатељице у другој соби. Пошто је била млада, није још увек била
вична кувању, те је умесила тесто које је било помало ретко,
па је додала још брашна, али
је тесто постало мало тврдо,
па је опет додала воде и све тако укруг док није напунила
ванглу огромном количином
теста. Каже да је тек тада тесто
било пристојног квалитета. Такође, није знала у то време да
мак треба и да самеље, те је
само убацила већу количину
мака и шећера у скувано тесто. Рођаци се то није допало,
али јој је опростила. На крају
су се заједно смејале јер су
имале да једу целе недеље тада веома популаран слаткиш.
Као сведок скоро целог века, преживела је много догађаја, 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

У ГАЛЕРИЈИ „БАБКА” У КОВАЧИЦИ
ПРОГРАМИ КОЈИ СУ ПРЕТХОДИЛИ ДАНУ СВЕТОГ СТЕФАНА

Скореновачке летње вечери
Скореновачка заједница сваке године 20. августа слави
празник Католичке цркве Светог Стефана и села. Тај дан се
обележава свечаном светом
мисом, породичним окупљањима, вашаром и вечерњом
забавом у присуству гостију.
Радник у култури Михаљ Сатмари рекао је да је 2000. године на иницијативу тадашњег
месног жупника монс. Јаноша
Фишера сеоска слава реорганизована у вишедневни летњи
догађај. Надали су се подршци
од локалних предузетника и
иностраних радника – повратника. Наиме, из Скореновца не
одлазе породице само сада, већ
ову појаву непрекидно посматрамо већ деценијама.
Понекад се током лета чак
и по десет дана годишње одржавала серија програма. Поред локалних културних удружења и школе, многе групе из
Војводине, збратимљених насеља и иностранства добиле
су прилику да се представе.
Сваком приликом завршна церемонија је одржана уочи Дана Светог Стефана, у склопу
свечане мисе. Свештеници су
посветили нови хлеб, који је
подељен представницима суседних насеља и страним гостима.

Континуитет „Скореновачких летњих вечери” се наставио. И ове године је публика
могла да види различите представе сваке вечери на отвореној бини основне школе.
У августу је живот у Скореновцу постао весео. Вратили
су се кући многи од оних који

су отишли на рад у иностранство. Овогодишњи низ догађаја спонзорисали су Покрајински секретаријат за образовање и националне мањине, Национални савет мађарске националне заједнице,
Фондација „Бетлен Габор” и
Општина Ковин.

Марија Пап, председница
ОКД „Салмасал” у Скореновцу, један од организатора манифестације, рекла је да су
ове године касно започели припреме и да немају велики буџет, али да су успели да саставе програм с добрим садржајем.

– Треће вечери представили су се мештани, локална
културна удружења: културно-уметничка друштва „Петефи” и „Салмасал”, наши малишани из вртића и стигли
су нам гости из Келебије, Фолклорна група „Вацкор”. Првог дана је било плесно вече,
када су наступили „Midnight”
и Мохолчани, а друге вечери
смо организовали вече народности и тада су наступиле групе разних народности које живе на територији општине.
Имали смо заиста леп наступ.
Оно због чега сам заиста срећна јесте што је село сада пуно, „странци” су сви код куће
– задовољно је рекла Марија
Пап.
Скореновац је активна заједница у којој се током године одржава више манифестација, које омогућавају људима да се сусретну и опуштају.
Илона Лечеи
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Награђене културне
посленице

На основу номинације њихове заједнице, Јолан Сечењи, пензионисана просветна радница,
оснивач и покретач Музеја историје села, као и пензионисани
матичар и писац више публикација и књига Ержебет Татар,
обе из Дебељаче, добиле су награду за животно дело које до-

дељује Општина Ковачица. Јавно признање добила је за свој
рад у одржавању мађарске фолклорне групе села и учитељица
Чила Ковач. Честитамо.
Свечана додела награда одржана је 31. августа у галерији
„Бабка” у Ковачици.
Имре Мартинек

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város

VII

Péntek 2019. szeptember 13.
pancevac@pancevac-online.rs

A CLARONE DI BANDUR EGYÜTTES A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN.

VARÁZSLATOS HANGSZEREK ESTJE
A pancsovai Jovan Bandur zeneiskola
sok ismert zeneművésszel és tanárral
gazdagította zenei életünket. A zeneiskola négy volt tanulója 2015ben megalakította a Clarone di Bandur négyest, melynek legifjabb tagja
Stanišić Vladimir, a Belgrádi Zeneművészeti Egyetem klarinétszakos
hallgatója, előzőleg Kiss Samu pancsovai klarinéttanár tanítványa, aki
szintén az együttes tagja. A további
tagok az Illés fivérek, Ferenc és Imre,
akik jelenleg Magyarországon klarinét-tanárként tevékenykednek.
Jeles művészeink augusztus 20-án
a pancsovai kultúrotthonban mintegy 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 hangszerek- és a zene iránti szeretet az
ilyen zenei különlegesség létrehozásában. Szintén érzékelhető a zenészek közötti igazi barátság, minden műsorszámban szinte egy lélek
oszlott a négy hangszerre.
Amíg a zenészek Debussy Golliwog’s Cakewalkján hangolták
hangszereiket, a kultúrotthon termét betöltötte a klarinét gyengéd,
varázslatos hangja.
Ugyanazon tanár diákjai

Az együttest Kiss Samu mutatta
be, aki egy kis egészséges lámpaláz
mellett is kitűnő vendéglátó-házigazdának bizonyult. A felvezetőiben csattanó anekdotákkal fűszerezte 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 felismerhető 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 legbüszkébb néző Nikola Grujevski, nyugalmazott klarinét-tanár volt,
ugyanis mind a négy művész az ő
osztályából került ki. A hangverseny 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 indítványozója a székelykevei születésű, a
magyarországi Tatán élő és dolgozó
Illés Ferenc volt, aki a pancsovai
Jovan Bandur zeneiskolában Grujevski Nikola professzor tanítványaként szerzett oklevelet. 1999ben a magyar kormány programja
kereteiben alkalma nyílt külföldi
továbbtanulásra. A zeneakadémia
elvégzése után a szintén magyarországi Piliscsabán tanári állást kapott, majd Szlovákiában a Komáromi Magyar Színházban zenei
munkatársként is elhelyezkedett.
Tekintettel arra, hogy Pancsovát továbbra is a szívén viseli, felújította
iskolapadbeli kapcsolatait, amelyekből 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 hangversennyel 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 együttes megalakulásakor fellépett a ke-

vevárai – kovini katolikus templomban, majd Pancsován is, mindössze tíz összpróbával. Azóta is elválaszthatatlan barátok.
A mai összetételben Székelykevén a Székelykevei Nyári Estek keretében augusztus 19-én léptek fel.
Az együttees legfiatalabb tagja,
Stanišić Vladimir a Belgrádi Zeneakadémia negyedéves hallgatója
Ognjen Popović professzornál. Ő
is a pancsovai Jovan Bandur zeneiskola tanulója volt, Kiss Samu
és Nikola Grujevski tanítványaként. Mint a csapat legfiatalabb

tagja, örömét fejezte ki, hogy ilyen
tapasztalt kollégákkal muzsikálhat
együtt, akiktől mindig tanulhat
valamit és hasznosíthatja tapasztalataikat. Továbbra is szeretne
az együttes tagja maradni és reméli, hogy a Clarone di Bandur
fennmarad, mert élvezi a fellépéseket, különösen a pancsovaiakkal, akikkel évek óta együtt játszik.
Kiss Samu az előkészületekről
elmondta, hogy a körülmények
miatt – nyári szünidő és szabadságok – mindössze négy-öt közös

próbára került sor, többnyire külön-külön gyakoroltak a szabad
idejükben. Szerettek volna bekapcsolni néhány tanulót, egyetemi hallgatót, de végül mégis
sajnálták megzavarni a fiatalok
szünidejét. A koncert előkészítése
sok-sok órás gyakorlást jelent, de
enélkül nincs eredmény. Ez a haladás viszont megmutatkozott,
amikor a hangszerek a szenvedélyes muzsikusok tanárai, diákjai
barátai és családtagjai előtt csendültek fel.
Biszak Karolina

TÁNC ÉS ÖRÖMZENÉLÉS FEJÉRTELEPEN

NYÁRI TÁBOR A DÉL-BÁNÁTI GYEREKEK RÉSZÉRE
Augusztus elején tartotta nyitva
kapuit Fejértelepen (Šušarán) a sorrendben harmadik dél-bánsági hagyományőrző, anyanyelvápoló, közösségépítő, néptánc- és népzenei
tábor. A rendezvényre, melynek hívogató szavára ezúttal mintegy 60
gyermek válaszolt, csapatunk a
tábor harmadik munkanapján látogatott ki. Mi több, nemcsak bekukkantani a foglalkozások sűrejébe,
de hangszerrel és népmesével egyaránt feltarisznyázva részt is venni
a fiatal, illetve a náluknál is pirinyóbb táborlakók aktivitásaiban.
Az első ilyen rendezvényt 2017ben szervezte meg a hertelendyfalvi
Györfi Sándor népzenész és zenepedagógus, a társszervezőként jelen
lévő Dél Pacsirtái Gyermekkórus
karnagyának kezdeményezésére.
Történt mindez régiónk ama korábbi anyanyelvápoló táborának
mintáit követve, amelynek zsenge
gyermekkorukban maguk a tábor
vezetői is aktív részesei lehettek.
Az újrakezdés megálmodói a magyar önazonosság-tudat megőrzését, illetve annak erősítését tűzték
ki célul. Igyekezetük pedig — minden 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, valamint a projektum céljairól a tábor
egyik kulcsemberét, a szintén társszervezőként 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 visszajelzéseket, hogy a náluk fiatalabb gye-

rekek is szívesen részt vennének a
kora reggeltől késő estig tartó foglalkozásainkban. Erre építve formáltuk meg az óvodások csoportját, mellyel — mintegy 20 picurkával — az újvidéki Tóth Andrea
óvónőtanonc foglalkozik. Pontosabban ő is, mivel a munkába a
Hertelendyfalváról és a Székelykevéről érkező óvónők is besegítenek. Továbbá egynéhány táborlakó gyermek szülője, akire az
ebédkészítésben, a takarításban és
az ehhez hasonló logisztikai napi
tevékenységek lebonyolításában is
bizton számíthatunk. Németországban élő barátaink, Miucza Stevan 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 gyermekjátékokat és -dalokat ízlelgettek,

illetve rajzolgattak, továbbá apróbb
szökkenésekkel és ritmikai gyakorlatokkal foglalatoskodtak, addig
a náluk idősebbek a hegedű-, illetve
a néptánc oktatásának műhelymunkáiban 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 háttértámogatásról ezúttal a temerini
Berbence együttes gondoskodott.
A tanultakat a tervek szerint a szélesebb közönség előtt is bemutatják
majd. Leghamarabb szeptember
15-én Hertelendyfalván, a dél-bánsági magyar művelődési egyesületek
harmincadik szemléjén lépnek fel.
A napi foglalkozások a másfél-, illetve háromórás délelőtti és délutáni
felvonások mellett úgynevezett esti
programot is magukban foglalnak.
Az örömzenélést. A táborhely epicentrumában, vagyis a Szent László-plébániatemplom udvarának kellős közepén. A kicsiket muzsika
ringatja álomba… A nagyok taka-

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

gyis a táborozó gyermekek szüleinek hozzájárulása. A napi háromszori étkeztetés meg van oldva,
ebédre pedig mindig főtt étel van.
Ja, mi szakácskodunk! — teszi hozzá derűsen Gizella.

A támogatások sem
maradtak el

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

„Múlt nélkül nincs jövő,
s mennél gazdagabb a
múltad, annál több
fonálon kapaszkodhatsz
a jövőbe.”
(Babits Mihály)
A szerbiai Bánság déli szórványvidékein 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 foglalkozások alatti kommunikáció nyelve
többnyire a magyar.
Impressziók voltak ezek, apró
szeletkéi egy kezdeményezésnek.
Készült persze annak rendje s módja szerint egy túrázós csoportkép
is a falu feletti nagykereszt tövében,
egynéhány helyszínelős „helyzetkép” a Bánáti (szerbül Banatska)
főutca mentében, valamint a vadvirágos halmok tetejéről… Róluk,
de magunkról is egyúttal. Küldetésük értelmét álmaik és a meglévő
lehetőségek között kereső végvári
palántákról. Valahol a dolgok egyre
zökkenőmentesebb folytatásában
is bizakodva.
Martinek Imre
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MARIS NÉNI TIZEDIK ÉVTIZEDE

AMÍG FIATAL A LÉLEK, MINDENRE VAN IDŐ
A hertelendyfalvi Tamási Áron
SZMME immár fél évszázada
maga köré gyűjti mindazokat, akik
a magyar kultúra- és hagyományok
megőrzésén fáradoznak. Az egyesület tartóoszlopai többnyire a nők
voltak, akik mindíg készen álltak
a finom falatok elkészítésére, takarítani a helyiségeket, rendezgetni
a virágoskertet. A nőegylet tagjai
ma is sokat dolgoznak, de azért
kaphatóak a jó szórakozásra is.
Közöttük életkorban a leggazdagabb Hajszán Mária, közismertebben: Maris néni.
Ha nem is ő a legidősebb Hertelendyfalván, idén nyáron már
betöltötte a 90. életévét. Születésnapját 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 képzelhető el egy rendezvény, vagy
egy munkaakció ez az életvidám
koros hölgy nélkül. Ő már egy a
kevesek közül, akik még emlékeznek a művelődési otthon felépítése-, a Tamási Áron SzMME
megalakulása előtti időkre.
Fiatalkorában nem járhatott
sokat az összejövetelekre. Mint
minden fiatal nő ebben az életkorban, 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 utazást, de éppúgy kivette részét minden munkaakcióból is.
Minden jelenlevő emlékezetében
megmarad az egyesület udvarában
újonnan felépült tájház padlásszobáinak a takarítása. Az asszonyok
vödrökkel, rongyokkal, seprőkkel
gyülekeztek, ő kis termetének köszönhetően még a faliszekrényekbe
is bebújt, hogy tökéletes tisztasággal
várhassák a vendégeket.
Az asszonyok szorgalma leginkább az egyesület tömeges rendezvényein jut kifejezésre. Barátnői
társaságában ilyenkor nap-nap után
sokszor félnapokat is munkában
tölt főzéssel, csemegék elkészítésével

NEGYED ÉVSZÁZADOS TEVÉKENYSÉG

REFORMÁTUS ÓVODA HERTELENDYFALVÁN

A vendégfogadók
a sok vendégnek, de olykor száznál
is több vendég is jelen van a jelentős
eseményeken. Sohasem panaszkodik 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 tréfálkozik, hogy mint legidősebb, ő
kell hogy gondoskodjon a nála fiatalabbakról.

A híres teadélutánjaikra az aszszonyok 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 teadélutánokat nem mulasztaná el

soha, mert nagyon szereti a zenét
és a vele egykorú Balog Annával
élvezi a táncot és a szép régi magyar 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 kénytelenek voltak több gyereket fektetni

egy ágyba, így a pad támasztékul
szolgált, nehogy a gyerekek lepotyogjanak az ágyról. Az ő meséi
nyomán az őt hallgatók, mint ideiglenes idegenvezetők, tovább tudják majd adni a vendégeknek a
tőle kapott információkat, mert
ma valóban szokatlan a hálószobabútor 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 rokonságukról. Ő a gyermekkorában a vasárnapi istentisztelet után mindíg
önszántából tért be a legközelebbi
rokonokhoz, keresztszülőkhöz kellemes napot és sikeres hetet kívánva nekik. Elszomorodik azon,
hogy ma minden másként van.
Kedves ifjúkori anekdotája, amikor elment vigyázni egy idős rokonára. 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 körbekörbe, 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

A Hertelendyfalvi Református

Egyházközség már több mint 25
éve működteti óvodáját, amely sokáig hétvégi óvodaként működött,
heti két alkalommal. Egy éve, hogy
mindennapi foglalkozássá bővültek
a tevékenységek. A református gyülekezeti terem mellett épülő új létesítményben, amelyben külön
óvodai helységek is helyet kapnak,
lassan befejeződnek a munkálatok.
Reméljük, hogy a közeljövőben a
legkisebbek birtokba vehetik majd
az új, tágasabb termet.

ideje és inflációja igencsak nehéz és
bizonytalannak látszó helyzetbe sodorta az itt élőket. A kicsinyekkel
való odaadó törődés annál fontosabbnak bizonyult. Fontos volt, hogy
a gyermekek a gyülekezet helyiségében 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 foglalkozások 1994 márciusában 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 épületrészt kezdék építeni, a foglalkozásoknak a Tamási Áron
SZMME kisterme adott otthont,
ahová több mint tíz évig jártak a
gyerekek. Itt a foglalkozásvezető
Kerekes Homonai Klára volt, akinek 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 elindítására egy holland adomány adott
lehetőséget, amiből a szőnyeget vásárolták. Az 1990-es évek háborús

A negyed századnyi idő alatt voltak kisebb-nagyobb hullámvölgyek
a működésben, de mindig folytatódott 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 mutatták be az alkotásokat. Dóra az
óvoda logóját is megtervezte, ami
segít, hogy jobban fölismerhető legyen ez a kicsiny közösség.
Reméljük, hogy ez az áldásos
munka tovább folytatódik, és a
gyermekek-, családjaik- és az egész
közösség hasznára válik.
Halász Zsuzsanna

SZENT ISTVÁN NAPJÁT MEGELŐZŐ RENDEZVÉNYSOROZAT

AZ ANTALFALVI BABKA GALÉRIÁBAN.

SZÉKELYKEVEI NYÁRI ESTEK

DÍJAZOTTJAINK

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, kirakodóvásárral és esti mulatságokkal
tették szebbé e napot.
Szatmári Mihály művelődésszervező elmondta, hogy 2000-ben az
akkori székelykevei plébános,
Mons. Fiser János kezdeményezésére többnapos nyári rendezvénnyé
szervezték át a faluünnepet. Erre
támogatást reméltek a helybeli vállalkozóktól és a hazalátogató vendégmunkásoktól. Ugyanis, Székelykevéről nem csak mostanában
távoznak a családok. Évtizedek óta
tapasztaljuk ezt a jelenséget.
A nyár folyamán néha még tíznapos is volt a program. A helyi
művelődési egyesületek és az iskola
mellett számos vajdasági, testvértelepülési és külföldi csoport kapott lehetőséget a bemutatkozásra.
A záróünnepséget minden alkalommal Szent István napjának
előestéjén tartották meg ünnepi
szentmise keretében. A lelkészek
megszentelték az új kenyeret, amelyet szétosztottak a szomszédos
települések képviselői és külföldi
vendégek között.

Az évek során megmaradt a
Székelykevei Nyári Estek a folyamatossága. A közönségnek az iskola nyáriszínpadán idén is sokrétű színes programmal kedves-

kedtek. Augusztusban felélénkült
az élet Székelykevén. Azok is hazalátogattak, akik elvándoroltak.
Az idei rendezvénysorozat a Tartományi Oktatási, Jogalkotási,
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, a Magyar Nemzeti Tanács, a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és

Kevevára község támogatásával
valósult meg.
Papp Mária, a Székelykevei Szalmaszál Ifjúsági Művelődési Egyesület elnöke, a rendezvénysorozat

egyik szervezője elmondta, hogy
idén későn kezdték ugyan az előkészületeket, és nem rendelkeztek
túl nagy pénzügyi kerettel, mégis
tartalmas programot sikerült öszszehozniuk.
- A harmadik esten a helybeliek
mutatkoztak be: a Petőfi, a Szalmaszál, az óvodásaink, és vendégeink érkeztek Kelebiáról, a Vackor
néptáncegyüttes. Az első napunkon táncest volt a Midnight és a
moholiak fellépésével. A második
estén nemzetiségi estet szerveztünk, ott a községben élő nemzetiségek léptek föl. Valóban gyönyörű műsorunk volt. Aminek
nagyon örülök, hogy a falu most
megtelt, a külföldiek mind itthon
vannak – mondta el Mária elégedetten.
Székelykeve egy aktív közösség,
ahol az év folyamán több olyan
esemény is van, amely lehetőséget
ad találkozásra és kikapcsolódáara.
Lőcsei Ilona
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Közösségük felterjesztése alap-

ján az antalfalvi község által odaítélt Életmű-díjban részesült a torontálvásárhelyi Széchenyi Jolán
nyugalmazott pedagógus, a falu
Helytörténeti Múzeumának létrehívója és éltetője, valamint Tatár
Erzsébet nyugalmazott anyakönyvvezető, több helytörténeti publi-

káció és könyv szerzője. A falu
magyar néptánccsoportját felkaroló munkájáért Kovács Csilla tanítónéni kapott nyilvános elismerést. Gratulálunk.
Az ünnepélyes díjkiosztóra augusztus 31-én került sor, az antalfalvi Babka Galériában.
Martinek Imre

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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ТЕМА БРОЈА

Петак, 13. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ШТА ЧЕКА НАШЕ НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ

ПЕНЗИЈЕ И ПЕНЗИОНЕРИ: СИТНА РАЧУНИЦА
Пензионери, ако се у међувремену нешто не промени, могу
да се надају увећаном чеку од
Нове године. Биће то последица новог начина обрачуна пензија, такозваног швајцарског
модела, чију је примену почетком овог месеца најавио председник Србије Александар Вучић, а суштину објаснио министар финансија Синиша Мали.
Швајцарски модел значи да
би пензије расле у складу с кретањем двају економских параметара – тачније у складу са 50
одсто инфлације и 50 одсто раста просечне зараде. С обзиром
на најновије вредности ових показатеља, ново повећање пензија за укупно 1,7 милиона пензионера у Србији могло би да
износи тачно 5,5 одсто.
Практично раст од 5,5 одсто
за пензионера с пензијом од
15.000 динара сада би значио

повећање од 825 динара. Пензионери с пензијом од 25.000
динара месечно, добили би повишицу од 1.375 динара. Они
чија је пензија 50.000 динара
имали би повећање од 2.750
динара, док би најстарији грађани с пензијама од 70.000 динара сада у новчанику могли
да очекују 3.850 динара више.
Највеће пензије у Србији, од
132.065 динара, сада прима 29
пензионера и њима ће швајцарски модел донети повећање од 7.260 динара.
Најнижу пензију, мању од
10.000 динара прима 105.650
пензионера, што чини 6,2 одсто од укупног броја. Њима
следује 550 динара и мање.
Најсиромашнији ће, међутим, до краја године добити и
једнократну новчану помоћ,
нај ве ро ват ни је у ви си ни од
3.000 динара.

