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ПРЕВОЗПРЕВОЗ

Запослени који буду морали у изолацију 
примаће новчану надокнаду

страна 8

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

Радно време
од 8 до 16 сати

ПАНЧЕВЦИ ФОТО-РЕПОРТЕРИ

И оштро и мирно око
страна 23

ЕНЕРГЕТИКА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ

ГАС ЈЕ НАЈБОЉИ ЕНЕРГЕНТ,
АЛИ ГАСИФИКАЦИЈА КОШТА

УВОДИ СЕ КУЋНИ КАРАНТИН,
КАЗНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

страна 3

страна 5

Мултијезички додатак – на словачком језику 

Viacjazyčná príloha – v slovenskom jazyku » стране I-VIII



као и за при ме ње на хи дро ге о ло шка
ис тра жи ва ња за по тре бе про ши ре ња
из во ри шта, чи ји је пла ни ра ни рок за
за вр ше так 1. јул сле де ће го ди не.

l За во ду из пан че вач ког во до во да
ка жу да је ме ђу нај ква ли тет ни јим у
др жа ви. На че му се то за сни ва?

– Та чи ње ни ца се за сни ва на кон -
ти ну и те ту ис прав них ре зул та та

дистри бу тив не мре же о ис пи ти ва њу
во де за пи ће. Ре дов на ис пи ти ва ња
оба вља За вод за јав но здра вље Пан че -
во. На при мер, за кљу чак го ди шњег
из ве шта ја За во да о ква ли те ту во де у
ди стри бу тив ној мре жи је сле де ћи:
узор ко ва но је и ана ли зи ра но на ми -
кро би о ло шку ис прав ност укуп но
1.198 узо ра ка, од ко јих је 30 узо ра ка –
2,5 од сто – би ло не ис прав но. Ако се
узме у об зир са мо при су ство па то ге -
них ми кро ор га ни за ма, про це нат ми -
кро би о ло шке не ис прав но сти је 0,75
од сто, а пре ма пре по ру ка ма Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је при хва тљи -
во је до пет од сто на го ди шњем ни воу.

l Ка кви су пла но ви ЈКП-а у на ред -
них не ко ли ко го ди на?

– Ак ту ел на је из ра да про јект но-
тех нич ке до ку мен та ци је за из град -
њу ма ги страл ног во до во да Ка ча ре во
– Ба нат ско Но во Се ло, тра сом атар -
ских пу те ва, у ду жи ни од 11 ки ло -
мета ра. Та ко ђе, у то ку је из ра да

доку мен та ци је за ре кон струк ци ју
во до вод не мре же у Ја бу ци, као и за
не до ста ју ћу у Пан че ву, те за из град -
њу фе кал не ка на ли за ци о не мре же у
на се љу Ка ра у ла. Ра ди се и на из ра ди
про је ка та