ИЗНОС ПРОСЕЧНИХ ПЕНЗИЈА

Број

Просечна пензија

1.438.051

28.216

Самостални

95.507

25.798

Пољопривредници

174.034

11.253

Укупно пензионера

1.707.592

26.352

Запослени

КО МОЖЕ ДА БУДЕ ПЕНЗИОНЕР
Према тренутном законском решењу, право на старосну
пензију могу остварити мушкарци са 65 година живота и
најмање петнаест година стажа, или с 57 година и осам месеци живота и четрдесет година стажа.
Услови за одлазак у пензију жена су старост од 62 године и шест месеци и најмање петнаест година стажа, или 57
година живота и тридесет осам година и шест месеци стажа.
Право на пуну пензију имају сви који имају четрдесет пет
година стажа, без обзира на старост.

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

Прошле године крајем новембра помоћ у том износу добили су сви пензионери, а у
2017. и 2016. години једнократна помоћ свим пензионерима
износила је по 5.000 динара.
Министaрство финансија тада је истицало да анкете показују да су се овим исплатама
најсиромашнији пензионери радовали више него повишицама
добијеним током године, посебно због тога што су помоћ
добијали уочи празника и слава.
Биће ипак да је разлог у томе што је једнократна помоћ
за многе била једнака повишици на годишњем нивоу!

Просек на просек
Просечан новопечени пензионер у Србији има 64 године,
односно 62 године ако је новопечена пензионерка, и има 32
односно 29 година радног стажа.
Према статистичким подацима за целу 2018, животни
век пензионера је седамнаест,
а пензионерке двадесет година. Наравно, има и дуговечнијих: више од 500 наших пензионера прима пензију дуже од
педесет година, а рекордери су
– нека им је наздравље! – један инвалидски пензионер из
Крушевца са 68 и једна Београђанка са 59 година пензионерског стажа! Пре него што
неко извуче закључак да се ради о „пљачкању ПИО фонда”,
треба знати да је поменута госпођа рођена 1909. године и

СА ВЕЗ ПЕН ЗИ О НЕ РА О ШВАЈ ЦАР СКОМ МО ДЕ ЛУ
Поводом најаве швајцарског модела Савез
пензионера Србије упутио је 11. септембра
свим надлежним институцијама, од Народне
скупштине до председника државе, писмо с
предлозима за будући начин усклађивања
пензија. Указујући на постојање и других модела поред швајцарског и на њихове предности и мане, Савез пензионера је истакао
основне принципе које прихваћени начин мора да садржи.
– Важно је да се формула и даље везује
за елементе на основу којих се утврђује прва

пензија. И то тако што се висина пензије
утврђује према дужини радног стажа и висини уплаћених доприноса на основу зарада. А социјална заштита најугроженијих
треба да се решава посебним државним социјалним програмом, мимо пензијског система. Законом о ПИО, као социјалне мере,
предвиђен је најнижи износ пензије, и то тако да она не може бити мања од 27 одсто
учешћа у просечној заради – објаснио је
професор др Андреја Савић, председник Савеза пензионера.

да је пензију остварила после
пуног радног стажа!
О своти коју јој месечно доноси поштар, међутим, немамо податке.

ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ
ПЕНЗИЈЕ

Општина

Просечна
пензија

ШТА СА УМАЊЕЊЕМ

Умањене пензије вратити,
макар и наследницима
Све пензионерске организације одлучне су да се покрене
иницијатива за повраћај умањених пензија од 2014. до 2018.
године. Предлаже се усвајање
законског решења по коме би
се обештетили сви пензионери
којима су пензије биле умањене, с тим што то не би смело
да угрози финансијску стабилност државе.

– Остаје да се види да ли ће
то бити учињено кроз издавање об ве зни ца, или на не ки
други начин, али свако решење мора да садржи и одредбу
да ће њиме бити обухваћени
и наследници пензија у случају преминулог пензионера
– изјавио је председник Савеза пензионера Србије Андреја
Савић.

Београд
Стари град

21.624

Мало Црниће

10.292

ПРЕВРЕМЕНА ПЕНЗИЈА

Кучево

10.223

Жабари

9.967

Држава и даље
пуца пенале

Зна се да је највиша пензија
у Србији 132.000 и да њу прима мање од тридесет особа, а
још толико их, отприлике, прима 125.000 динара.
Просечна пензија у Србији у
јуну ове године била је 26.352
динара.

Панчево без најбогатијих
Међу општинама, по износу
просечне пензије, предњачи београдски Стари град, са 40.593
динара. Најсиромашнији су Ражањ са 15.624, Осе чи на с
15.012, Жабари с 13.459 и Мало Црниће (Браничевски округ)
с 13.055 динара.
Занимљиви су подаци о пољопривредним пензијама: најнижа просечна пензија је у Жабарима (недалеко од Малог Црнића!) – 9.967 динара, па у Кучеву – 10.233 и Малом Црнићу – 10.292 динара.
Највеће просечне пољопривредне пензије – 21.624 динара – јесу у централној београдској општини Стари град, где
су неасфалтирани једино паркови и жардињере! Овде је, иначе, пријављено 16 уживалаца
пољопривредних пензија.
Панчево укупно има 27.687
пензионера (25.289 из редова
запослених, 1.381 из самосталних делатности и 1.071 пољопривредника). Просечне пензије у нашем граду су 31.802
динара (32.753 бивши запослени, 27.856 „са мо стал ци” и
14.015 пољопривредници).
У Панчеву не живи ниједан
уживаоц највише пензије од
132.000 динара. За друге категорије не знамо...
Р. Т.

Држава је законом пружила
могућност свима који су радили да оду у превремену старосну пензију, али то има своју
цену: пензија се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец
пре навршених година живота
прописаних за стицање права
на старосну пензију. Многим
удружењима пензионера и синдикалцима сметају ови казнени поени и траже да
се свима који су отишли
у пре вре ме ну ста ро сну
пензију ове мера укине када напуне 65
година. Постојала је могућност
да држава попусти, али према
рачуници ПИО
фонда, издаци у
случају укидања
ових пенала били би тежак терет за државни
буџет, стога је
држава одлучила да настави ову праксу.
Ево за што:
на списку оних
који су се прошле године одлучили за одлазак у превремену
пензију било је око
28.000 људи. У јулу
ове године број корисника ове пензије био
је већи од 43.100. Математика каже да би
уместо садашњих 350
милиона динара, колико државу коштају садашњи

„превремени” пензионери, у наредној години тај трошак, уколико би држава одлучила да
укине „пенале”, могао да буде
већи од 545 милиона динара.
Према пројекцији стручњака, трошак ПИО фонда у 2021.
био би 900 милиона динара,
да би до 2027. нарастао на две
милијарде динара. Ето зашто
држава ни у овом случају
не жели да попусти.
Иначе, ова такса уведена је 2014. и готово је
идентична оној која је
постојала у СФРЈ –
тада су пензионери
плаћали годишње
пенале у висини
од четири одсто
за сваку годину
која им је недо ста ја ла до
пуне старости
за пензију. Ни
тада мера није
укинута, иако
је тра же но.
Оваква пракса преписана је из
законодавстава развијених земаља...
Тешко је, међутим,
отети се утиску да је
реч о неправди. То се
посебно односи на оне
који су у превремену
пензију морали да оду
зато што су били проглашени технолошким
вишком – они нису бирали сами и овом одредбом закона додатно су
кажњени.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Да ли наслеђујемо
дугове родитеља?
Наш читалац Милан Поповић каже
да је, након мајчине смрти, наследио
и њен дуг по кредиту и пита да ли је у
обавези да врати тај кредит.
У Народној банци Србије наводе
да су права, обавезе и одговорност у
погледу наслеђивања дуга по кредиту или по текућем рачуну регулисани Законом о облигационим односима и Законом о наслеђивању. По
сили закона, у тренутку смрти особе
за о став шти на пре ла зи на на след нике, с тим што они истовремено
стичу право да се наслеђа одрекну.

Прихватањем наследства аутоматски се подразумева и да су прихвати ли оба ве зе, од но сно ду го ва ња
оставиоца.
„У случају прихватања дуговања
по кредиту или текућем рачуну, прихватају се и све обавезе везане уз
кредит, односно текући рачун, укључујући и камате и накнаде, односно
није прописано право на отпис ових
потраживања. Наследник одговара
за оставиочеве дугове до висине вредности наслеђене имовине, а дугови
се међу наследницима деле сразмерно њиховим наследним деловима. Повери о ци
оста ви о ца
могу у року од три
месеца од дана отварања наслеђа захтева ти да се за о ставшти на из дво ји од
имовине наследника.
Ну жни на след ни ци
не одговарају за остави о че ве ду го ве до
висине вредности нужног дела, јер се они
намирују после оставиочевих поверилаца”, наводе у Народној банци Србије.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Због „Штрабага” руски
рулет на Јабучком путу
Кружни ток који се тренутно гради
на Јабучком путу, а радове изводи
„Штрабаг”, место је где адреналински зависници могу одиграти озбиљно застрашујући руски рулет. Пола
пута асфалт, пола мекан камен који
вам у кривини вуче точкове право у
јарак. Ноћу је још „узбудљивије”: градилиште није осветљено, а ако слетите, велике су шансе да ће вам се возило насукати на неког ко је награбусио
пре вас.
Црни хумор на страну, ако нисте
довољно опрезни, и ако не смањите
брзину, на скретању за Качарево не
пише вам се добро. С друге стране,
све и да сте професионални возач,
неће вам бити лако да обуздате тере-

том натоварен шлепер или не дај боже – аутобус пун путника. Фотографија доказује да је сезона слетања
отворена, па се можемо само помолити да ово буде последње и да се
чи та ва при ча не за вр ши не ком
трагедијом.
Са овим кружним током лоше је
кренуло од самог почетка, када је саобраћајна сигнализација коју је „Штрабаг” погрешно поставио у једном периоду озбиљно угрожавала безбедност
саобраћаја. То је донекле регулисано,
али је остао нестабилан и неосветљен
пут. Очигледно се то неће променити
све до завршетка радова, па стога
отворите четворе очи, успорите и –
уздајте се у срећу.

Петак, 13. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ

ПОСЕБАН КРУГ ПАКЛА ЗА ОНЕ ШТО
БИ КОЛИМА ПОРЕД „ЗМАЈЕВЕ”!
Иако је део Змај Јовине
улице забрањен за
моторна возила,
несавесни возачи
годинама терају по свом
Јесте ли чули онај виц кад полицајац
пита плавушу: „Ко ти даде волан?”, а
она му одговара: „Не знам, дошао је
уз ауто”? Исто ово питање могло би
се, нажалост, поставити и многим нашим суграђанима који својим непознавањем (или само непоштовањем)
саобраћајних прописа и те како стављају под сумњу начин на који су дошли до своје возачке дозволе.
Притом не мислимо на несналажење у оним запетљаним саобраћајним
главоломкама над којима смо се сви
саплитали на теоретском делу возачког испита. Овде је реч о чињеници
да постоји поражавајуће велики број
возача у Панчеву који улицом која је
забрањена за саобраћај, и то, поврх
свега, у зони основне школе, у самом
центру града, па на све то – улицом у
којој се налазе просторије Комуналне милиције – опуштено возе и паркирају своје аутомобиле као да је то
најнормалнија ствар на свету. Е, ово
већ није виц иако можда тако звучи.

Брука и срамота
Јасно вам је већ да је реч о делу Змај
Јовине улице између Карађорђеве и
Градског парка, у коме је забрањен
саобраћај за моторна возила (осим с
посебном дозволом).
Ова забрана већ годинама као да
не постоји, јер поједини родитељи деце која похађају „Змајеву школу” просто не могу да одоле а да своју мезимчад не довезу тачно до школског
улаза и да их баш ту и сачекају после
часова. Деца су, узгред буди речено,
здрава и права. Немају, дакле, никакав инвалидитет нити сметњу у развоју, кад већ то морамо тако да кажемо.

Ко вам даде дозволу?!
Истом деоницом неретко прозује и
аутомобили чија је крајња дестинација тржни центар у пролазу у Змај
Јовиној, али и они који би „само накратко да скокну” до неке од банака
или банкомата у Градском парку. То
што деца истрчавају из школе не очекујући да ће у пешачкој зони на њих
налетети аутомобил, очито не представља никакву препреку несавесним
возачима.

Оштрије по џепу!
– Проблем непрописног паркирања у
зонама школа, па и у Змај Јовиној
улици, у делу у којем је забрањен саобраћај, у надлежности је комуналне
милиције и саобраћајне полиције.
Грађани могу пријавити непрописно
паркирана возила писменим путем,
телефоном и непосредно, будући да
се просторије Комуналне милиције
налазе у наведеној улици. За прекршај непрописног паркирања предвиђена је новчана казна у износу од
10.000 динара, односно 5.000 ако се
плати у року од осам дана. Сваки
комунални милиционар приликом
ула ска у про сто ри је Ко му нал не
милиције и изласка из њих врши

СА МО ВАС ГЛЕ ДА МО
Фотографија која илуструје овај текст настала је у уторак, 10. септембра,
у 11.30, у време када се у „Змајевој школи” завршава четврти час. Очигледно би у овом случају далеко већи утицај од апела на возаче да поштују прописе имао мало жешћи (и чешћи) ударац по њиховом џепу.
„Панчевац” ће у наредним недељама пратити ситуацију и објављивати фотографије с лица места, све док се сви заједно не уверимо да је овај
проблем решен. Можда ће наш стуб срама помоћи, ко зна. Видимо се у
Змај Јовиној.

контролу непрописног паркирања у
Змај Јовиној улици и упозорава или
прекршајно кажњава возаче на лицу
места. Комунална милиција сарађује
са школом „Јован Јовановић Змај” и
делује на превенцији овог проблема,
па се број несавесних родитеља који
паркирају возила у Змај Јовиној улици смањује, али недовољно. Овај проблем се може решити само ако сваки
возач коригује своје понашање, поштујући безбедност и своје и туђе деце – рекла је за „Панчевац” Татјана
Весковић, саветник у Комуналној милицији Панчево.

На висини задатка
На основу провере коју смо извршили на терену, у читавом граду испоштовани су прописи и зоне школа
обележене су у складу с Правилником о постављању саобраћајне сигнализације.
Иначе, Град Панчево већ традиционално на почетку сваке школске године реализује сет активности којима ђаке прваке на њима пријемчив
начин упознаје са саобраћајним прописима.
– Првог школског дана свим ђацима првацима поделили смо саморефлектујући прслук и наруквицу.
За њих је предвиђена и обука за безбедно учествовање у саобраћају на
саобраћајном полигону. Више детаља о томе јавност ће сазнати по окончању поступка јавне набавке, који је
у току. Такође, током септембра ђацима првацима ћемо поделити уџбеник „Пажљивкова правила у саобраћају”, а биће организована и представа „Пажљивко” – наводе у Одељењу за саобраћај.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ НОВАЦ ПОДИЖЕТЕ У БАНЦИ ИЛИ НА БАНКОМАТУ?

Још увек не верујемо машинама

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

У петак без струје делови
Панчева и Омољице
Како најављују у „Електровојводини”,
због планираних радова, у петак, 13.
септембра, од 8.30 до 13.30, без напајања електричном енергијом остаће
Месна заједница Нови град, Радничка улица од Браће Јовановић до Новосадске, затим цела Новосадска улица, монтажна барака ЈКП-а „Водовод
и канализација” у Улици браће Јовановић, Здравствена станица „Нови
град” и Апотека „Нови град”, такође у

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Улици браће Јовановић, као и део те
улице од броја 111 до 173, затим од
86 до 94, као и број 109-а.
Истог дана, од 9 до 13.30, струје
неће имати становници Бањске улице у Омољици, а од 11 до 13 сати искључења ће бити и у још једном делу
Панчева: у Улици ослобођења 17–27,
у Економској школи „Паја Маргановић” и мрежи у Старој улици, на парној страни, број 2–14.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

И. ЗУБИЋ

Ж. ПЕЈЧИЋ

Уређаји за подизање готовине често
не пружају сигурност коју од њих очекујемо. Дешава се да човек у тренутку заборави или погреши свој ПИН.
Аутомат тада „прогута” картицу, а њено враћање кошта око 1.000 динара.
Познати су и случајеви да су преваранти постављали лажне читаче на
прави читач картица или камере на
банкомат и тако откривали ПИН кодове корисника.
Да ли из ових или из неких других
разлога, међу грађанима с којима смо
ове недеље разговарали више је оних
који новац подижу у најближој експозитури банке.
ИРМА ЗУБИЋ, пензионерка:
– Новац подижем у банци, осим у
случајевима када ми је нешто хитно. До сада ми се није дешавало да
имам про бле ма с бан ко ма том. У

Г. СИМОНОВИЋ

Д. ДАНГУБИЋ

Београду су ме пролазници давно
опљачкали, али у Панчеву нисам никада имала непријатности везаних
за новац.
ЖИВАН ПЕЈЧИЋ, пензионер:
– Новац подижем у банци, јер примам девизну пензију.
ГОРДАНА СИМОНОВИЋ,
дипломирани економиста:
– Користим аутомат за подизање
новца. Једном приликом сам заборавила шифру и то је једини проблем који сам имала када су у питању бан ко ма ти. Они са свим до бро
функционишу.
ДУШАН ДАНГУБИЋ, пензионер:
– У банци подижем новац. Тако ми
је сигурније. Не желим да ризикујем
да останем без платне картице.

М. ЛУКИЋ

Н. САВИЋ

МИРЈАНА ЛУКИЋ, пензионерка:
– Новац подижем у банци. Не желим да плаћам провизију и то је највећи разлог што идем у банку. Уместо провизије, могу да купим хлеб за
месец дана. Осим тога, многима се
дешава да аутомат блокира у тренутку када подижу новац. Ако се то деси
у вечерњим сатима, онда имате обавезу да дођете и ујутру. Можда зато
што сам ја старог кова – више волим
свој новац код себе.
НЕДО САВИЋ, пољопривредник:
– Увек подижем новац у банци. Не
могу да памтим ПИН кодове. Имам
читаву књижицу платних картица, ко
би то запамтио... Једноставније је чекати у банци (смех). Иначе, не мислим да није сигурно дизати новац с
банкомата.
Анкетирала: Ј. Катана
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ПАНЧЕВАЧКИ ПАНКЕРИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПАНК ЈЕ БУНТ!
Сви смо ми некад били млади и луди. Али само су неки фарбали косу у
зелено и носили зихернадле на јакни. А данас...

Гласна порука
Милош Бакара Бабић (39) почео је
да слуша панк када је кренуо у средњу школу. „Главни кривац” је био његов брат од тетке, који је имао велику
колекцију касета и стрипова. А онда
је даље све ишло само. Почео је да
одлази на концерте, купује касете, носи беџеве и пришиваче.
– Пре неколико година панк музика је прославила четрдесет година постојања. Начин одевања је био битнији у почетку него данас. Најлепше ми
је то што смо сами дизајнирали своју
гардеробу. Стављали смо ствари у варикину и писали ауто-лаком по њима. Носили смо војне шињеле, кошуље, чизме, трегере, али ту су неизоставне увек биле и „старке” – сећа се
Милош.

панк музику и одлази на свирке –
прича Младен.
Он каже да панк музика представља побуну, али је за њега и својеврсни вентил.
– Када одем на свирку, испразним
се. Некада сам волео да учествујем у
шуткама (омиљена забава панкерске
публике, међусобно шутирање тешким
чизмама – прим. новинара), за мене
је то био начин да избацим негативну
енергију – сећа се, додајући да шутке
умеју да прерасту у тучу, али само када неки људи учествују у њима из погрешних разлога.
Младен Куриљ завршио је Правни
факултет и ради као секретар у ШОСО „Мара Мандић”.

Радничка класа
Милош Павловић (37) каже да слуша
панк од тренутка када је почео да мисли својом главом. Уз брата који је
био металац и свирао у панк бенду,
већ с десетак година први пут је чуо

Милош Бакара Бабић
Панк
је
увек био гласан и говорио је
о
про бле ми ма
младих, класним разликама у друштву, пиву, женама, ноћном животу...
– Почео сам да свирам с бендом у
средњој школи. „The Group” смо основали ја, мој школски друг, његов брат
и ортак из краја. Прво смо свирали
обраде, а касније смо радили и ауторске ствари – каже Милош.
Деведесетих се у Панчеву много више слушала панк музика.
– Раније је било много бендова,
свирки, али и места за изласке. Велики плус је био што смо близу главног
града, па смо тамо слушали свирке –
прича Милош.
Каже, многи су и данас остали панкери, а код неких је то била само фаза. За њега је панк био и остао побуна
и борба радничке класе!
Данас је виљушкариста.

Позитивно пражњење
Младен Куриљ (38) окренуо се панку
у средњој школи. Први бендови које
је заволео били су „Atheist Rap” и
„Offspring”. Тада се, међутим, није
облачио „панкерски”. Тек пре десетак година купио је своју прву јакну
„фајерку”.
– Допадали су ми се брзина и енергија коју нема ниједна друга врсте
музике – објашњава Младен.
Већ осам година је фронтмен панк
састава „Укратко Штеф”, а прошле
године објавили су и свој први албум.
– Бити панкер данас није исто што
је било раније. Панк се појавио да би
шокирао систем и провоцирао естаблишмент. За мене је данас панкер
онај чији
став није
ма ло гра ђански,
онај који
во ли и
п р а т и

музику група „Sex Pistols” и „AntiNowhere League” и заволео овај звук.
Након тога почео је да носи беџеве,
„старке”...
– То није само музика, то је ниво
свести. Слобода да верујеш да можеш
да промениш нешто, али онда схватиш да не можеш да промениш ништа, па промениш себе! – објашњава
Милош.
Он сматра да се однос према панку
формира у породици.
– Ја сам дете радничке класе. Потпуно је логично и нормално да слушам панк. Волим да слушам те
текстове и да осетим енергију која долази из панк музике. Осећаш неку заједничку борбу за једнакост
и промене, и да постоји
нека борба против система. И ако је безуспешна,
важно је да траје... – прича
Милош.
Убеђен је да сваки панкер у
животу треба да има бар један бенд.
Он је са својим пријатељима помало
свирао, имали су своје текстове.
Сматра да је данашња панк сцена
очајна, али да су многи чиниоци одговорни за то. С једне стране, та музика није интересантна медијима, а с
друге, у панку нема пара.
– То је музика радничке класе. Панкер нема хиљаду динара за улаз и још
да затим плати пет пива – каже Милош.
За њега је панк увек значио „мисли
својом главом”. Начин на који неко
размишља чини га панкером, а не то
какву гардеробу носи и где излази.
– У овој земљи многи су панкери а
да тога нису ни свесни – закључује
Милош.

Младен Куриљ

усред песме, али Коџа каже да публика
никада не замера ако
се то деси, јер у панку нема фалша. Шутке уз ову музике су,
наравно, најнормалнија ствар.
– То је за панкере
начин игре. Некада добијеш лакат у бубрег, закачи те флаша,
али све је то случајно – прича
Коџа.
Он се кроз музику бунио. Мисли да је у том свом бунту успео, јер живи на тај начин већ
годинама.
Данас је кувар у ресторану
„Поко локо”.

Бити оригинал
Бранислав Радовановић (46) сећа се да су у његовом детињству
у моди биле гитаријаде и да је
свака улица у граду имала свој
Милош Павловић бенд.
– Мој рођени брат Ђенка и
Данас има угледну фризерску рад- ја на почетку средње имали смо свању у центру града.
ки своју панк групу, ја „Далтоне”, а
он „Богерсе”. Али брзо смо се спојиНапред у прошлост
ли и направили један баш баш добар састав, „Контрабанду”, и таЛивијус Павлов Коџа
ко је кре ну ло. При ча ли смо
(52) потиче из музичкроз музику наше приче, углавке породице. У деном су песме биле посвете нетињству је певао и
свирао хармонику,
али је тај инструмент брзо заменио
гитаром.
– Возио сам мотор
кроз село и наишао на
једног панкера. Он ми је дао
неке плоче, између осталог „Sex
Pistols”. Кад сам код куће то пустио, потпуно сам одлепио. Музика ме је понела, иако нисам
разумео о чему тачно певају.
Имао сам само 11-12 година.
Али та магија ме држи и дан-данас – прича нам Коџа.
Музика је једноставна, може
свако да је свира, али став према животу је оно што панк чини посебним.
– Ја сам од почетка имао необичне фризуре. Коса ми је била
зелена, плава, бела... Носио сам
беџеве, шврљао по јакнама и торбама симболе анархије и панка.
Врло брзо сам почео и да свирам. И рекао сам себи: „Бићеш познат. Сви ће да
Бранислав Радовановић
те воле”. И, ево, трудим се и данас – каже он ким бившим девојакама, а наша најпознатија песма, која је постала веса осмехом.
Први бенд основао лики хит на простору целе екс-Ју,
зове се „Без њене кеве нема добре шеве”. То је било
растурање на концертима,
а свирали смо буквално где
смо стигли – прича Бане.
Ушли су и у „Илустровану енциклопедију ЈУ рока”
Петра Јањатовића и „Војвођанску енциклопедију рокенрола” Богице Мијатовића. Као популарни млади
панкери, већ на првом фото-снимању радили су с креаторком Наташом Шарић.
– Ико на ан дер гра ун да
креаторка Наташа Шарић
на првом нашем фото-сешну умотала нас је у фолије и неке крпице, а шминкао нас је Драган Вурдеља,
који је такође тада био на
почетку каријере. Мислим
Ливијус Павлов Коџа да су те наше фотке и дан-данас потпуно аутентичје 1979. године и углавном су свира- не, скроз различите од свих осталих
ли ауторске песме, али и неке нумере у обе енциклопедије, а има их на
панк бендова са ових простора. Са- стотине – каже Бане.
Они су увек били посебни – излазистав „Напред у прошлост”, који је ове
године поново почео да свира, осно- ли су на сцену чак и у мини-сукњама
ван је 1984. године. С тим бендом је и хаљинама. А на једној свирци у Доснимио десет студијских албума, а му омладине појавили су се у лудачукупно их, са снимцима живих кон- ким кошуљама и бадемантилима, а
онда су се скинули потпуно голи! О
церата, има деветнаест.
Ливијус се сећа да су људи имали томе се и дан-данас прича.
– За мене је панк искључиво слобоотпор према панкерима, „више због
облачења него због начина разми- да, да можеш и имаш шта да кажеш.
шљања”, али данас његови пријатељи И то што је у панку све дозвољено и
глупирање пожељно, а свима нам је
цене то што је остао доследан себи.
– Њима то говори да нисам отпад- баш то и била на неки начин инспиник, већ да имам став и обраћају ми рација – каже Бане.
Данас је Бане уредник дечјег просе с поштовањем – каже нам Коџа.
Познато је да певачи панк песама грама у Културном центру.
некада звуче као да ће им глас пући
Мирјана Марић

„Професор жудње”
Филипа Рота
У студентским
да ни ма Деј вид Ке пеш
пред ста вљао
се као „раскалашник међу
учењацима,
уче њак ме ђу
рас ка ла шни цима”, а овај
подвојени
идентитет обеле жи ће цео
његов живот. Док Филип Рот прати свог јунака од ушушканости детињства до разузданих еротских
могућности, од љубавног троугла
у Лондону до дубоке усамљености
у Њујорку, Кепеш се суочава са
основним недоумицама о задовољству: како помирити пожуду и достојанство, како одолети искушењима порока.
Два читаоца који до 18. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „За чим највише
жудите?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Небеска долина”
Мари Хермансон
Данијел никада раније
ни је до био
пи смо од
Мак са: ње гов брат близанац, с којим се година ма ни је
чуо, сада га
мо ли да га
посети у Химелшталу,
санаторијуму изгубљеном у срцу
швајцарских Алпа. Разлог због ког
је Макс тамо остаје неразјашњен,
али према његовим речима, то је
мирна лука у којој само срећници
имају прилику да бораве. Под изговором да мора да заврши неки
веома важан посао, предлаже Данијелу да се замене на неколико
дана.
Два читаоца који до 18. септембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта је за вас најважнији посао на свету?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
када су звезде биле на вашој страни. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Само једном. Када сам изгубила опкладу са самом собом и удала се пре тридесет пете године.”
063/3750...
„Само је једна ’Звезда’ била на
мојој страни: она која се пласирала у фи на ле Ли ге шам пи о на.”
063/2369...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање на шта вас асоцира
септембар:
„Септембар ме асоцира на моје
празне џепове. Школа, зимница,
огрев... Упомоћ!” 063/7485...
„На месец кад се родила једна
веома посебна особа: ја.” 064/2937...
Д. К.
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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 стању. 062/193-36-05. (282869)

ГАРАЖЕ
КУПУЈЕМ или унајмљујем
монтажну гаражу у Војвођанском 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, 064/15935-27. (282725)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ крмача за клање. 632-421 (СМС)
ПРОДАЈЕМ веш-машину LG,
исправна. 061/667-29-58.
(282525)
ПРОДАЈЕМ бицикле из иностранства и косилице.
063/436-918. (282525)
ПРОДАЈЕМ замрзивач 150,
210, 340 литара и веш-машину. 064/129-73-60. (282665)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ daewoo nexia
1,5 бензинац 1998 годиште у
еxтра стању . Повољно.
069/301-17-00 (СМС)
ПРОДАЈЕМ ланчију Y, 2002.
годиште, регистрован до јуна 2020. 063/351-837. (281822)
ПЕЖО 1.6 ХДИ, 2007, регистрован, 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 квачила, велики сервис, нове кочнице, цена 1.100 евра. Тел.
061/658-65-14. (282640)

ПРОДАЈЕМ два ормара –
стара сто година, вреди видети. Повољно. 064/282-4238. (282695)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција, повољно. 061/19881-42. (282607)

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

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

ФОРД фијеста, 1998. годиште, нерегистрован, још један у деловима, повољно,
звaти после 17 сати. +467
692-07 966, Viber 064/52577-95 (282603)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ опел астру караван, 1.6, бензин, 2007. годиште, евро 4 мотор. 060/52541-07. (282750)

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

ТЕПИХ, телевизор, видео
ркордер, гориник на нафту,
тротинет, пластична бурад,
гуме са фелнама. 064/20630-24. (282634)

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

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ПЕЖО 207, 1.4, 2007, петора врата, фул опрема, регистрован годину. 064/130-3602. (287261)

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова,
долазим на адресу. 063/78282-69, 061/211-59-15. (282839)

ПРОДАЈЕМ прекрупар са
круњачем. Тел. 064/572-3303. (282598)

ПРОДАЈЕМ половну ремонтовану 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 лежај + две натккасне 6.000,
електрични шпорет 3.600,
дрвени кревет + душек
3.600. Тел. 065/523-10-62.
(282582)

ПРОДАЈЕМ половну угаону
гарнитуру за дневни боравак 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

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

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

ПРОДАЈЕМ елеватор 8 метара дужине и крмачу за
клање, тешка 300 килограма. 013/617-512. (282678)

ЦЕПАМ дрва, уносим, копам канале, вадим старо воће. 062/190-71-60. (282675)

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

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

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи (2,3, 4 и 6 кв), достава,
монтажа, гаранција. 335930, 063/05-18-18. (282684)

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

ТРОСЕД, двосед и регал продајем. 064/414-24-71. (282689)
ГУМЕ 235 -75-17.5 цола, 100
евра четири комада, половне 16 плана. 064/354-69-94.
(282705)

ПРОДАЈЕМ сплав ресторан
на Тамишу. 060/347-84-00.
(282723)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ собни
стаклени сто, витрину, комоду, огледало, старински лустер. 060/143-62-10. (282727)
ДИГИТАЛНА рерна, мањи
фрижидер, судо-машина, трпезаријски 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 perego и два менџамина
висине 1.20 и 1.40. 064/37409-81. (282753)
ПРОДАЈЕМ гробницу на
Старом гробљу. 064/255-6150. (282772)
ПРОДАЈЕМ кухињске елементе; судопера 3.000 нова.
371-568, 063/773-45-97. (282773)
ДОМАЋИ резанци на родају, 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 кревет и кауч. 064/163-55-27.
(282766)
ПРОДАЈЕМ три козе расе
алпино, младе. 060/016-1262. (282803)
НА ПРОДАЈУ три индустријске машине: равна, ибердек
и ендлерица марке римолди. 060/051-11-33. (2828549
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић

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

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

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

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

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

др Небојша Тасић

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

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

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

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

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-1147. (281483)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзивче,
веш-машине, телевизоре,
долазим на кућну адресу.
064/158-44-10, 063/101-1147. (282819)
КУПУЈЕМ култиватор хонда
Ф 400, очуван. 064/194-0387. (282822)
ОТКУПЉУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи и вршимо поправке. 064/588-9548. (282864)
КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, перје, ТА пећи, гвожђе, бакар. 066/90079-04. (282392)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пеи, долазак, исплата одмах. 061/641-30-36,
066/641-30-36. (282615)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
140 квм, центар Иланџе, помоћни објекти, 16 ари.
064/075-23-67. (282596)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, стаове,
стари новац, сифон флаше,
старе играчке, старе стрипове и друго. 335-930,
063/705-18-18. (282684)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазак.
063/898-00-82. (282607)

(282274)

нуди све врсте

угља

ПРОДАЈЕМ грађевинско земљише, 60 ари, 750 евра ар.
063/640-230. (282589)

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

Стовариште „Близанци”

превоз шљунка, песка
064/158-44-10, 063/101-11-47

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаљe, новац, сатове, пенкала. 013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77. (282611)

КУЋА, 120 квм, два стана,
помоћни објекти, 5,5 ари,
новија. Цара Душана.
064/075-23-67. (282596)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, олово, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/321-77-93. (282812)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ кућа у Омољици новије градње,близу центра, потребно реновирање.
060/046-55-45. (СМС)

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

ВИКЕНДИЦА и плац на продају у Д. Пешчари на Девојачком бунару, 100 м од Аква
парка. Могуће одложено
плаћање и разне компензације. Тел. 060/622-18-37 (СМС)

КУПУЈЕМО секундарну сировину, месинг, олово, бакар, гвожђе, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре.
061/322-04-94. (282812)

ПРОДАЈА, кућа – Јабука,
власник, Лењинова 57, 12
ари плац, 20.000. За све информације позвати 063/16585-42. (282653)

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 инвеститорима. 064/221-36-12. (282618)
ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари,
Кудељарски насип, 1/1.
063/472-669, ограђен, уређен. (282632)

НА ПРОДАЈУ плац на Кудељарцу. 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 воћем. 064/113.47-76. (282657)
ПЛАЦ, стара Миса, 16 ари,
струја, техничка вода,
влсник, легализован.
064/351-16-54. (282664)

МАРГИТА, кућа 7 ари, хитно, 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, Новосељански, ккућа, струја, амбар,
коине, 31.000. 069/113-9604. (282780)
КУЋА, старија, 5 ари, амбуланта Горњи Град, 71.000,
може замена стан. 069/11396-04. (282780)

ПРОДАЈЕМ кућу у Самошу,
плац 15 ари, хитно, повољно. 062/180-47-42. (282823)

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

ПРОДАЈЕМ кућу, три стамбене јединице, 8 ари плаца,
Горњи грд. 063/829-89-48.
(281867)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице,
ЦГ. 062/348-137, 013/367261. (282335)

КУЋА, Војловица, нова, 180
квм, две стамбене јединице.
063/771-75-96, 063/784-7134. (282380)
БЛИЗУ центра, кућа, две
стамбене јединице, договор,
дворишни двособан стан,
18.000. „Лајф”, 061/662-9148. (282872)

ДЕБЕЉАЧА, 130 квм, 7.5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/92889-68. (282669)
ПРОДАЈЕМ кућу, легализована, са 9 ари плаца на Кудељарцу. 064/040-82-72. (282682)

AKCIJA!

КУЋА на продају, Панчево,
7.5 ари. 062/158-01-20. (282690)

12.9-19.9.2019.

ШИРИ ЦЕНТАР, 140 квм,
3.5 ара, 65.000. (679),
„Трем”, 063/836-23-83. (282699)

118999

RSD

УЖИ ЦЕНТАР, прелепа кућа,
5 ари, договор. (679),
„Трем”, 063/836-23-83. (282699)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,
три ара плаца, легализовано, 24.000 евра. 063/771-4224. (282644)

ХЕКТАР земље, северна зона, поред асвалта, инфраструктура, само 16.500.
069/113-96-04. (282780)
КУЋА, Старчево, 1/1, легализована, подрум, помоћни
објекти, 12 ари. 064/190-3449. (282762)
ПОВОЉНО, зидана викендица у Делиблатској пешчари. 063/164-32-26. (282764)
КУЋА, Доњи град, 110 квм,
плац 4.30 ари, укњижено,
канализација, асфалт, паркинг. (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, Војвођанска 71. 013/629-343,
062/173-31-23. (281450)
ПРОДАЈЕМ плац, Новосељански 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)

259
259.99

-26%

МИСА, 122, две стамбене једиице, 7 ари, 39.000, монтажна, 42.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20. (282702)
КУЋА, 110 квм+ 60 квм, подрум, 6 ари плац. 060/44868-45. (282721)
ПРОДАЈЕМ два и по ланца
њиве на путу од Јабуке према 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. 013/401607. (282739)
СТАРА кућа на 6 ари плаца,
близина центра. Тел.
064/136-42.00. (282740)

Pileći batak i karabatak
1 kg

AKCIJA!
29.8-29.9.2019.

9999

9999

146.99

159.99

RSD

RSD

-31%

-37%

ПРОДАЈЕМ плац, башта 11
+ 3 ара, Панчево, Иве Курјачког 149. 064/110-12-80.
(282745)
ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
115 квм, две стамбене јединице, 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)

Živinska viršla

Tuna komadići

Wudy 250 g

Giana 170 g

7999

10999

109.99

134.99

RSD

RSD

-27%

-18%

ДОЊИ ГРАД, 3 ара, 113
квм, две једиице, 53.000.
(242), „Кварт”, 064/125-6267. (282755)
ВОЈЛОВИЦА, 74 квм, помоћне зграде, 83 квм, 5 ари,
добра кућа, 38.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901. (282768)
СТАРА МИСА, 46 квм + гаража, 2.5 ара, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (282768)

Čokolada Milka

Sok od breskve

više vrsta 80 g

Nectar Family 1,5 l

Петак, 13. септембар 2019.
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ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту, 66 квм,
VII спрат, зграда са лифтом,
леп поглед, близу школе, обданишта и супермаркета,
централно грејање, сигурносна врата, ПВЦ прозори, порумска 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, војне зграде, ЦГ, VI, договор.
(679), „Трем”, 063/836-2383. (282699)
ТЕСЛА, дуплекс, 97 квм, Куткова зграда. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (282699)
КОТЕЖ, 46 квм + 10, двособан, тераса, уредан, 28.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (282702)
МИСА, 133 квм, трособна
етажа, гаража, двориште,
48.000. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (282702)
НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 750
евра/квадрат. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (282716)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, цена
37.000. 064/683-84-27,
064/071-15-41. (282826)
ЦЕНТАР, Гимназија, приземни део куће, 40.000 евра.
061/114-11-34. ((282828)
ПРОДАЈЕМ поптуно легализовану дуплекс кућу на
Стрелишту. Тел. 063/320645. (282832)
ПЛАЦ на Кудељарцу,
Охридска улица, 20 ари.
063/837-91-30. (282835)
ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарском насипу, 140 квм,
1/1, етажно грејање, 5 ари
плаца. 061/590-24-70. (282843)

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.

КОТЕЖ 1, двособан, ПВЦ
столарија, паркет, сигурносна врата, без посредника.
061/613-10-11. (282724)
СТРЕЛИШТЕ, 96 квм, ЦГ, IV,
власник, исток-запад, без
посредника. 064/163-57-59.
(282735)

КУЋА, монтажна, нова, 70
квм, 2 ара, 17.000 евра. Козарачка 10-ц. 063/804-0785. (282859)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

КУЋА, К. Марка 17, на 4.5
ари. 063/837-91-30. (282835)

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

ПРОДАЈЕ се одлична кућа
89 квм, у заједничком дворишту, центар Панчева.
063/848-33-89. (282866)
ПРОДАЈЕМ плац 31 ар, 30 х
103, Преспанска улица.
064/131-42-02. (282876)

ОМОЉИЦА, строги центар,
једноипособан, плац код Бање, 7,6 ари. 064/021-19-31.(и)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, IV,
35.500. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (282699)

ПРОДАЈЕМ намештен,
укњижен двособан стан 59
квм у Банатском Карловцу.
Тел. 063/540-190. (СМС)

ГАРСОЊЕРА, центар, VI, 17
квм, 16.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (282756)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан и
гаражу, Д. Туцовића, 20.000.
063/896-47-51. (282613)

МИСА, трособан, ВП, сређен, 80 квм, 48.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (282756)

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)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ЊИВА, село Јарковац, уз
асвалт, грађевинска, 3,75 л,
лудош 1.5 л, скупа. 062/303794. (282856)

КУПУЈЕМ мању кућу у Панчеву, до 15.000 евра.
064/475-75-17. (282588)

ПОТРАЖЊА

КУЋА 6о9 квм, 2 ара, 13.000
евра. Козарачка 10-а.
063/804-07-85. (282859)

СТАНОВИ

КУЋА, 100 квм, 3 ара, реновирана, усељива. 25.000. Козарачка 10-б. 063/804-0785. (282859)

ТЕСЛА, трособан: трпезарија, кухиња, тераса, ЦГ, IV,
52.000. 013/331-079,
063/770-45-55. (282614)

ПОНУДА

93 КВМ, новоградња, лукс
намештен, Котеж 1, II спрат,
без посредника, 86.000
евра. 063/690-603. (282771)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 72
квм, V, ЦГ, без улагања,
42.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (282806)

СТАН на продају, 7. јула, 61
квм. 062/176-64-21. (282778)

КОТЕЖ 2, двособан, 59 квм,
ВП, ЦГ, 34.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (282806)

ТЕСЛА, 62 квм, без улагања,
VI, ЦГ, 39.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (282768)
КОД СТОМАТОЛОШКОГ
факултета 54 квм, двособан,
леп, хитно, 25.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00 (282769)
40 КВМ, једноипособан, новоградња код Болнице, полунамештен, 28.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00 (282769)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1, пети
спрат, 29 квм, ЦГ, 19.000
евра, договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (282767)

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

ТРОСОБАН, врхунски реновиран, Пепељаре, 58 квм,
33.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (282767)

ЦЕНТАР, четворособан, 102
квм, I, ЦГ, нов, 96.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67. (282755)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 40 квм,
IV спрат, Зеленгора, 23.000
евра. Договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (282767)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
ЦГ, IV, без лифта, 28.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-6658. (282768)
НА ПРОДАЈУ трособан, одмах усељив стан, преко пута
„Авива”. Тел. 064/700-13-40.
(282660)

САМАЧКИ, гарсоњера, 18
квм, IV, ЦГ, 12.500. „Олимп”.
351-061, 064/234-36-01. (282806)

МАРГИТА, Кутков, двособан, 57 квм, I, плин, 39.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-6658. (282768)

СТАРИ ТАМИШ, трособан,
86 квм, подрум, 23.000
евра. Договор. 065/881-1992. (282626)
КУЋА на продају, Војловица,
65 квм, 6 ари плац, 17.000
евра. 066/341-920. (282852)

ТЕСЛА, 54 квм, двособан,
реновиран, 42.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00 (282769)

КОТЕЖ 2, двособан, 56 квм,
ВП, 32.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (282768)

МИСА, 28 квм, ТА, 13.000;
Ослобођења, 34, ТА, 12.500;
Београд, Б. Јерковић, 40, ТА,
32.000. (338), „Јанковић”.
348-025. (282809)

СОДАРА, двоипособан, 75
квм, II, ЦГ, 42.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (282806)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, 66 квм у Карађорђевој
улици, 58.000 евра.
064/171-22-70, 064/090-1092. (282649)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина.
Власник. 061/382-88-88. (282796)

ПРОДАЈЕМ повољно једнособан, двособан стан на
Стрелишту и Котежу.
066/937-00-13. (282855)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан,
38 квм, IV, TA, сређен,
23.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (282806)

ТЕСЛА, одличан двоипособан, 47.000 и већи двособан
40.000. „Лајф”, 061/662-9148. (282872)
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ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ намештен стан, у
центру, ђаци/студенти. Тел.
062/183-71-79. (282685)

СТАН, Стрелиште, 61 квм,
приземље, без терасе, ЦГ,
33.000. 061/144-47-49. (282863)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Котежу 2. Тел.
063/779-35-53. (282686)

ПРОДАЈЕ се делукс стан,
120 квм, у центру Панчева.
063/848-33-89. (282866)

ИЗДАЈЕМ стан, полунамештен, 38 квм, Ружина улица.
063/883-03-90.- (282697)

ЦЕНТАР, нов,96 квм, 73.000;
корзо салонац, 136 квм,
95.000. „Лајф”, 061/662-9148. (282872)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Миси. 061/132-5421. (282700)

СТАНОВИ

КОТЕЖ 2, приземље, двособан, 32.000; центар, новији,
57 квм, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (282872)
АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребне
куће, станови у Панчеву, брза исплата. 061/662-91-48.
(282872)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, звати после 15 сати. 063/755-51-77. (181707)
ИЗДАЈЕМ две куће за више
особа, стара Миса. 060/01196-66 (СМС)
ИЗДАЈЕМ собу у центру града, уптореба кухиње и куаптила. 060/144-21-27. (282638)
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Njegoševa 1a; 063/7430-370; 013/258-3040
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, III, ТА, 31.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (282806)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ мањи стан у Панчеву, 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, 064/130-6956. (282681)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан на Тесли 27 квм на другом спрату, намештен. 060/339-04-67
(СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
40 квм, цента Стрелишта,
сређен, ненамештен, 120
евра фиксно. Депозит обавезан. 064/317-07-06. ()282776)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву,
на главном путу, полунамештену, повољно. 064/84291-12. (282880)
ИЗДАЈЕМ собе са ЦГ и купатило, може и на дан, или на
дуже. Нова Миса, 064/30299-86. (282656)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у Тамиш капији,
површине 30 квм са боксом
на другом спрату и гаражним местом у сутерену.
063/224-733. (282244)
ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру на Котежу 1.
064/420-77-46. (282590)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру за једну особу.
013/343-635. (282591)
ИЗДАЈЕМ локал 42 квм на
новој Миси. 061/667-29-58.
(282525)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан 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, реновиран, издајем. 060/42873-83. (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. 063/895-8579. (282656)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту од
1. октобра. 063/839-75-93.
(282671)
ИЗДАЈЕМ собу за студента
стоматологије, недалеко од
факултета. 065/335-55-37.
(282759)
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ИЗДАЈЕМ стан на дужи пшериод, одмах усељив, компет
намештен. 063/868-28-63.
(282599)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на новој Миси, војна
лица, студенти. 063/839-5681, 013/370-398. (282587)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
40 квм, реновиран, полунамештен, на Котежу, Моше
Пијаде 122. 064/323-11-01.
(282677)
ЈЕДНОСОБАН намештен стан
за издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (2826799

ТАМИШ КАПИЈА, локали за
издавање 107 – 200 квм.
063/338-332. (281347)

ПИЦЕРИЈИ „Mammy” потребан пица-мајстор и помоћни
радници. 063/691-169. (282810)

ПОТРЕБНА жена за сређивање, чишћење куће.
061/147-32-20. (282831)

ПЕКАРИ REX Банатско Ново
село потребан: мајстор и помоћни радник. 063/616-694.
(282451)

МАРКЕТ Цеца – потребна
радница. 060/555-11-73.
(282834)

ПОСАО
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ намештен стан од
40 квм, на Тесли. 013/23218-67, 061/254-17-08. (282737)

ПОТРЕБНА конобарица, одлични услови, Beertia Bar,
Банатско Ново Село. Инфо
063/10-50-949 (СМС)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, одмах усељива,
центар, wi/fi, кабловска, повољно. 060/91-88-23. (2827449

РЕСТОРАНУ „Трешњица”
потребан кувар или пицамајстор са и без искуства.
064/361-02-63. (282434)

FAST FUDU VASILIJE BGD,
потребан радник-ца са познавањем израде пице и роштиља. 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. Потребан је радник са или без
искуства. 060/758-30-03.
(282126)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике – спортисте. 063/870-4553. (282706)
ИЗДАЈЕМ двбособан стан на
Тесли. 063/742-06-57. (292748)

WEIFERT дистрибуцији пића
потребни виљушкаристи и
возачи Б и Ц категорије.062/446-285.

ТРГОВИНСКОЈ радњи у Улици Браће Јовановић, потребне раднице. Молим да се јаве само они који хоће да раде. 061/653-57-67. (282815)

ИЗДЈЕМ етажу за четири
радника. Тел. 065/829-4191, 371-551. (282760)

ПОТРЕБНИ физички радници за рад на отпаду, 8 до 16
сати. Дневница 3.000. Спољностарчевачка 64. 065/68443-95. (282827)
ПОТРЕБНА радница за пекару. 063/130-75-40. (282837)
РЕСТОРАНУ потребне коноабирце, 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 продаји и кухињи за ресторан и
пицерију у Авив парку.
064/643-41-22, 013/377-230.
(282845)
ПЕКАРИ потребан продавац. 062/806-02-58. (282867)

ИЗДАЈЕМ мањи дворишни
стан самцу, самици код Стоматолошког факултета.
064/861-17-04. (282794)

ПОТРЕБНА радница са искуством, кафе Picasso Панчево. 065/504-91-07. (282874)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце, студенте, раднички
смештај. 063/502-211. (282798)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

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

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан
у новоградњи, у центру, намештен. 063/870-64-70. (282816)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
студентима. 063/864-07-97.
(282824)
ИЗДАЈЕМ кућу 80 квм, сређена, са баштом, двориштем, Старчево, по могућности брачни пар са децом.
061/267-68-88. (282841)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан и гарсоњеру код
Болнице. 063/810-92-39. (282046)
ИЗДАЈЕМ дворишни једноипособан стан, шири ценар,
лепа, мирна локација.
065/807-00-13. (282851)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске танице.
063/278-421. (282651)
ИЗДАЈЕМ просторије за магацин. Тел. 069/703-727. (282597)
ИЗДАЈЕМ локал у центру
Војловице, 70 квм. 063/302166 и 064/219-03-63. (282595)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрелишта. 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, клима, аларм, укњижен, 41 квм,
29.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (282769)
ИЗДАЈЕМ локал, 40 квм, у
центру, повољно. 064/85070-69. (282270)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала
170 квм – 70 квм на Јабучком путу. Viber +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)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством за међународни Румунија и Македонија. 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 ресторану. 064/126-83-53. (282650)
ПОТРЕБНЕ раднице у пекари. pekarasmiljanic@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 минимум пет година. Пожељно
искуство на пословима возача. Контакт особа: Марија
Симоновић, 060/563-64-63.
Звати радним данима од 8
до 16 сати. (2827189
ПОТРЕБНА радница у пекари у Качареву, Buona Sera.
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, 063/550166. (282783)
ПОТРЕБНИ радници на дрвари „Сњежана” и возач са
Ц категоријом. 064/177-7086. (282788)
РЕСТОРАНУ брзе хране, у
граду, потребна озбиљна
радница. Плата добра.
Обезбеђен бесплатан стан и
храна. Обавезна пријава.
Тзел. 066/932-67-51. (ф)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, обавезно да има
АДР и тахо картицу.
062/102-77-00. (282858)

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња, канализационих цеви
машинским путем. 062/640741. (282793)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС 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
ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
за доградњу, реконструкцију и изградњу пословно-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 инвеститора 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, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити 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 поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,
Панчево.

Петак, 13. септембар 2019.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (282959)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (282347)

КОМБИ превоз робе, грађевинског материјала, селидбе.
Иван, 064/243-82-85. (281672)

УПРАВЉАЊЕ

• Управљање стамбеним
заједницама

МОЛЕРАЈ: кречење, лепљење тапета, фарбање столариј, радијатори. Повољно.
064/174-03-23, 0627790881. (181720)

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

ЗИДАЊЕ, објеката. 062/17967-25. (232746)

• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

РУШЕЊЕ објеката, рушење
бетона, бетонаа, зидање,
кровови. 062/179-67-25.
(282746>)

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64. (282623)

Потребне жене на пословима чишћења.
Предност Стрелиште, Тесла, стара Миса.

Тел. 062/296-978
ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптације купатила, вентили, славине, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09. (282362)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправка старих, нових
кровова, разне фасаде.
013/664-491, 063/162-53-89.
(281475)
ДАЈЕМ часове немачког.
Тел. 064/651-17-43. (282606)

НЕГА старих, болесних и инвалидних лица. 063/868-0451. (282717)

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

(ф)

ТВ, сателитска антена, монтажа, дигитализација ТВ-а,
ИПТВ, антена плус. 064/86620-70. (282637)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам.
Замена гуртни. 064/181-2500. (282393)

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: starcitystarcevo@gmail.com
Контакт телефон 066/355-101

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, уградња нових цеви, одгушења, монтажа санитарије. 062/382-394.
(282608)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369-846.
(282636)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар, 013/353569, 066/405-336, 061/60394-94. (282661)
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ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ оштећених када. Тел. 064/35408-09. Гале. (282713)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (282959)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88. (282340)

ОГЛАСИ

КОШЕЊЕ траве, шишање
ограде, одржавање дворишта. Тел. 069/130-35-91.
(282779)

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК
• Управљање стамбеном заједницом
• Информисање станара
• Организација радова на текућем
и инвестиционом одржавању
• Хитне интервенције
Бранислав Новаковић, пр
Контакт: 064/40-66-159

ЧИСТИМ подруме, таване,
шупе, гараже, дворишта,
шут износим. Полован намештај, рушим старе објекте
повољно. Златко. 063/19654-56. (282795)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде, бетонирање. 063/865-80-49.
(282796)
ЕНГЛЕСКИ свим узрстима,
долазим, јефтино, 25 година
искукств.а 013/251-78-97,
063/782-51-48. (282800)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 065/53524-56. (282736)

УСЛУГЕ

ТЕРЕНСКИ заваривач, монтаћа конструкција, аргонско
заваривање, прохром, репраратурно заваривање.
060/424-29-93. (282802)

РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, бетонирања, ископ, кошење, одношење ствари. 064/122-6978. (282813)

ПРЕВОЗ малим, великим кипером, шљунак, песак, сејанац, ризла, шут. 063/246368. (282612)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс ламинат, квалитетно, повољно, проверите. 061/141-38-02. (282696)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, куаптила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (282811)

ПОПРАВКА беле технике и
кукћних апарата, сервисер
Милош. 063/782-53-63. (282821)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, чито, квалитетно,
повољно, пензионери попуст. 064/698-97-41. (282696)

ЧИСТИМО таване, шут, подруме, рашчишћавамо дворишта, радимо све послове.
061/322-04-94. (2828129

КОМПЈУТЕР сервис, поправка, инсталација нових компоненти, одржавање, брзо, повољно. 060/351-03-54. (282770)

БЕТОНИРАЊА стаза, дворишта, рушења ккућа, бетона,
чишћења таван, подрума,
итд. 060/035-47-40. (282813)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (282102)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи. 335-930, 063/705-1818. (282251)

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

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19
и 37/19-др.закон)

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС 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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

План генералне регулације насељеног места
Качарево

План детаљне регулације за магистрални
водовод Качарево-Банатско Ново Село

Излаже се на рани јавни увид План генералне регулације насељеног места Качарево (у даљем
тексту План).

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево-Банатско 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.

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 Панчева, 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 огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Наведени плански документ, биће изложен на рани
јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању раног јавног увида, на званичној
интернет страници Града Панчева.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању раног јавног увида, на званичној
интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида,
искључиво у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида,
искључиво у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

НЕМАЧКИ, часови свим узрастима. Преводи. Припрема полагања свих нивоа
знања. 061/656-04-04, 352892. (282842)
СВЕ врсте физикалија, утовар/истовар, рушење, чишћење, разбијање бетона,
селидбе, одвоз шута и непотребних ствари. 061/626-1450, 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, монтажа/демонтажа, намештаја. Дејан. 061/626-14-50.
(282862)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-67.
(282878)
ЗИДАЊЕ, објеката. 062/17967-25. (232746)

СЕЛИДБА, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (282442)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (282293)

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

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
МАШИНСКИ утовар шута са
превозом. Рушење објеката,
чишћење терена. 063/246368. (282612)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(282625)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)

ЛАЛЕ, превозим кипером:
песак, ‘шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69-94.
(282705)

ДУБИНСКО прање, тепиха,
намештаја, душека, аутомобила. Наташа. 060/361-4741, 066/361-474, 013/361474. (282429)
ПЕРФЕКТ – фасаде, зидање,
малтерисање, кровови, керамика, ламинати, кречење,
бетонирање. 063/122-14-39.
(282501)
СЕЛИДБЕ, камионски, комби превоз, екипа радника,
одвозимо непотребне ствари. 064/280-30-16, 063/73177-67, Владимир. (282630)

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

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи и за
роштиљем.
Плата 40.000, за
раднице са искуством
+ пријава + топли оброк. Плата за раднице
без искуства 33.000 +
пријава + топли оброк.

Тел. 063/897-55-04.
(6/280234)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације,
водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-89,
Јовичин. (282789)

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
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У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,
83/18, 31/19 и 37/19-др.закон)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС 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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-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 Новосељански пут бб., израђен од стране ДОО „Град”, Панчево, за инвеститорa Огризовић Жељка из Панчева.

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу помоћног објекта у функцији пољопривредне производње -остава за алат и прикњучнев
машине, на кат. парцели топ. бр.11104/25 КО Панчево, 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 Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити 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.

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, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити 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 поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.
с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com (282792)

СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа,
монтажа намештаја, изношење 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/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (282857)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидре,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-6805.(282877)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com (282792)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253028, 064/444-66-74. (282792)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по
Србији. 063/253-028,
064/444-66-74. (282792)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)

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

(7/274828)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБА, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (282442)

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу карту АТП-а, пензионерску, на име Васиљ
Савка.н (282829)

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

С неизмерним болом и тугом обавештавамо родбину и пријатеље да се 9. септембра 2019. године упокојила

ДРАГИЦА МИЛАНОВИЋ
1942–2019.

Сахрана ће бити обављена 13. септембра 2019. године, у 12 сати, 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

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.

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство V разреда ОШ
„Змај Јован Јовановић”, издату 2016/2017. године на
име Ђорђе Опачић. (282577)
МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради дружења,
излазака. Звати око 21 сат.
013/352-203. (282691)

РАДИСЛАВУ ПАВЛОВУ
13. VIII 1949 – 5. IX 2019.
од супруге НАДЕ, сина НИКОЛЕ, ћерке ИВАНЕ, унучића МИНЕ,
НИКОЛИНЕ и БОГДАНА, сестрића ПРЕДРАГА и КАТАРИНЕ са породицама
(99/282879)

7. августа 2019. преминула је наша

ПРЕДУЗЕТНИК, 50 година,
тражи млађу женску особу
ради заједничких интимних
тренутака и дружења.
063/102-94-16. (282601)
ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди своје услуге. Ђорђе. 060/31413-80. (282311)
ЧАСОВИ хармонике – кола,
трилери, песме. УЕУ „Балкан” Панчево. 060/632-4690. (281708)
ОГЛАШАВАМ неважећим
чек 0000010069003, од 11.
5. 2015. године за Радосављевић Жељка. (282933)

СМИЉАНА РАНКОВИЋ
Сахрана је обављена 9. септембра на гробљу у Омољици.
Ожалошћена породица
(93/282847)

Заувек ћеш бити у нашим срцима

ПАЈА СТАНА
9. VII 1948 – 7. IX 2019.
Супруга МИЛЕНА, син ПАВЛЕ и ћерка МАРИНА
са породицом
(75/282799)

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав
деки

ПАВЛЕ ЈАШКО
Последњи поздрав драгом брату Паји.
Од сестре КАТАРИНЕ и брата ЈОВАНА
(39/282711)

ПОПУСТ

ПАЈИ СТАНИ
Сестра АНА
са породицом
(76/282799)

ПАЈИ СТАНИ
Унука ЛЕЈЛА
(77/292799)

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

Петак, 13. септембар 2019.

7. септембра 2019. преминуо је наш вољени

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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С неизмерним болом и тугом обавештавамо родбину и пријатеље
да је 5. септембра 2019. преминуо наш драги

МИЛОРАД ПЕТКОВИЋ
МИЋА

Последњи поздрав вољеном супругу

ВАСА ПЕТРОВИЋ

1948–2019.
Сахрана је обављена 10. септембра 2019,
на Новом гробљу.
Ожалошћени: супруга МИЛЕНА,
син ПЕТАР, снаја ВЕСНА и унуци
АНАСТАСИЈА, ВИД и ЛЕНА

1955–2019.
С поносом и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.
Ћерка КАТАРИНА, зет ЖАРКО, унук САВА и унука СОФИЈА

(21/282647)

(23/282649)

СВЕТИСЛАВУ МУНИЋУ
Последњи поздрав драгом брату

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље
да је 5. септембра 2019, у 64. години преминуо
наш драги супруг, отац и деда

Последњи поздрав
ујаку
од супруге ВЕРИЦЕ
(10/282604)

Последњи поздрав и једно велико хвала за све,
највољенијем и никад непрежаљеном оцу и тасту

МИЛОРАДУ ПЕТКОВИЋУ
од сестре НАТАЛИЈЕ са породицом

ВАСИ
ПЕТРОВИЋУ

(29/282674)

ВАСА ПЕТРОВИЋ
Ожалошћени: супруга МИСКА,
кћерка АЛЕКСАНДРА и унук ЂОРЂЕ

од сестрића НИКОЛЕ
са породицом

(51/282743)

(42/282715)

СВЕТИСЛАВУ МУНИЋУ
Последњи поздрав
пријатељу

Последњи поздрав
од ћерке ЗАГЕ и зета ГОРАНА

ПАВЛЕ СТОЈИЋ

(9/282604)

1927–2019.
Последњи поздрав драгом чики
Пајице, хвала ти на свему што си нам пружио.

ВАСИ ПЕТРОВИЋУ

ДУДА, НЕЦА, ДРАГАНА и АНА
(91/282836)

Последњи поздрав драгом и искреном
пријатељу

од сеје БОСИЉКЕ и шурака ТОМЕ из Иванова

ВАСИ

(41/282715)

од породице
МИЉКОВИЋ

СВЕТИСЛАВУ МУНИЋУ
од САЊЕ са породицом и БРАНИСЛАВЕ и ДУШКА.
Чуваћемо те од заборава

Почивај у миру

(13/282620)

(50/282743)

Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав
ујаку

МАКСА СТАНКОВИЋ
1940–2019.

ПАЈИ СТОЈИЋУ

После кратке и тешке болести преминуо је 31.
августа 2019, у 80. години.

од БИЉАНЕ и ЗОРАНЕ НИКИЋ

Ожалошћена породица и пријатељи.
(37/282704)

ВАСИ
ПЕТРОВИЋУ
од сестрића ДЕЈАНА
са породицом

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
Одељењу опште хирургије

ХВАЛА

Породица СТОЈИЋ

(927282836)

СВЕТИСЛАВУ МУНИЋУ
од брата РАДОВАНА и снаје ЗОРИЦЕ.
Био си део нашег живота

(2/282574)

Последњи поздрав
брату

Последњи поздрав
стрицу

(14/181620)

Свом брату

(43/282715)

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

СВЕТИСЛАВУ
МУНИЋУ

СВЕТИСЛАВУ
МУНИЋУ

СВЕТИСЛАВ
МУНИЋ

СВЕТИСЛАВУ
МУНИЋУ

20. XII 1938 – 4. IX 2019.
Последњи поздрав
од снаје РАДОЈКЕ и
синовца БРАНКА с
породицом
(30/282692)

од брата МИЋА
са породицом

од синовца ЖЕЉКА
са породицом

последњи поздрав од
брата РАТКА и снаје
ВИДЕ

(85/282814)

(49/282733)

(12/282619)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Вољеном супругу и
оцу

Вољеном, једином тати

ЧЕДОМИРУ
МАРКОВИЋУ

ВЕЉКО ГАЈИЋ

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Супруга ВЕРИЦА
и син ДОБРИВОЈЕ

ВЕЉКО ГАЈИЋ

1963–2019.

1963–2019.

(78/282803)

Вољеном оцу

Живео си за нас.

Прерано ти је истргнут живот из руку

Недостајаће нам твоја љубав и брижност. Много је лепих успомена

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од времена и заборава.

и сећања да те вечно памтимо, с поносом причамо и да те никад не

Твоја супруга БРАНКА

Твој син МИЛАН и снаја ДАНИЦА

заборавимо.

(67/282791)

(68/282791)

У нашој успомени остаће сећање на дивну, племениту и добру душу

Последњи поздрав

ЧЕДОМИРУ
МАРКОВИЋУ
Заувек се опраштам
од тебе.
Ћерка СНЕЖАНА
и зет СТАНИША
(79/282803)

Вољеном деди

ВЕЉКУ ГАЈИЋУ

ВЕЉКО ГАЈИЋ

1963–2019.

1963–2019.

од браће ЖЕЉКА и НЕНАДА са породицама

Свастика ЉУБИЦА и паша СЛОБОДАН

(70/282791)

(71/282791)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Као што знаш, оне које волимо никад не умиру. Ти си један од њих

ЧЕДОМИРУ
МАРКОВИЋУ
Последњи поздрв од
унука ИГОРА и унуке
ДАНИЈЕЛЕ
(80/282803)

Последњи поздрав
зету

ВЕЉКУ ГАЈИЋУ

ВЕЉКО ГАЈИЋ

1963–2019.

1963–2019.

од породице ЈАНКОВИЋ - ЗОРАНА, ЈЕЛЕНЕ, ИСИДОРЕ и АЛЕКСЕ

Свастика МАРИНА и сестричина ЗОКА

(69/282791)

(72/282791)

ЧЕДОМИРУ
МАРКОВИЋУ

Последњи поздрав

Драги наш разредни

од шурака ДИЧЕ
са породицом
(94/282850)

Поносни смо што смо те имали, а тужни што смо те изгубили

ВЕЉКУ ГАЈИЋУ
1963–2019.
од кумова РАДОВАНОВИЋ
(84/282808)

ВЕЉКО ГАЈИЋ
22. IV 1963 – 9. IX 2019.
Знамо да сте нас волели као своју децу.
Хвала Вам на свему!
Мирно спавајте...
Недостајаћете нам.

ВЕЉКО ГАЈИЋ

ВЕЉКО ГАЈИЋ

Ваше IV-4, генерација 2002–2006.
(33/282708)

Драги куме, чуваћемо заувек успомену на тебе.

1963–2019.

Породица СИМОНОВИЋ

Твоји: ДРАГАНА и ЂОРЂЕ са породицама

(82/282805)

(73/282791)

Петак, 13. септембар 2019.

4. септембра 2019, у 68. години преминуо
је наш отац

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

11. септембра 2019. напустила нас је наша драга
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С љубављу се сећамо наше

МИЛА ЂАКОВИЋ
ДУШАН Петра СТАНИЋ
1951–2019.
Испраћај за кремацију обављен је у недељу 8. септембра 2019, са Новог гробља у
Панчеву.
Његови синови ВЛАДИМИР,
ВОЈИН и ПЕТАР
(62/282790)

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)

ВЛАДАНЕ ВУКОВИЋ
13. IX 2012 – 13. IX 2019.
Породица
(19/282541)

12. септембра навршава се двије године откада је нас напустила
наша вољена мајка и супруга

Последњи поздрав

НАДА ТАДИЋ
Заувјек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

БЛАГОЈА ВЕЉАНОСКИ

Твоја ћерка АНДРИЈАНА и супруг МИКАЈЛО
(18/282628)

ДУШАНУ СТАНИЋУ

Хвала ти за сву твоју љубав и доброту коју си
нам пружао.
Хвала ти за све.

од колектива AGRIVIT ПАНЧЕВО

Супруга СТАНОЈКА, син БОБАН
и мајка ИВАНКА

(63/282790)

(15/282621)

Последњи поздрав пријатељу и учитељу

Последњи поздрав

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав

СЛАВИЦА ТАСИЋ

ЂУРИЦА
МОДОШАНОВ

1963–2013.
Шест година је прошло како си нас напустила,
али заувек ћеш бити са нама.

куму БЛАГОЈИ
ДУШАНУ СТАНИЋУ

од МИОДРАГА ЈЕЛАЧЕ са породицом

од породица:
ДОЈЧИНОВСКИ,
КОСТИЋ
и МЛАДЕНОВИЋ

(65/282790)

(28/282670)

Последњи поздрав своме директору

БЛАГОЈИ
ВЕЉАНОСКОМ
Свастика ЈЕЛКА
са породицом

Твоји синови: ЖАРКО, МИЛОРАД
и МИЛОШ и супруг РАТКО
(26/282663)

19. IX 2007– 19. IX 2019.
С љубављу и поштовањем
чувамо те од заборава.
Твоји најмилији: супруга ЈОЛКА, ћерка ИВАНА
и унука ЈАНА (96/282868)

СЕЋАЊЕ
на драгог колегу

10. септембра навршило се три године откако
није са нама наша мајка

ЈОВАНА
ПАНДУРОВА

МАРИЦА ДОБРЕСКОВ

(35/282701)

Са дужним поштовањем поздрав пријатељу

Радо се сећамо времена
проведеног са тобом.

ДУШАНУ СТАНИЋУ

ДУШАНУ СТАНИЋУ
СВЕТЛАНА и ЛИДИЈА са породицама

БРАНКО КРСТИЋ са породицом

(66/292790)

(64/292790)

С поносом чувамо успомену на тебе.

Пензионери ОШ „Ђура
Јакшић” Панчево

Твоји синови ДРАГАН и АЛЕКСАНДАР
са породицама

(90/282830)

(83/282807)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

НЕНАД
НИКОЛИЋ

СВЕТЛАНА
ЛАЗОВИЋ

2012–2019.

Рођ. Меришл
5. I 1953 – 11. IX 2017.

У суботу, 14. септембра 2019. даваћемо годишњи
помен нашем драгом

Последњи поздрав

ПАВЛЕ
ЈАШКО

ДУЛЕТУ СТАНИЋУ

СЛАВКУ ЖАРКОВУ

Ресторан „Кордун”

Супруга, син и ћерка са породицом

(52/282749)

(60/282774)

Последњи поздрав
од супруге ЈЕЛЕНЕ и
ћерке ЗЛАТЕ

Нисмо те заборавили.
Супруга МАРИЈА
и син ЗОРАН

Недостајеш.
ЛУКА, АЊА,
АНДИ и ЗВОНКО

(40/282712)

(98/282871)

(59/282765)
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Прошле су тешке две године откако није са нама наша драга ћерка, сестра и тетка

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 14. септембра, у 11 сати, на Католичком гробљу у
Панчеву, даћемо недељни помен нашој вољеној мајци и супрузи

Не верујемо да је прошло шест година откако си
нас напустио

ДРАГАН БОЖИЋ
1956–2013.

ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ

Хвала ти за сву неизмерну љубав и пажњу коју
си нам пружио. Заувек ћеш остати у нашим сећањима и срцима.

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.

ДРАГИ ВАСИЉЕВИЋ

Твоји синови; ГОЈКО и БОЈАН и супруга АНКИЦА
(36/282703)

Прошло је четрдесет дана од смрти наше вољене
маме, баке и прабаке

С љубављу и тугом чувамо лепа сећања.

Неутешна мајка ЂУВЕЗА
и брат ДУШАН са породицом

Породица

(57/282758)

(88/282820)

15. септембра 2019. навршавају се две године како је
преминула наша драга

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

ЉАНА Јулиана ПОСКИЋ
25. II 1930 – 5. VIII 2019.

БОЈАН РАДОВАНОВ

ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ

РАДИЋ
ЦВЕТКОВИЋ

1980–2004–2019.

Рођ. Дојчиновски
1967–2017.
Хвала ти на свему што си учинила за нас. Била си наша 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

Године пролазе а ти ми све више недостајеш.
Живиш у мом срцу, у мојим мислима и сновима.

У недељу, 15. септембра 2019. године, навршавају се
две године како није са нама наша

Воле те твоја мајка БРАНКА
и сестра САНДРА са породицом
(44/282719)

(34/282698)

Четрдесетодневни помен нашем другу

(48/282732)

1957–2011.
Вечно си у срцу и мислима твојих најмилијих

(58/282756)

У суботу, 14. септембра, у 10.30, даваћемо четрдесетодневни помен на Старом православном
гробљу у Панчеву.
Никада је неће заборавити
њени најмилији

У суботу, 14. септембра навршавају се две године откако није са нама наш вољени

ПОМЕН
У суботу, 14. септембра 2019, у 12 сати, дајемо
шестомесечни помен

НЕНАД КЕНДЕРЕШКИ
Помен ћемо одржати на Католичком гробљу, у
11 сати.
Твоји: МИЛАН, НАДА, ДУШАН и ДУШАНА

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)

16. септембра 2019. навршава се шест месеци од смрти
наше драге

АЛЕКСАНДРУ
МИТРЕСКОМ
ПИКИЈУ
1990–2019.

(54/282754)

МАРИЦИ АНЂЕЛКОВ
19. III 2019 – 19. IX 2019.

ПОМЕН
16. септембра навршава се шест дугих и тужних година откако није са нама наш драги супруг, отац и деда

Успомену на тебе чувају твоји најмилији
Породица АНЂЕЛКОВ

Најдражи наш Пики,
прерано си отишао анђелима. Утехе нема, заборав не постоји, заувек ћеш остати у нашим
срцима и мислима.

(74/282797)

СЕЋАЊЕ

РАЛЕ са породицом
(86/282818)

ВЛАДИМИР МАЛИЋ
1959–2013.

Четрдесетодневни помен нашем другу

ВУКОСАВЕ ВУЈНОВИЋ
Рођ. Венчев
Чувају те од заборава ДАНКА и МИКИ

СТЕВАН
КОРИЦА
9. IX 1989 – 9. IX 2019.

(1/282249)

Прошло је тужних двадесет седам година од растанка
са нашом мајком, баком и нашим ујаком и дедом

АЛЕКСАНДРУ
ПИНТЕРУ

Тридесет дугих и тешких година без тебе,
вољени брате.
Сестра ЉИЉА
са породицом

ЂУРИЦА
ИЛИЋ

Рођ. Илић
1939–1992.

1943–1993.

Никада их нећу заборавити.
Син и сестрић НИКОЛА са децом
(53/282791)

Заувек у нашим срцима.
Сестричина ВИКИЦА
и зет ВИКТОР

Сећање на наше драге родитеље

ПИВАШЕВИЋ

(4/282583)

РАМЊАНАЦ

Много је лепих успомена да те вечно памтимо
и да те никад не заборавимо.
ВЛАДАН и САЊА
(87/282818)

МАРА
300-820, 300-830

(55/282757)

1989–2019.

(3/282581)

1990–2019.

ЉУБИЦА
ВУКОБРАТ

СТЕВАН
КОРИЦА

Вријеме које пролази није те однијело из наших мисли, нит су кише испрале твој лик из очију наших!
Са тобом у срцу
супруга НАТАЛИЈА, кћерка ДАНИЈЕЛА
и унуке МИЈОНА и МАША

ДАМЈАН

1932–2019.
1927–1998.
Поново сте заједно, а увек са нама
Ћерка ЕМИЛИЈА са породицом
(61/282704)

ЉУБО

БОСИЉКА

1992–2019.

2014–2019.

Увек у мислима и срцима чувамо вас од заборава.
Синови НОВАК и ЂУРО са породицама
(22/282645)

Петак, 13. септембар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Шестомесечни помен мојој вољеној мами
У петак, 13. септембра, лета Господњег 2019, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо шестомесечни помен никад прежаљеном
супругу и оцу

МИРИ МЛАДЕНОВИЋ

3

15. III 2019 – 15. IX 2019.

ПОМЕН
11. IX 2002 – 11. IX 2019.

Мајчице моја, у моме срцу постојиш,

РАДОСАВ ШОШКИЋ ШОЛЕ

тамо спаваш...
Много ми недостајеш.
Твоја ЈАЦА
(81/282804)

Теби који си увек био уз нас и за нас, и хвала ти што си нас научио како храбро да корачамо кроз живот.

ДИНКА БАСТАЈА
рођ. Етински
Прошло је седамнаест тужних година. Увек ћеш
бити у нама.
Синови БОРИС и БРАТИСЛАВ, снаја
АЛЕКСАНДРА, унучад БОЈАНА и НИКОЛА

Поносне што смо биле твоје: супруга МИЛА
и ћерке НАТАША и БОЈАНА
(27/282667)

(31/282693)

17. септембра навршава
се тринаест година откада није са нама наш

15. септембра навршава се осам година од смрти

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАДА КОВАЧЕВИЋА

ЖИВОЈИН МАРИНКОВИЋ
ЖИКА

МИЛАН РАДУЈКО
Прошло је четрдесет дана, као да је било јуче.
Увек си са нама.
Твоји најмилији
(38/282709)

ДЕЈАН
ЂАКОВИЋ

1937–2006–2019.
Године пролазе, а бол и туга остају.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.

ПОМЕН

Твоји најмилији

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

(32/282694)

СЕЋАЊЕ

Драги сине и брате, године пролазе а бол и туга остају.
Твоја мама и твој бата
(6/2825923)

(17/292627)

13. септембра 2019. навршава се шест месеци откако
није с нама наша

17. септембра 2019, У 10.30, на Новом гробљу,
даваћемо четрдесетодневни и полугодишњи помен нашим најмилијима

ЋУРЧИН

МИЛАН САВИЋ
Вољени не умиру док живе они који их воле!
Твоја породица САВИЋ
(46/282729)

МИЦА ПОПОВ

ЈЕЛИСАВЕТА
РАНИСЛАВИЋ

Време пролази, а бол и туга никада неће.
Твоја деца
(24/282649)

11. IX 2004 – 11. IX 2019.

МИЛЕНКО

МИРЈАНА

1950

1954

Твоји најмилији
Ваша породица
(11/282614)

ДАРА ТОМИЋ
рођ. Чизмаш
14. септембра, у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен тетки.
Њен ЂОРЂЕ са породицом
(47/282730)

13. септембра 2019.
године навршава се
четрдесет дана откако није са нама наш
вољени

(7/282600)

МИХАЛАКИ СЕКУЛОВИЋ МИКИ
13. IX 1997 – 13. IX 2019.
Супруга ДРАГИЦА, син МАРКО, снаја ИВАНА и унуци
МИЛОШ, МИЛЕНА и МИЛИЦА
(25/292655)

Време пролази откада сте ме напустили

НЕНАД КУЖИЋ

СЕЋАЊЕ

1981–2008.

НАГОДЕ

Вољени никад не умиру, док живе они који их воле.
Мама и брат са породицом
(16/282622)

Сећање на наше драге

МИЛАН
КРЕЦУЉ
ЉУБОДРАГ
МИЉКОВИЋ

СПАСОЈЕ
НЕСТОРОВИЋ

12. VIII 1944 – 19. IX 2017.

од супруге ВЕРЕ

од ћерке ВЕРЕ
(45/282726)

Пуно нам недостајеш.
Супруга ЈОВАНКА,
син САВА
са породицом
и унука МИЛИЦА
са породицом

(8/282602)

СТОЈАНОВ

ОЛГА

ЈОСИП

2006–2019.

2003–2019.

Успомену на њих чувају: ћерка ДРАГИЦА, зет
МИЋА и унук УРОШ
(5/282586)

БРАНИСЛАВА
2012–2019.
(20/1282642)

ДРАГИША
2013–2019.
С љубављу и тугом породица
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 12. септембар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт клавирског дуа „Метрополитен”.

Изложбе
Понедељак, 16. септембар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: изложба „Мисаоне вибрације” Весне Павловић.
Среда, 18. септембар, 18 сати, Галерија савремене уметности: изложба радова из двадесет друге Дечје ликовне колоније „Дивчибаре”, еко-школе, спортског, музичког и енглеског
кампа.

ДРУШТВО ЗА ПОМОЋ МНРО ИЗЛАЖЕ

Флора и фауна
с љубављу
У галеријском простору Дома омладине Панчево у понедељак, 16. септембра, у 19
сати, биће отворена изложба
радова чланова Друштва за

МОЈ

помоћ МНРО који су били
уче сни ци ли ков них ра ди оница одржаних у летњем
периоду.
Радионице на тему „Флора
и фауна од глине и папира” водиле су Александра Ксенија Милоса вље вић и Све тла на
Каровић Деранић. Од
папира су рађени колажи, а од глине рељефи
и скулптуре. Циљ радионица које су трајале
наизменично по месец
дана био је развијање
моторике и комуникације кроз израду уметничких предмета.
У окви ру из ло жбе
биће организована продаја цртежа панчевачких пеј за жа сли ка ра
Љубомира Топала, с намером да се на тај начин помогне рад овог
друштва.

избор

МОЈ

Црни капут и полароид
Мима Гаврилов,
историчарка уметности
и туту герила
КЊИГА: Скоро ми се није догодило да се тотално распаметим неком књигом као што
се то десило кад сам читала
„Воз М” Пети Смит. Књига
сећања, књига о изгубљеним
предметима и људима којих
више нема, испуњена посебном топлином која ствара само жељу да након прочитане
књиге загрлите Пети Смит.
Пети пише невероватно једноставно о невероватно једноставним стварима, уз посебну способност да дневну
рутину, попут испијања кафе у омиљеном кафеу, учини
догађајем за памћење. Док
читате књиге Пети Смит (поред ове књиге, код нас су објављене и „Само деца” и „Сакупљање вуне”), пожелите да
посетите места која Пети помиње, обучете црни капут и
набавите полароид апарат.
ФИЛМ: Може да вас иритира,
политички је ужасно некоректан, прилично женомрзачки
настројен, поиграва се увек насилношћу и агресивношћу у
свим својим филмовима, али
је неоспорна чињеница да је
сваки његов филм својеврсна
филмска лектира. Специфичне естетике и дискутабилне
етике, Тарантино спада у редитеље који су невиђени за-

Страну припремила

Мирјана
Марић

љубљеници у филм и невероватно га познају. Његово последње остварење, „Било једном у Холивуду”, уједно му је
и најдирљивији филм. Оно што
га чини изузетним у односу на
његове остале филмове, јесте
невиђена количина људскости
видљива у грандиозном финалу. Поред беспрекорне глумачке поделе и одличне музике,
која је његов заштитни знак у
сваком филму, управо то финале је оно што овај филм чини посебним. На најбољи могући начин Тарантино је одао
почаст Шерон Тејт, бирајући
да уместо насиља и зла велича
живот сам.
МУЗИКА: Уместо неког концерта који препоручујем, гласам за повратак слушања плоча на грамофону. Зато што је
звук на плочама један сасвим
другачији звук, једно сасвим
другачије осећање и уз плоче
се праве најбоље кућне забаве, а кућне забаве су загарантовано најбољи провод који
постоји. Верујте ми на реч.

Петак, 13. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

СЕДАМНАЕСТИ ФЕСТИВАЛ „ETHNO.COM”

ЗВУЦИ ДОМАЋЕ И РЕГИОНАЛНЕ
ТРАДИЦИОНАЛНЕ МУЗИКЕ
Улаз на све програме
бесплатан
У организацији Културног центра Панчева и под покровитељством Града Панчева, у петак и суботу, 27. и 28. септембра, биће одржан седамнаести
фестивал „Ethno.com”.
Фестивал ће бити свечано
отворен у петак, 27. септембра,
у 20 сати, у дворани Културног
центра Панчева, када ће наступити Биља Крстић и оркестар
„Бистрик”. У суботу, 28. септембра, на сцени ће бити одржани концерти дуа „Alice in
Wonder Band” из Србије (у 20
сати) и дуа који чине Алмир
Мешковић из БиХ и Данијел
Лазар из Србије (у 21 сат).
Би ља Кр стић и ор ке стар
„Бистрик” снимили су пет албума: „Бистрик” (2001), „Записи” (2003), „Тарпош” (2007),
„Извориште” (2012) и „Свод”
(2017). Албум „Тарпош” добио је одличне критике и признања најпрестижнијих светских ма га зи на ко ји се ба ве
овом врстом музике. Њихов
албум „Свод” објавила је лондонска издавачка кућа „Arc
Music” 2017. године, а спот
за пе сму „Ди ми три јо, си не
Митре” (албум „Свод”) освојио је награду 2018. године, у
категорији етно, на фестивалу посвећеном регионалним

му зич ким спо то ви ма „MTS
Vision”.
Програм „РиКаТаКа” изводе
Марко Дињашки и Ана Врбашки, а редитељка је Вишња Обрадовић. Њихов наступ представља традиционалну музику
из Србије и осталих земаља Балкана у новим аранжманима, из-

ни, тако и у животу, што даје
нову димензију њиховој појави
и односу на сцени. Вишња Обрадовић је глумица Српског народног позоришта у Новом Саду од 2011. године, а едуковала
се широм света у областима глуме, сценског покрета, плеса и
комедије дел арте.

ведену кроз спој телесних перкусија и певања, као и културну баштину овог поднебља. Ана
Врбашки и Марко Дињашки још
од 1998. наступају као дуо „Alice in Wonder Band”. Једини су у
овом делу Европе који се баве
врло специфичном врстом сценске уметности – спој музике,
позоришта, плеса и акробатике
кроз посебну вештину телесних
перкусија. Већ двадесет две године су партнери како на сце-

Алмир (БиХ, хармоника) и
Данијел (Србија, виолина) са
својим разноврсним музичким
талентима и способностима чине врло посебан дуо. Обојица
имају сличан развојни пут, почели су од класичног музичког образовања, а током школовања су заволели и савладали и традиционалну народну
музику. Заједничко музичко
путовање започели су на мастер-студијама на Краљевској

музичкој академији у Ослу крајем 2012. го ди не и од тог
момента истражују и граде лични музички израз.
Албум првенац „Корени” издат је 2018. године, под покровитељством Министарства културе Норвешке, за норвешку
дискографску кућу „Etnisk Musikklubb”, и моментално је наишао на изузетно позитивне оцене публике и критике, која их
је сврстала међу петнаест најбољих албума на европској музичкој world music листи у новембру 2018. године. Музичка
емисија „Диско 3000”, која се
емитује на Радио Београду, прогласила је овај албум за домаћи албум године, а национални
радио Норвешке уврстио га је у
топ двадесет world music албума за 2018. годину.
Фестивал „Ethno.com” покренут је 2003. године, са идејом истраживања и презентовања ауторских визија традиционалне музике наших најзначајнијих музичара, али и
промовисања уметника посвећених извођењу народне музи ке у ње ном ау тох то ном
облику. Од 2013. године ова
манифестација прави заокрет
у програмском концепту ка
са вре ме ним стру ја њи ма на
world music сцени. Уметнички ди рек тор фе сти ва ла је
виолиниста Филип Крумес.

МЕЂУНАРОДНИ ЛИКОВНИ КОНКУРС

ГОСТОВАЊЕ АУСТРИЈСКОГ УМЕТНИКА

Пријављивање до
краја новембра

Нови мурал у граду

Културни центар Зрењанина,
у сарадњи са аутором пројекта
мр Милутином Мићићем, расписао је петнаести Међународни ликовни конкурс „30 x 30”.
Конкурс је отворен за све професионалне ликовне уметнике
у земљи и иностранству. Радове треба послати на адресу Културног центра Зрењанина до
20. новембра.
Аутори могу да конкуришу
једним радом. Дела могу бити
дводимензионална и тродимензионална у свим техникама и дисциплинама. Једино
ограничење је да дводимензио нал ни ра до ви мо ра ју би ти
формата 30 х 30 центиметара. Код тродимензионалних
радова једна димензија треба
да буде 30 цм, а остале две не
смеју да буду веће од 30 цм.
Радови који пређу ове димензије неће бити разматрани. Уз
радове треба послати и један
репрезентативни каталог. Поред слободних решења, ове године аутори имају могућност
и да промишљају на задату тему „Данас – како ти је?”.

Сви радови осим оних који
су рађени на папиру и скулптуре морају да буду опремљени да могу да се окаче на зид.
Радови ће бити жирирани и
биће додељене три награде.
Прва награда је самостална
из ло жба у ма лом са ло ну
Народ ног му зе ја Зре ња нин.
Друга награда је самостална
изложба у изложбеном салону Кул тур ног цен тра Зре њанина, а тре ћа – књи га
„Ликов на кри ти ка” То до ра
Манојловића.
Изложба ће бити отворена у
децембру 2019. године у Културном центру Зрењанина. Радови с ликовног салона „30 x
30” биће током 2020. године
изложени у „Кући Ђуре Јакшића” у Београду, у Галерији савремене уметности Панчево, у
Музеју Срема у Сремској Митровици и у галерији „Трибина младих” Културног центра
Новог Сада.
Радове треба слати на адресу: Културни центар Зрењанина, Народне омладине 1, 23000
Зрењанин.

ИЗЛОЖБА НИКОЛЕ ВЛАЈИЋА

Цртице из живота
чувеног етнолога
У Народном музеју Панчево у
четвртак, 19. септембра, у 13
сати, биће отворена изложба
„Цртице из живота Јована Ердељановића (1874–1944)” поводом седамдесет пет година од
његове смрти. Изложбу је приредио етнолог Никола Влајић.
Јован Ердељановић је рођен
у Панчеву и био је први школовани етнолог на Балкану. Југославија је била прва земља у
Европи која је као предмет увела етнологију у средње школе,
а Јован Ердељановић је аутор
пр вог и је ди ног уџ бе ни ка

„Основи етнологије”. Био је
професор Београдског универзитета, академик и аутор више
значајних етнолошких књига.
Проучавао је живот балканских
народа, црногорска племена и
био ученик, сарадник и пријатељ Јована Цвијића.
Пре четрдесет пет година у
Панчеву је одржан научни скуп
поводом стогодишњице од рођења Јована Ердељановића којем су присуствовали академици, професори универзитета и
кустоси из свих крајева тадашње Југославије.

Када се будете следећи пут запутили у Градску библиотеку,
баците поглед на десну страну
и нови мурал, који је осликао
аустријски уметник Мануел
Скрил у понедељак, 9. септембра. Он је у нашем граду гостовао у оквиру пројекта „Стрит
арт резидентуре”, чији је куратор и координатор Панчевац
Владимир Палибрк.
– Скрил се бави осликавањем мурала у свом аутентичном апстрактном стилу. У Србији је укупно недељу дана, а
током свог боравка учествовао је у оквиру стрит арт фестивала „Реконструкција” у Београду и осликао један мурал
у Новом Саду. Тамо ће учествовати и на панел-дискусији под називом „Шта са стрит
артом?” – рекао је Владимир
Палибрк.
Сегмент пројекта који укључује гостовање Скрила подржали су Министарство културе и информисања, Француски институт у Новом Саду,
Аустријски културни форум и
програм „EUNIC – Artist in
Residence”.

– У јулу су у граду гостовали Софија Хирш и Јоханес
Мундингер, а између два сегмента осликали смо полигон
за развој моторике код деце у
школи ШОСО „Мара Мандић”,
у сарадњи с професорима те
школе. У оквиру овог сегмента у Новом Саду и Нишу гостоваће и Ами Имагинаире и
Пол Арбер из Француске – каже 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 слободу да виде шта желе. Он већ
неко време учествује у програмима овог типа.
– На неки начин живим свој
сан. Ова путовања су веома
важна за мене, како бих сачувао мозак и проширио своје
видике. Некако се осећам
срећно и мотивисано када видим и друге реалности, људе
и колико је свет велики и леп.
То ме гура напред – закључио
је Скрил.
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НАШ ГОСТ: ЂУРИЦА ЈОВАНОВ, КУЛТУРНИ РАДНИК

ЗАПИСИ О СТАРОМ ПАНЧЕВУ

НИКАД НИСАМ ХТЕО ИЗ ОМОЉИЦЕ

Како су се некад
таманиле штеточине

Ђурица Јованов (68) водио је
Дом културе у Омољици тридесет шест година. Након што
је завршио Гимназију у Панчеву, желео је да упише историју уметности, али је уместо
тога отишао на право и општенационалну историју на Филозофском факултету, што је и
апсолвирао. Од средњошколских дана активно је био укључен у омладински рад, а након
неколико година рада у просвети запослио се на место директора Дома културе. За девет
мандата подигао је културу у
селу на завидан ниво, а суграђани су му то вратили поштова њем и кон стант ном по дршком. Да нас се ба ви
пољопривредом и ужива у заслуженој пензији.
ПАНЧЕВАЦ: Како то да никада нисте отишли из Омољице?
ЂУРИЦА ЈОВАНОВ: Рођен
сам овде и никада нисам имао
намеру да одем. Моји су били
пољопривредници. Деда је имао
тракторе, вршалице и млин и
пре рата, али су нам то одузели, а с временом је много одлазило на порез. Баба је онда
рекла како би требало да деца
иду у школу, јер то „само Бог
може да им одузме”.
l Завршили сте Гимназију и
затим студирали на два факултета?
– Занимало ме је сликарство.
У мојој генерацији је завршио
и Миленко Првачки, који је сада декан на Факултету лепих
уметности у Сингапуру, и Јелица Мишковић. Професор нам
је био Стојан Трумић. Међутим, када сам завршио школу,
брат и ја смо ауто-стопом те
1970. године кренули на острво Вајт, где се одржавао чувени хипи карневал. Неколико
дана смо се задржали у Немачкој, где смо радили преко Међународног удружења студената како бисмо могли да наставимо пут. Спавали смо по хотелима за младе, а чак смо и
17. јула на минхенском стадиону слушали групу „The Rolling Stones”. Зато сам закаснио
на пријемни за уметнички факул тет, али сам по ла гао на
Правном и Филозофском. Студирао сам са успехом оба годину дана, али сам ипак апсолвирао у року 1974. општенационалну историју.
l У међувремену сте се активно бавили омладинским радом?
– У почетку сам био заменик, али сам већ 1971. постао
председник омладине. Омладински дом је био место окупљања. Отворили смо први сеоски диско-клуб, проширили
плато за игру, направили тениска игралишта, покренули
одбојкашки клуб, чистили плажу на Поњавици. Били смо
усмерени на озбиљне ствари,
да не бисмо били препуштени
улици.
l Зашто је тај омладински
рад важан?
– Човек кад хода, треба да
гледа куда иде и да успут види
нешто около. Мора да види како се природа мења, да разговара с људима. Ми смо тих седамдесетих умели да седимо у
парку и причамо о филозофији. Ишли смо на игранке да
упознајемо девојке. Када би се
наше игранке завршиле, ишли
смо бициклима у Ковин. Када
се дружите и разговарате, можете да употпуните себе, своје
образовање и личност. Без прочитане књиге, писане речи и
урађене фотографије као да се
нешто није ни десило.
l Поносни сте на организацију првих игранки, најбољих
у овим крајевима?
– Омољица је била место које је имало најбоље игранке не
у околини, него и у бившој
Југославији. На радију су тада

најављивали да „Амигоси” свирају суботом на малом Калемегдану, а недељом у Омољици. Свирали су и ЦД-13, „Нирвана” из Загреба, „Хаски”, „Феникси”, „Жетони”, певали Саша и Нада Попаз, Срђан Марјановић... Није било познатијег
бенда који није свирао у Омољици. Да бисмо средили дискотеку, морали смо из подрума
да избацимо двадесет тона угља.
И у тај посао су били укључени
млади. Донео сам фењере од
куће, брат и ја смо на прозорима насликали познате репродукције, ставили трску, донели
пањеве с Дунава... Једне године
смо за Преображење продали
чак хиљаду триста карата. Четвртком и суботом смо пуштали грамофонске плоче, а недељом је била музика уживо.

година кроз фестивал је прошло безброј филмова и аутора
из наше земље, бивших република и иностранства. Чак ни у
ратна времена Словенци и Македонци нису прекидали да шаљу филмове. Свему је допринела Школа анимираног филма, која је стварала млад кадар, који је настављао рад. Увек
смо одржавали ниво и никада
нисмо правили паузе у раду.
Чак и када смо обећавали награде, а нисмо имали новца, ја
сам позајмљивао од оца и давао добитницима, и касније му
враћао. Када човек нешто обећа, он то мора да испуни. Мораш да поштујеш аматере и њихова дела, јер без њих нема доброг фестивала. Заиста нема
познатог фотографа који није
учествовао на нашем фестива-

Фото-савез Србије онима који
освоје највише поена и добију
титуле проглашава кандидатима за мајстора. Они су прву заједничку изложбу имали у Омољици. Имали смо сарадњу с
Центром за фото-таленте. Мислим да је за мојих тридесет
шест година било двеста изложби фотографија, што самосталних, што групних.
l Да ли је за овако посвећен
рад важно волети своје село?
– Без тога не може. Мој брат
и ја смо путовали по Европи,
али никада нисмо мислили да
одемо одавде. Омољица је посебно место, има неки свој шарм.
l Доста је битно што сте и
ви свестрани и волите уметност?
– Увек сам обожавао представе. Све до последњег дина-

Ђурица Јованов
l Од почетка сте били укључени у организацију фестивала „Жисел”?
– Када сам почео да се бавим омладинским радом, Омољица је била филмско село.
Овде је сниман „Салаш у Малом риту”. Омладинска организација је финансирала први
комплетан „Жисел”. Продали
смо неку зграду склону паду и
уложили новац у фестивал.
l Када сте почели да радите
у Дому културе?
– Након студија радио сам у
основним школама „Ђура Јакшић” и „Бранко Радичевић” и
средњој „Паја Маргановић”, да
бих 1. маја 1982. прешао на
место директора Дома културе
у Омољици. Стање није било
сјајно. Нисмо имали ни тоалете, а да бисмо правили озбиљну манифестацију, морали су
да се створе услови. Средили
смо биоскопску салу, избацили кафану, која је доносила губитак, и средили галеријске
просторе. Мислим да смо за
све то време имали преко триста изложби. Сваког месеца смо
правили изложбе фотографије. Имали смо добру сарадњу
са Архивом, па смо све њихове
изложбе прихватали. Постепено смо дизали услове у којима
организујемо фестивал.
l Ко је све био заслужан за
оснивање фестивала „Жисел”?
– Фестивал је основан 1971.
године, а међу најзаслужнијим
су били фотограф Пантелија
Марјановић, учитељ Александар Танасијевић, Димитрије
Штрбан, радник општине, мој
брат Богољуб Јованов, Никола
Ћирић, а ја сам, иако сам тада
био у омладини, свесрдно помагао организовање првог фестивала. Ова манифестација је
преживела многе кризе, али је
стално напредовала. У почетку
је било 170-180 филмова на
нормал траци осмици, па на
дуплој осмици, касније шеснаестици, а с временом смо увели и видео. За тридесет девет

лу или био на Салону уметничке фотографије. Приликом једног отварања проф. Дебељковић је рекао да нема фотографа који нешто значи а да није
те вечери био присутан.
l Колико је било тешко одржати ниво фестивала?
– Веома је важно стално бити у контакту са свим аматерима и сарадницима. Без тога
нема фестивала. Наш фестивал је својом програмском концепцијом заинтересовао многе. Овамо је долазио најпознатији камерман Радослав Владић још од почетка 1969, затим Мирослав Савковић, који
је био професор на факултету
Филмске уметности, Благоје
Лупа, Желимир Жилник, а многи су били у жирију.
l Школа анимираног филма правила је неке значајне
филмове за саму Омољицу?
– Школа анимираног филма снимила је преко тридесет
филмова. Добили смо низ награда, на Републичком фестивалу деце и младих, у Русама у
Бугарској прву награду и многе друге. Школу је водио Благоје Лупа Буца. Урадили смо и
неколико филмова везаних за
исто ри ју Омо љи це: „Вук од
Омољице до Беча”, затим „Како се зове наша школа?” о Доситеју Обрадовићу, као и „Банатску кнежевину”. На пример,
1986. године, кад се рушила
школа у Брестовцу, откопан је
један мач, а у Историјском институту открили су да је то мач
кнеза Влада. После једног таквог написа у новинама дошли
смо на идеју да снимимо један
комбиновани анимирано-документарни филм. Знало се да
су га победили и ухватили на
Поњавици. Мач је нађен у парку и то нам је послужило као
мотив да урадимо филм и кажемо нешто о тој кнежевини.
l Организовали сте и одличне изложбе фотографија?
– Радили смо изложбе добитника звања. У току године

ра улагали смо у то. Неговали
смо и књигу и организовали
редовно књижевне вечери. За
све време док сам био директор нисам пропустио ниједан
Сајам књига. Стално смо обогаћивали књижевни фонд и
трудили се да поштујемо жеље
читалаца. Имали смо књигу
жеља. Све што су они предложили, ми смо настојали да купимо. Скоро сваке године куповали смо око сто педесет
књига.
l А ви сте имали слуха за
све то.
– Када се бавите образовањем, знате да је пример основни елемент у васпитању. Никада никога нисам дочекао намрштен, нити сам пропустио
иједан догађај који смо организовали. Поштовао сам свакога ко је долазио у Дом културе.
l Одакле је потекла та љубав према учењу и уметности?
– Моји су били пољопривредници, али мама је добила
од краља заставу најбољег ученика јужног Баната. Волела је
да чита. Деда је завршио грађанску школу и требало је да
упише банкарство. Увек су нам
пружали шансу и могућност
да читамо и набављамо књиге, а и сами смо се интересовали.
l На шта сте највише поносни?
– На своју децу и породицу.
Наравно, и што за све ове године рада није било никаквих
глупости. Урадио сам све што
сам планирао, а други су то поштовали. Драго ми је и да су
људи долазили на догађаје које смо организовали.
l Шта је највредније што сте
добили из овог посла?
– Једно велико задовољство
у раду с људима. Упознао сам
пуно уметника, фотографа, глумаца, филмаџија, музичара...
С многима сам у контакту и
дан-данас.
Мирјана Марић

Интересантна прича о томе отровна и по живот опасна
како су се Панчевци у про- средства. Једно од њих био је
шлости борили против разли- и такозвани „димни папир”.
„На папиру који се спаљичитих штеточина, попут врабаца и врана, али и против вао налазила се смеса у чибуба и комараца, може се про- јем саставу је била и жива. С
наћи у књизи „Илустровани обзиром на то да није било
водич кроз Српску Спарту – јасно је ли ово средство опафусноте из историје Панчева сније по бубе или по људе,
са урбанистичким силуетама Дворска комисија из Беча заАлександра Станојловића”. бранила је увоз тог инсектиДруго, допуњено издање овог цида. ’Димни папир’ очигледизузетног занимљивог дела о но је произведен у неким занекадашњем животу у нашем осталијим крајевима”, навограду, чији су аутори Илдико ди се у „Илустрованом водиЕрдеи, Едвард Јукић и Дра- чу кроз Српску Спарту”.
ган Брујић, објављено је 2002.
Аутори поменуте књиге отКако наводе аутори, крајем крили су и како су се наши су18. века Панчевци су
грађани током историима ли не сва ки да је борили с најездаЗамало
шњу могућност дома комараца, којих
дат не
за ра де:
је некада било чак
да Панчевци
градска власт је,
и више него сау 18. веку
на и ме, из да ла
да. Мочварни тепозив за тамањерен између две
докажу да се
ње штеточина –
реке, на коме је
новац
бере
на
врабаца и врана,
изграђен
наш
дрвећу.
а награда је изноград, одувек је био
сила једну крајцару
савршено станиште
за сваку убијену птиза ове досадне крвопицу. Град је у то време био
је, које нам ни дан-данас не
тек напола урбанизован, па је дају мира. Један од начина на
птица било превише и оне су које су гостионичари у Панчена но си ле озбиљ ну ште ту. ву током двадесетих година
Ипак, судећи по томе да је прошлог века покушавали да
овај позив после извесног вре- растерају комарце из својих
мена био поновљен, изгледа летњих башта, било је паљење
да награда није била довољ- мокре сламе око њих. То, мено стимулативна нашим су- ђутим, и није било баш најграђанима. Да су били мало сјајније решење: ако бисте одмотивисанији, доказали би да лучили да седите у башти, уз
се новац заиста бере на дрве- пиће би вам следовало или
ћу, баш тамо где ове птичу- удисање дима или борба с лерине свијају гнезда.
тећим напастима и чешање до
У истом делу наводи се и изнемоглости. Данас дима и
да су око 1820. године наши сламе нема, али део са чешасуграђани за сузбијање ште- њем и ратовањем с комарциточина користили различита ма добили смо, очигледно, у
врло необична, а понекад и наслеђе од предака.
Д. К.

IN ME MO RI AM

Павле Стојић
(1927–2019)
У четвртак, 5. септембра, наш
град је остао без једног од својих
последњих боема.
Тог дана Панчевом се брзо проширила тужна вест – умро је Павле Стојић, многим суграђанима
познат и као Паја санитарац.
После завршетка средње и више медицинске школе, Павле,
иначе четврто колено рођених
Панчеваца, цео свој радни век
провео је радећи у градској општини као санитарни инспектор.
Поред професионалних обавеза, имао је и две велике
љубави – пецање и хармонику. Већи део свог слободног
времена проводио је на свом Тамишу или у удружењу
„Марко Кулић”, а заједно с другарима знао је да забави
друштво у свакој прилици и на сваком месту. Хармонику
је свирао и у тадашњим угоститељским објектима „Три
грозда” и Клуб просветних радника.
Остаће упамћен и по титули шампиона Србије коју је
освојио 1948. године боксујући у перолакој категорији.
Памтиће Панчевци да је Паја седамдесетих година,
као градски инспектор, на три дана затворио све три фабрике у јужној зони због прекомерног загађења, али и да
је, служећи војни рок од 1. 10. 1948. до 21. 10. 1951. године, као члан санитета ратне морнарице, спасао многе
становнике Црне Горе дајући им пеницилин, који се у то
време појавио на нашем тржишту.
Отишао је велики другар многих наших суграђана. Човек са широком душом, панчевачком... Иза себе је оставио сина Душана, снају Драгану и унучад Немању и Ану.
Нека му је вечна слава.
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Петак, 13. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РАТАРИ ДЕПРИМИРАНИ НАКОН САСТАНКА У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ

БЕЗ ДОГОВОРА О ЦЕНИ СУНЦОКРЕТА
Уљари одбили
све предлоге
произвођача

страну – истиче овај пољопривредник.

Тешко против монопола

Актуелна понуда
тера земљораднике
у минус
Након протеста због прениске
откупне цене сунцокрета и захтева упућеног Министарству
пољопривреде да реагује, пре
десетак дана су, поред осталих,
на састанак у Владу Србије позвани Марко Бојтар и Петар
Алексић из удружења „Доловачки паори”.
Тамо је обећано да ће им у
најкраћем могућем року бити
организовани преговори са уљарима, попут фирми „Викторија група”, „Дијамант” и „Витал”, с циљем да се размотри
неколико важних питања у вези с висином откупне цене.

Сељаци једини губитници
То се и догодило у среду, 4. септембра. Марко Бојтар каже да
су разговори били веома тешки,
а да је исход депримирајући.
– Био сам задужен да направим калкулацију цене једног килограма сунцокрета на
реалан овогодишњи принос од
приближно 2,6 тоне по хектару, што би требало да буде око
50,40 динара. Чак и за принос од преко три тоне по хектару, о којем се не баш оправдано спекулише у јавности,
цена не сме да иде испод 42
динара. Међутим, од свега тога нема ништа, јер уљари нису спремни да то плате. Питао

Погнутих глава као и произвођачи
сам их шта од ових инпута
није исправно, на шта су рекли да је калкулација сасвим
у реду, али да би у том случају одмах могли да затворе фабрике. Наводно, ни с понуђеном ценом од 29 динара или
32 с ПДВ-ом не знају како ће
испливати. Кажу да је већ то
за њих про паст и не ће ни
макац пре ко то га – на во ди
Бојтар.
Очигледно је да уљари не
желе да прихвате да раде на
нули или у минусу, па се све
своди на то да једини губитници у том ланцу буду сељаци.
Тако ће они поново морати да
троше своје залихе или да се
зајме, како би преживели.
– Што се тиче другог нашег
захтева – да се сада одреди
минимална гарантована цена
за наредну годину, како бисмо знали шта ћемо и да ли

ћемо да сејемо – ни то нису
хтели да прихвате, уз изговор
да немају никаквог сигурног
купца који би се обавезао да
ће купити то што произведу.
У преводу, поново желе посао
са сигурном калкулацијом и
да сав ризик опет спадне на
нас. Ни трећа наша понуда
није прихваћена, а односила
се на то да нам се цена макар
гарантује с почетком кампање жетве. То значи да ће још
једанпут сачекати да виде какви ће бити приноси и колика је цена у окружења, па ће
тек онда да оформе цену. Односно да се смилују колико
ће да нам дају или, боље рећи, да нас закину. Све у свему, ситуација је веома затегнута, а Министарству само захваљујем што је уприличило
састанак, али ни по једном
пи та њу ни је ста ло на на шу

Он је предложио да Министарство пољопривреде, Привредна комора Србије и Задружни
савез Србије направе калкулацију цене једног килограма сунцокрета и да све што се плати
испод тога буде третирано као
екстрапрофит, па да се додатно опорезује. Али ни од тога
нема ништа.
– Де при ми ран сам то ком
разговора и не знам шта ће бити ни сада ни на пролеће. Слично размишљају и све моје колеге. Предложио сам да нам
Министарство све то стави на
папир и достави, али све указује на то да је овде реч о монополу чији је главни диригент „Викторија група”. Једино колико-толико позитивно
из свега овог је то што смо добили подршку да од Завода за
патенте, мере и племените метале добијемо одговор на то
како се по закону обавља узорковање влаге у сунцокрету. И
тамо нам је речено да је пракса да се последњих двадесетак
година та вредност мери заједно са свим примесама, које
веома дижу влагу. То не би
требало да је у складу са законом и сада чекамо тумачење,
па да предузмемо неке мере.
Када је реч о тој теми, многи
су, па и сам директор „Викторија групе”, потврдили да се
на улазу у фабрике влага у сунцокрету мери без примеса, па
смо и из тог аспекта покрадени – закључује председник „Доловачких паора”.

У НЕДЕЉУ СЕДМА „ТРАКТОРИЈАДА”

Паорска фешта у Новом Селу
Након промене термина, уместо као досад у јулу, „Тракторијадa” ће бити одржана седми пут у недељу, 15. септембра,
у Новом Селу, од 9.30, на локацији познатој као „вашариште”.
Претходно, од 7 до 8.30, заинтересовани излагачи моћи
ће да се пријаве и заузму своја
места. То важи и за оне који

желе да учествују у разним надметањима, јер је организатор,
Удружење грађана „Новосељански паори”, поново припремио
богат програм.
Свечано отварање заказано
је за 10 сати, а пола сата касније почеће предавање у организацији Института „Тамиш”,
као и презентације банака, се-

менских кућа и заступника произвођача механизације. У исто време стартоваће и
такмичења за паоре „петлиће”.
У најатрактивније догађаје
спадају екипна вуча трактора,
која ће почети у 11.45, а од
14.30 такмичиће се снагатори
у превртању тракторске гуме.
Најновије паорске идеје и

ино ва ци је би ће
представљене од 13
сати, а све време тећи ће изложба и продаја
нових и половних трактора и
друге механизације.
Додатне информације могу
се добити на телефон 069/1616-717 или путем имејла novoseljanskipaori@gmail.com.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО У БРЕСТОВЦУ?

Мало парк, мало Поњавица
На питање како проводе најтоплије годишње доба у свом
месту, најчешћи одговор насумично одабраних Брестовчана био је да прошетају по
центру, као и да повремено
скокну до Поњавице или оближњег Дунавца.

бити санирано,
засад се ништа
кон крет но не
до га ђа.
Он
памти и време
ка да од љу ди
није било могуће ући у воду, док их
данас на 40
степени не
бу де ви ше
од пе то ро.
Здравко
Си ми јо но вић (60) активно се бави
уметничком фотографијом и учествовао је на разним изложбама по целој
земљи, а поред Поњавице
ре дов но фо то гра фи ше
околне атаре. Тамо му је
нарочито лепо у рано јутро, јер тада, поред осталог, има највише птица.
Ове године је стигао тек
неколико пута да се окупа
Здравко и Стеван на Дунавцу.
Ми ло љуб Јо ва но вић
Та ко Сте ван Кљу ков ни ца (67), пензионер, током лета
(72), пензионер, дане прово- углавном игра шах у локалди углавном с друштвом, на ном кафићу, а на Поњавицу
клупи у центру, где седи све не може, јер има проблема с
док прича не пређе у домен коленом. Он би волео када би
политике. Повремено оде и се нешто урадило на естетидо Поњавице, без обзира на ци у центру села; пре свега,
то што је тај водоток у лошем ту мисли на зграду Дома кулстању, јер је веома замуљен, туре, која изгледа прилично
а иако је било најава да ће то ружно због многих графита.

Милољуб и Љиљана
Љиљана Анђелић (43), професор српског језика, у слободно време махом вози бицикл, иде на купање или увече на концерте, којих је ових
дана било у центру села. Она
сматра да не би било лоше да
се плажа мало боље уреди, а
недостаје још мало више културних садржа ја, мо жда
понека представа, иако је
све сна да то
кошта...
Грујица
Мар ја но вић
(67) сваког дана до ла зи у
парк на необавезно ћаскање с пријатељи ма. Ту му
не рет ко дру -

штво прави Желимир Маринковић (62), који воли да поприча с пензионерима; остатак времена користи за вожњу
бициклом или пецање на Поњавици, где обично лови бабушке, белу рибу и досадне
цверглане. На том водотоку
редовно се купа, тврдећи да
тамошња вода уопште није прљава. Већи је проблем то што
су људи осиромашили, нарочито откад локални ПИК не
ради, па немају новца за излазак и додаје да је, нажалост,
све мање деце, а све више старих. Јован Стоилковић (35),
запослен у „Водоводу”, лети
воли да вози бицикл или да
оде до „Јабуковог цвета”; испратио је и све вечерње програме, а сматра да не би било
лоше да има још више културних садржаја.

Грујица, Желимир и Јован

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Реконструкција пута ка Дунаву биће настављена наредних дана. Надметање у кувању рибље чорбе приређено je у суботу, 7. септембра, а прва три
места освојили су Горан Стојчевић, Предраг Мирјанић и
Драган Михајловић.
Банатско Ново Село: Комунално предузеће ради на очитавању водомера. Фолклорна
секција Дома културе учествовала је на „Бешка фесту” у
суботу, 7. септембра, а први
ансамбл припрема се за фестивал у Прагу, који ће бити
одржан средином децембра.
Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” учествује у четвртак, 12. септембра, на манифестацији „Food Planet” у
Новом Саду. Седма „Тракторијада” биће одржана у недељу, 15. септембра, од 9.30, на
„вашаришту”.
Долово: Град Панчево је након спроведене јавне набавке уговорио радове на рехабилитацији путева у Долову
са одабраним извођачима, по
цени од близу двадесет шест
милиона динара. Двадесета
„До ло вач ка штру дли ја да”

наступио је у недељу, 8. септембра, на фестивалу у Јанковом Мосту код Зрењанина.
Постављено је пет комплета
столова и клупа дуж обале
Тамиша у оквиру пројекта
„Еко Тамиш – нови туристички производ”.
Иваново: Ученици ОШ „Моша Пијаде” у суботу, 14. септембра, заједно са удружењем
наутичара, чистиће приобаље Дунава, а након тога уживаће у природи. Фудбалски
клуб „Стрела” је у последњој
првенственој утакмици, с невероватних 10 : 1 поразио госте из Алибунара
Јабука: Месна заједница добила је од ЈП-а „Путеви Србије” гребани асфалт, који ће
бити искоришћен за наставак
уређења атарских путева у селу, а постављен је још један
комплет за љубитеље шаха
испред Дома културе.
Ка ча ре во: Три де се то го ди шњица подизања Храма Светог Кирила и Методија биће
обележена у суботу, 14. септембра, у 8.30, када ће бити
уприличен дочек епископа банатског Никанора, а након
свете архијерејске литургије
школски хор ће певати духовне песме.
Омољица: Месна заједница
је започела поступак јавне набавке за асфалтирање Улице
Јована Дучића, а требало би
да радови почну крајем текућег месеца.

одржана је у суботу, 7. септембра, а најбоље штрудле
имале су Доловке и Ковинке.
Пети „Паб квиз” приређен је
у не де љу, 8. сеп тем бра, а
поно во је по бе ди ла еки па
„Кумови”.
Глогоњ: Радници комуналног предузећа започели су крпљење ударних рупа струганим асфалтом у појединим
ули ца ма. КУД „Ве се ли ја”

Стар че во: Чла но ви од ре да
„Надел” освојили су шесто
место на „Извиђачким играма Србије” у Обреновцу, у
конкуренцији тридесетак екипа, а потом су учествовали и
на ноћном оријентационом
вишебоју у Нишу. Трио „Бостанџије” приредиће своје вече у четвртак, 12. септембра,
у 20 сати, у Креативном културном клубу.

АКТИВНОСТИ КУД-а „ВЕСЕЛИЈА”

Следе „Дани Румуна”
у Глогоњу

Чланови Културно-уметничког друштва „Веселија” током
ове године су на турнејама у
земљи и у Румунији прешли
готово четири хиљаде километара.
Једна од последњих акција
одиграла се у Јанковом Мосту у суботу, 7. септембра, на
балу који негује фолклор из
Ердеља, баш као што чини и
поменуто удружење из Глогоња. На сличан начин они
су се представили и на 59. великом фестивалу румунског
фолклора и музике из Војводине, који је одржан у Долову од 21. до 23. августа. Том
приликом су и оркестар и
фолклорни ансамбл завредели признање, а своје умеће
свирања на Пановој фрули
приказао је и члан друштва
Дорел Марјану.

„Веселија” сада припрема
осме „Дане Румуна”, који ће
бити уприличени 21. и 22.
септембра, с напоменом да
ће друго вече бити ударно,
када ће поред домаћина наступити и бројни гости из
места, околине, као и из Румуније. У просторијама Дома културе у оба дана биће
организована изложба ручних ра до ва, на род них но шњи, ста рих фо то гра фи ја
историје села, као и традици о нал них га стро ном ских
специјалитета.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТА „ДОЛОВАЧКА ШТРУДЛИЈАДА”

НАЈЕЗДА СЛАДОКУСАЦА ОПУСТОШИЛА ШТАНДОВЕ
Још једном је цело Долово на
штрудлу мирисало. А да је та
старинска банатска „шпеција”,
коју су нам у аманет и на уживање оставиле подунавске Швабе, и даље магнет за сладокусце, дочаравају слике препуног платоа у центру села.
У прилог чињеници да их је
било више него икад најбоље
говори податак да су бројни гости смазали, боље рећи „помели”, све што се нашло на више
од двадесет штандова.

МО ЖЕ И РО ГАЧ

Као и ранијих година, након
неколико промоција на панчевачком Корзоу и изложбе ручних радова отворене у петак,
6. септембра, у просторијама
Удружења жена „Доловке”, та
организација је у суботу, 7. септембра, успешно заокружила
јубиларну манифестацију.
Наиме, двадесета „Штрудлијада” протекла је у присуству
никад већег броја љубитеља
слатких рукотворина, који су
дословце почистили све ђаконије са штандова уређених укусно у сваком смислу.

Ништа без мака

Трг препун традиције
кусаца на домаће штрудле и
друге ђаконије.
Поред оних неприкосновених с филом од мака, било их
је и са орасима, рогачем, вишњама, па и сланих „варијанти” – са сиром, сланином, ајваром...
Иако су рецептуре наизглед
сличне, свака дама имала је
неку своју слатку тајну.

Доловке и Ковинке
мајстори за ђаконије

(мак), који може да се набави
у продавницама здраве хране.
Потом га треба добро скувати
с млеком, а на то може да се
наренда мало корице лимуна,
као и да се дода суво грожђе.
Било је и помало необичних
штрудли, попут оне коју је направила Јелка Ђорђевић из удружења „Веште руке” с кремом
од ваниле и вишњом, која се на
том штанду и највише прода-

не и награде. У две категорије
(необична и гостинска штрудла) победила је Мирјана Дренча из Ковина, а њена суграђанка Снежана Цветковић имала је најбољу воћну, и то испред Доловки – Косаре Вујчић
и Јелене Нинић, док је у конкуренцији доловачких штрудли неприкосновена била сада већ чувена Негица Стокић,
која је освојила прво и друго

Тако, рецимо, Зузана Стојков
из качаревачког „Етно-кутка”
тврди да је најбољи старински
рецепт за најтраженију штрудлу с маком, а најважније је да
он не буде горак, као и да се
добро самеље. С тим се слаже
и Снежана Томашић, која сматра да је најукуснији плави

Фото: А. Стојковић

Већ од раног суботњег јутра у
доловачки Дом културе пристизали су узорци штрудли за
такмичење у неколико категорија. А програм је и ове године
званично стартовао наступом
фолклораша из КУД-а „Банатски вез”, да би се потом присутнима обратила председница „Доловки” Драгана Марић,
која је још једном нагласила
колико она и колегинице воле
то што раде.
О самим почецима те манифестације говорио је њен оснивач Милан Шуловић, а јубиларну двадесету „Штрудлијаду” отворио је градоначелник
Панчева Саша Павлов.
Потом су организаторке поделиле захвалнице заслужним
гостима, а док је Тамбурашки
оркестар „Неолит”, у садејству
с глумцем Мирославом Жужићем, интерпретирао банатске
„шлагере”, на тезгама се одвијала права мала најезда сладо-

На штанду домаћих „Доловки”, поред банатских штрудли
од мака, ораха или вишања,
неизбежна је и она од рогача.
Једна од чланица, Марица
Спасић, каже да је, за разлику
од других пуњења, поменута
махунарка веома сува, па је
треба добро натопити млеком,
како би се лакше размазивала.
– Приликом припреме киселог теста за једну руду штрудле
најпре се квасац потопи у млеко да одстоји, а потом се у то
ставе шећер, со, уље и килограм брашна. Смеса се замеси
и развуче у правоугаоник, намаже филом, па се мота у ролат. Циљ је да се тесто и фил
распореде равномерно, али
штрудла понекад неправилно
нарасте, па негде буде више
мака, негде мање. Пече се десет минута на двеста степени и
још четрдесет пет минута на
сто педесет. Напослетку се овај
банатски колач обично премаже шећерном водом и уљем и
остави да одстоји, док се не
охлади. А онда се све у сласт
поједе – каже Марица.

Бројни гости увеличали фешту
АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Жестока конкуренција

Штрудла ишла „на тоне”

вала. Жаклина Новаковић из
Новог Села умесила је поменуту банатску „шпецију” с домаћим ајваром и сланином, док је
Естика Радић овог пута понудила штрудлу с бундевом, на
коју иду и цимет и гриз, па се
све то увије, стави у тепсију и
остатком фила намаже одозго.
Напослетку су, на основу одлуке стручног жирија, додеље-

место, испред Ђурђевке Јовано вић. Ме ђу два де сет осам
штандова за најлепши је проглашен онај које су уредиле
чла ни це МКУД-а „Та ма ши
Арон” из Војловице, а други и
тре ћи би ли су ива но вач ки
МКУД „Боназ Шандор” и владимировачко удружење „Вредне руке Баната”.
Ј. Филиповић

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

Аска
Млада женка хаскија пронађена је на
пу ту Бе о град –Пан че во, а по том је
стерилисана и чипована на „Зоохигијену”.
То значи да је недавно ухваћена и
враћена на улицу, па је могуће и да је
недавно некоме нестала, па ако је неко
препознаје, нека се јави.
У супротном, свако ко жели да удоми
ову умиљату лепотицу, може да позове
на телефон 064/17-14-477.

Лара
Избачена је негде пред Ускрс као
беба од два месеца, заједно са сестром, која нажалост није преживела први следећи град.
Девојка са Содаре склонила је Лару и одушевљено одлучила да је удоми. Међутим, ова куца убрзо се поново нашла на улици, иако је бескрајно весела, мазна и преслатка.
За ову коврџицу од десетак килограма обезбеђене су вакцина и стерилизација, а нови удомитељ све
друге информације може добити на телефон 065/529-38-08.

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

Играли и како куца диригује
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РАЈ НА ЗЕМЉИ ПОКРАЈ БРЕСТОВАЧКОГ ДУНАВЦА

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

„ЈАБУКОВ ЦВЕТ” – ЕЛИКСИР ДУГОВЕЧНОСТИ

Сом

Јединствени зелени кутак под
окриљем природе свио се у непосредној близини Дунавца надомак Брестовца. Многи су за
њега чули, али тек када неко
крочи кроз капије те оазе растерећеног живота, схвати шта
значи живети пуним плућима.
И то у апсолутном складу с
природом.
Реч је, наравно, о кампу „Јабуков цвет”.
Тамо најбољу могућу релаксацију налази неколико стотина углавном Београђана, који
су ово место открили још пре
тачно четрдесет година. И отад
оданде не узмичу, попут рецимо голуба гриваша, ретке врсте, које, изузев у околини кампа, готово да више нема у дивљини.
А зашто би кад је то, како
кажу, рај на земљи и продужава живот.
Негде у ово доба, 1979. године,
чувени глумац Мића Татић, којег је прославила дечја серија
„На слово, на слово”, један од
оснивача Караванинг-кампинг
клуба Београд, након две принудне селидбе пронашао је фантастичну локацију на седам километара од Брестовца, преко
пута плантаже јабука и тек неколико стотина метара од Дунава.
Легендарни уметник ту је први пут дошао још 1978. године
заједно с неколико истомишљеника и сином Славком, који и
дан-данас овде проводи велики део слободног времена.

Мића Татић оснoвао камп
– Отац је целог живота волео
да кампује, правио је и шаторе,
први је куповао камп приколице и, уопште, на сваком кораку
пропагирао такав начин живљења. Мића је и био председник кампинг клуба чије је седиште најпре било код Голф
насеља, а потом код данашње
зграде „Кока-Коле”, а онда је
открио ово место, преко неког

Природа која продужава живот
ди рек то ра ло кал ног ПИК-а.
Иначе, ту је фирма „Хидротехника” имала бетонску базу, док
је од 1972. године правила утврду насипа од бетонских плоча.
Кад су је радници напустили
пет година касније, остало је
неколико темеља, импровизована капија и права прашума.
Мића је повео другаре, кренула је моба и детаљно рашчишћавање. Сви заинтересовани
добили су плац од 60 квадрата,
a међу првима приколицу је
довукао сниматељ Коља Ђурашковић. Убрзо је донета одлука да се сагради кућа за домара, што је, као и све друго, рађено на добровољној бази. Живели смо као амиши, а кампери су били познати по другарству, солидарности, толеранцији... Отац је преминуо 1991. године, а до тог времена организовао је и бројне програме, па
су овамо навраћале и бројне
колеге, попут Ђузе, Баје Бачића, Миленка Павлова и Жулета, што се редовно завршавало
спонтаним кабареима – наводи Славко Татић.

Нишавићи и Татићи у свакодневном дружењу

Међутим, како су долазила
нова времена, то се мењало,
приколице су остариле као и
власници, па нема више онако
присног дружења. Но ипак се
и даље лепше и сигурно безбрижније живи него у „остатку
света”.
Славкова супруга Зорана каже да се макар два-три пута
годишње праве масовна дружења уз иће и пиће, а постоји
и традиција да се кампери окупе сваког 2. јануара и честитају Нову годину једни другима.
– С друге стране, овде постоји нека микроклима, вероватно
због Дунава. То и сами примећујемо, јер често се догоди да у
Брестовцу, на око седам километара одавде, буде ужасно невреме, а нас овде тек неколико
капљица мало „пофајта”. Можда смо и због тих позитивних
вибрација које нам природа одашиље опстали упркос свим негативним променама у друштву.
И то као обично удружење које
преживљава искључиво од релативно симболичних чланарина. Како је један кампер говорио – то је велико задовољство
за мало пара, јер кад имамо добру вољу и поштујемо једни друге и природу, онда се збиља све
ружно лако може превазићи –
наводи Зорана.
Да би све функционисало како треба, брине удружење кампера, које има све што таква
ор га ни за ци ја под ра зу ме ва:
председника, одборе, скупштине и, наравно, чланове који издвајају новац за чланарину.
Један део тог новца користи
се за финансирање плате домара, а нешто више од годину дана те послове обавља Небојша
Нишавић, који је посао нашао
баш путем огласа у „Панчевцу”.

Он води рачуна о струји, води,
кошењу и свему осталом.
– На парцели од петсто пута
сто метара, у неких пет улица,
моментално има 250 камперских јединица. Што се нових
учлањења тиче, нема строге
процедуре – или се изнајми
слободни плац или се закупи
већ постојећа јединица, то јест
камп приколица са окућницом.
Јед но крат но учла ње ње је

била се у „Јабуков цвет”, пре
свега због кисеоника, шетњи,
зеленила и, наравно, дружења.
Из истих разлога, годину дана дуже, ту је и рођени Јагодинац, сада Земунац – Ненад Миловановић, који највише истиче међуљудске односе, какве
нигде другде није видео.
Ипак, један од пионира је
Александар Гамбирожа (80),
који је ту од самог почетка –
од октобра 1979. године. Насупрот комшијама он мисли да
је некад било много лепше, али
не спори да је то можда због
тога што је био млађи, па му
није било ни најмање тешко да
крчи џунглу.
Ипак, шампион дуговечности је Гвозден Станковић, деда
Шане, који је, иако 1. октобра
пуни 98 година, све само не немоћни старац. Како каже, осећа се као да има двадесет шест;
без потешкоћа вози свој „југић”
на дозволу која му важи бар још
две године. Свакодневно пеца,
сам кува, чисти, ради разне мајсторске послове. Шане једе рибе највише, нарочито цверглане. И много поврћа. А двапут
дневно попије свој еликсир –
ракијицу од шест лековитих трава (кантарион, рузмарин, жалфија, мајчина душица, хајдучка трава и нана).

98-годишњи деда Шане не може без своје траварице
16.000, а потом иде годишњи
закуп у зависности од утрошка
струје. Иако неки долазе и зими, камп је отворен од 1. априла до 31. октобра, сваког дана
до 22 сата. Имамо уређен мокри чвор, о чијој чистоћи највише брине моја супруга Јулијана – каже Небојша.

Деда Шане јури стотку
Што се самог камперског друштва тиче, мешано је – има и
деце, млађих, али је највише
старијих, попут пензионерке
Горице Радовановић, која је ту
једанаест година. Она је нашла
приколицу преко огласа и заљу-

Све те здраве навике сигурно доприносе да остане тако
виталан, будући да, као бивши
пилот краљевске војске, каже
да би и сада без проблема могао да лети својим авионом модела ИК2.
И још нешто – већ педесет
три година ужива у пензији и
свега двапут је био болешљив.
Можда је то због генетике, а
можда мало утичу и благодети
„Јабуковог цвета”.
Јер како деда Шанетов комшија Момир каже – многи су
овде продужили век бар за десет година
Ј. Филиповић

Сомови преко дана бораве
у својим склоништима, која
напуштају у сумрак, када
крећу у потрагу за храном.
Скровишта напуштају и приликом наглог надоласка воде, као и по доласку невремена и грмљавине. Сом је у
стању да цео животни век
проведе у истом заклону,
обично у некој јами на дну,
ако се ова одржи.
Сом је изразита грабљивица. Храни се рибама, жабама, шкољкама, мањим сисарима и птицама, као и
угинулим рибама. Сом одлично лоцира плен захваљујући изузетно развијеним
чулима мириса и додира.

Оно што многи не знају, јесте да сом има изузетно развијен слух и детектор за вибрације, захваљујући споју
ри бљег ме ху ра са усним
отвором низом ситних костију. То сому јако појачава
звук, па са изузетном тачношћу може да лоцира рибу која пролази близу њега.
Лови се стационираном
методом на разне системе –
дубински и на пловак, затим на „бућку”, као и на вештачке варалице, што представља изузетан изазов.
Прибор треба да је робустан и јак, од машиница и
штапова, па све до најлона.
Сом на удици је изузетан
борац и код извлачења капиталаца је јако битно да се
не жури, не сили и да се
прецизно намести „дрил” на
машиници.
Од природних мамаца најчешће се користе живи мамци као што су рибице од
двадесетак центиметара и
веће, пијавице, ровци, жабе, сноп глиста… Од варалица се користе веће кашике, воблери и силиконци,
које није наодмет намазати
неким од мириса намењених за лов сома...

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
СА УДИЦЕ

ДИМЉЕНА РИБА

БЕРБА У ВИНОГРАДУ СРБИСЛАВА ЋОЈБАШИЋА, ВИНСКОГ ВИТЕЗА ОД СВЕТОГ ТЕОДОРА

Најлепше је у царству чокота
Стиже време да се беру виногради. Њих, нажалост, у нашем
окру же њу не ма као не кад,
премда последњих година има
помака набоље.
Увећање парцела под грожђем најприметније је у Долову, а један од најуспешнијих
узгајивача је Србислав Ћојбашић, који за собом има велико
искуство и сијасет еминентних
награда с престижних манифестација, као што су оне у Вршцу или Темерину. Поред осталог, носилац је и ласкаве титуле витеза Банатског винског
реда „Свети Теодор”.
Овај вредни Доловац већ годинама прави квалитетан божји нектар, а добар део сировине сам произведе. Већ годинама поседује виноград на самом
улазу (гледано из смера Панчева), величине око седамдесет пет ари, што је уједно и
највећа површина под виновом лозом на територији града. На њој се налазе чокоти

напретек због последица бројних кишних дана. Највише је
било проблема с пепелницом
и ако при првим знацима појаве ове гљивице на листовима и
петељкама не бих моментално
реаговао, то би се веома одразило на род. Прскање ми је неупоредиво лакше и брже откад
сам набавио атомизер, а већ
дуже време виноград обрађујем култиватором. Ових дана
интензивно мерим шећер у зрну и оног тренутка кад престане да расте, грожђе је техноло-

Витез напада грозд Совињона
неколико различитих сорти црвеног и белог грожђа, као што
су хамбург или совињон блан,
чија берба почиње баш ових
дана.
– Родило је онако како сам
га резао, што ће рећи прилично оштро, како бих добио квалитет. Има задовољавајућих
двадесет четири одсто шећера;

зрно је ситно, али добро набијено, а чокоти имају у просеку
шестсто-седамсто грама. Ова
година није најбоља, али ни
најгора; ако оцењујемо од један до десет, добила би између
шест и по и седам. Требало је
применити много агротехничких мера, пре свега заштите
против болести, којих је било

шки зрело и време је за скидање – објашњава Ћојбашић.
Доловачки виноградар наставиће у већ уходаном ритму
бербу и других сорти, у чему
му помаже цела породица, а
спрема се и за чувени вршачки „Грожђебал”, на којем има
важну улогу.
Ипак, како сам признаје, убедљиво најлепше се осећа међу
својим чокотима на свежем ваздуху у, за њега, најприроднијем окружењу.
Ј. Ф.

КО ЈЕ СВЕ ТИ ТЕ О ДОР?
Србислав Ћојбашић је захваљујући дугогодишњем квалитетном раду постао витез Банатског винског реда „Свети Теодор”.
Име те међународно признате организације љубитеља вина добијено је по владици Теодору Несторовићу, који је крајем 16. века подигао устанак против Турака, а 1994. године
проглашен је за светитеља и заштитника града Вршца, средишта једне од најзначајнијих виноградарских регија у нашем окружењу, с богатом историјом и традицијом.

Састојци:
– крупнија (масна) риба;
– винско сирће, уље, со.
Припрема:
Очистити рибу и исећи на
крупније комаде, благо посолити и прелити сирћетом
(ако је поснија врста, онда
додати и уље).
Оставити да тако одстоји
неколико сати. Направити благи дим на роштиљу за мању
количину рибе или сушити у
пушници већу количину.
Ставити рибу на загрејану
и подмазану решетку и димити је око сат времена. Онда је
окренути на другу страну и
димити још шездесет минута.
Загрејати много уља у шерпи и решеткастом кашиком
спуштати парчиће рибе, које
треба пржити око пет минута да лепо порумене.
Напомена: Ако желите да
сасвим осушите рибу, онда
је треба више посолити и димити (комаде сечене на половине) цео један дан.
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

СПОРТСКИ ВОДИЧ

ПОБЕДА ЖЕЛЕЗНИЧАРА, ПОРАЗ ДИНАМА 1945

„Дизелка”
тријумфовала у Бечеју
„Брзи воз” стао на
свом терену

Утакмицама четвртог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Српској лиги „Војводина”. Клубови из нашег града поново су
остварили половичан успех –
Железничар је забележио четврти тријумф, док је Динамо
1945 претрпео и трећи пораз у
шампионату.
„Брзи воз” је на Градском стадиону у Панчеву угостио Братство 1946 из Пригревице, од којег је изгубио с 0:1. Гол одлуке
постигнут је већ у 13. минуту.
Фудбалери Динама 1945 покушавали су на све начине да
дођу бар до изједначења. Имали су иницијативу, ређали прилике пред голом Братства, али
нису имали довољно концентрације у завршницама напада, па су терен напустили погнуте главе.
Трећи пораз у прва четири
кола узроковао је и споразумни раскид сарадње са шефом
стручног штаба Драженом Дукићем, који од понедељка није
више тренер „брзог воза”.
Наредног викенда Динамо
1945 путује у Банатско Велико
Село, где ће одмерити снаге с
домаћом Козаром.
Фудбалери Железничара настављају по старом – побеђују.
Популарна панчевачка „дизелка” је прошлог викенда протутњала и кроз град на Тиси:
ОФК Бечеј 1918 – Железничар
1:2 (0:1).
Било је то још једно добро
издање момака које предводи

Фудбал

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. В. Село: КОЗАРА – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ВОЈВОДИНА 1928
недеља, 16 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БРАТСТВО 1946 0:1
Бечеј: ОФК БЕЧЕЈ 1918 – ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:2
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА
Кикинда: ЖАК–БОРАЦ

3:2
3:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ХАЈДУЧИЦА
Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ
Уљма: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА

3:0
10:1
2:2

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАЈАКУ

НАЈМЛАЂИ, А НАЈБОЉИ
шеф стручног штаба Душан Јеврић. Данило Ковачевић и његови другови од самог почетка
утакмице заиграли су офанзивно, напали ривала, а такав приступ утакмици исплатио им се
већ у 18. минуту. Јанкулов је
одлично прошао по десној страни, добро је центрирао, а на
правом месту нашао се Марко
Башановић. Прецизним ударцем погодио је леву стативу
голмана Бечејаца, а лопта се
потом одбила у мрежу – 0:1.
Друго полувреме донело је
нешто другачију слику. Домаћин је заиграо офанзивније, све
карте бацио је у напад, а у 55.
минуту успео је да евроголом
дође до изједначења.
„Дизелка” се није обесхрабрила ни тада, у моменту када
се њена мрежа затресла први
пут у шампионату. Железничар је наставио са атацима, а
победника је одлучио Владимир Мандић у 75. минуту. Кре-

нуо је у соло продор с центра
терена, „вукао” лопту, а онда је
„опалио” с тридесетак метара
и постигао погодак који се ретко виђа на нашим теренима.
Железничар је тако и после
четвртог кола једина екипа с
максималним учинком. „Дизелка” чува трон, са дванаест

бодова, а сви љубитељи фудбала у Панчеву верују да ни после петог кола неће бити промена на врху првенствене табеле.
На СЦ-у „Младост” у недељу, 15. септембра, гостује Војводина 1928 из Перлеза. Утакмица почиње у 16 сати.

ТО ДО РО ВИЋ УМЕ СТО ДУ КИ ЋА
После споразумног раскида сарадње с Драженом Дукићем
руководство ФК-а Динамо 1945 донело је одлуку да за новог шефа стручног штаба именује искусног тренера Жарка
Тодоровића, који ће тако трећи пут сести на клупу „брзог
воза”.
Тодоровић је у Динамо
1945 дошао пре три месеца и
радио са омладинском селекцијом тог клуба. Већ је одржао и први тренинг, коме су
присуствовала 22 фудбалера.

АЛЕКСА ОБОРИО РЕКОРД

МИЛОШ И ГАВРА МЕЂУ ЕЛИТОМ

Атлетичари Динама учество ва ли су про шлог
викенда у финалу Купа
Србије за млађе јуниоре,
ко је је одр жа но у
Крушевцу.
Алекса Живанов је убедљиво тријумфовао у бацању копља, поставивши
нови лични рекорд, који
сада износи 52,62 метра.
У бацању диска заузео је
пето место.
Боје Динама бранили
су и Страхиња Стевшић
и Анастасија Мркела.

С ПРИПРЕМА СТАРЧЕВАЧКИХ ЏУДИСТА

„АКАДЕМЦИ” СПРЕМНИ ЗА ИСКУШЕЊА

Александар
Живковић

Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–СТРЕЛА
Ковин: РАДНИЧКИ–СЛОГА

Прошлонедељни
резултати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ДОЛИНА

ОДБОЈКА НА ПЕСКУ

Страну припремио

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РУДАР
петак, 19 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Житиште: БЕГЕЈ–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА
недеља, 16 сати

КУП СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ

Чланови ЏК-а „Академија Јочић” одрадили су летње припреме за наступајућу сезону на
Борском језеру.
У сјајним условима вежбали
су и по три пута дневно, а одрађени су и заједнички тренинзи са екипама из Београда,
Бора, Смедерева, Осијека и
Бугарске.

Овог викенда

Са џудистима су радили тренери Славиша Пејчић и Мирослав Јочић.
– Припреме су у потпуности
успеле, а оно што је најважније, сви такмичари су се у своје
клубове вратили с неким новим знањима и искуствима –
рекао је Јочић.
Када су старчевачки „академци” у питању, треба рећи
да их ускоро очекује традиционални „Турнир малих шампиона” у Панчеву, а потом и
првенства Војводине и Србије
за млађе пионире.

Недавно су у грчком граду Патри одржане друге „Медитеранске игре” у одбојци на песку. На овако великом и престижном такмичењу, на које
није било нимало лако пласирати се, своје представнике
имао је и наш град.
Према одлуци Одбојкашког
савеза Србије, „карта” за учешће на „Медитеранским играма” била је освајање турнира
државног првенства у одбојци
на песку, који је одржан од 26.
до 28. јула у Бачу. Тријумфовали су Милош Милић из Панчева и Ђорђе Клашнић из Новог Сада, а испоставило се да су на том
турниру морали да
избаце директне конкуренте за одлазак на
игре, прво Дамјана
Пушоњицу и Вукашина Рајковића у групној фази такмичења,
а потом и Стефана
Басту и Ивана Лозића у финалу.
– Била је заиста велика част представљати државу на овако
престижном такмичењу. Хвала Олимпијском комитету Србије, који нам је све то
омогућио. Поред мене и Ђорђа,
у Патри су били и тренери, наш
суграђанин Александар Гаврилов и Лука Гутеша из Београда
– рекао је Милош Милић.
Наш пар је такмичење у својој групи окончао на првом месту, савладавши Македонију са
2:0 и Кипар са 2:1. Сутрадан, у
четвртфиналу турнира, Милош
и Ђорђе су тријумфовали над
домаћином Грчком са 2:1. Трећег дана такмичења наши момци су се у полуфиналу састали
с фаворизованом екипом Француске, која је на крају и осво-

јила турнир. Резултат је био 2:1
за Французе, у тај-брејку 16:14.
Српски пар је имао и меч-лопту на 13:14, али није успео да
се пласира у финале. Истог дана Србија је изгубила од репрезентације Шпаније, и то са
17:15 у тај-брејку.
Милош и Ђорђе су током
летње сезоне освојили много
трофеја. Ипак, најзначајнији
резултати ове сезоне јесу прво
место на Континентал купу, у
првој фази квалификација за
Олимпијске игре у Токију, који је одржан у Новом Саду, пето место на турниру светске се-

рије у Будимпешти и освајање
титуле шампиона Србије.
Када је Александар Гаврилов у питању, треба рећи да се
он овог лета више посветио тренерском послу. Радио је у камповима у одбојци на песку по
целој Хрватској. Успео је и да
нађе времена да одигра неколико турнира, па је тако постао првак Хрватске у сезони
2019, заједно са Стефаном Бастом. Србију је представљао као
играч на турниру светске серије у Грчкој.
Момци, свака част!

Најбољи кајакаши и кануисти
из наше земље надметали су
се од 2. до 6. септембра на
Ади Циганлији. На најпрестижнијем домаћем такмичењу,
Првенству Србије, учествовало је 500 такмичара из 27 клубова. Надметање је одржано у
свим узрасним категоријама,
од пионира до сениора.
Тренер ККК-а Панчево Зоран Живковић у главни град
је водио четрнаест такмичара, који су успели да освоје
два одличја.
Најуспешнији су били они
најмлађи. Пионир Владимир
Бојанић постао је првак Србије у трци кајака једноседа
на 500 м, а у надметању четвераца кадети Марко Живковић, Огњен Јелић, Урош

Матаруга и Владимир Бојанић окитили су се титулом
вицешампиона државе.
У финалу трке пионира на
1.000 м у кајаку двоседу Бојанић и Живковић заузели су
девето место. Кадетски двосед Јелић–Матаруга био је шести на истој дистанци, док је
сениор Данило Живковић био
седми у К-1 на 500 м, а осми
на дупло дужој деоници. У трци сениорских двоседа на 500
м Крстић и Живковић су као
шестопласирани стигли на
циљ, а исти пласман имали
су и у спринтерској дисциплини на 200 м. Стари асови
у кануу двоклеку Бранислав
Барашевић и Ненад Миковић
заузели су пето место у трци
Ц-2 на 200 метара.

НОВИ УСПЕСИ РВАЧА ДИНАМА

ТРОФЕЈИ СА СВИХ СТРАНА

Млади рвачи Динама имали
су много успеха и на првим такмичењима после летње паузе.
На међународном турниру
у Сенти, иако је организатор
нереално поставио категорије, наши мали суграђани освојили су три одличја.
Павле Радивојевић се окитио сребром, док су Стефан
Тодосијевић и Новак Павловић зарадили бронзане медаље. Запажен наступ имали су
и: Огњен Тодосијевић, Алекса и Александра Јовић, Михајло и Вељко Вујновић и Јована Радивојевић.
Рвачи Динама су у пуном
сја ју за бли ста ли про шлог

викенда на „Президент купу”
у Београду.
Најсјајнија одличја су заслужили Огњен и Стефан Тодосијевић и Новак Павловић,
док су се сребром окитили
Павле Радивојевић и Јована
Јанковић, а бронзом Јована
Радивојевић и Лена Ећимовић. Вељко Вујновић се пласирао на пето место.
У ге не рал ном пла сма ну
клуб из нашег града заузео је
треће место.
Екипу рвача Динама предводили су тренери: Вујо Шајић, Александар Вујновић, Дејан Милосављевић и Миливоје Тодосијевић.

ШАХОВСКИ КУТАК
Youngs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ла5)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним подацима,
пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију с летовања с
назнаком где је она снимљена. Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно
с бројем који излази 20. септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

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.

Пливање
Велики поздрав из лепог и необичног
града на северу Африке – Алжира.
Злата Грабунџија, Панчево

Ето, ни Берлин није лоша дестинација…
Срдачан поздрав од верног читаоца.
Александар С. Николић, Панчево

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.

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

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

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”.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Дуња
Станојковић,
гимназијалка:
– Ићи ћу на часове
глуме и почећу да
читам лектиру коју
треба да спремим
до краја месеца.

Виктор Ћорлукa,
гимназијалац:
– Викенд ћу
провести спавајући,
играјући тенис
и опет спавајући.

Милица
Спасојевић,
гимназијалка:
– У суботу идем у
музичку школу, пошто
је радна субота. Поред
тога, тренираћу и
вероватно ћу ићи
до града с друштвом.
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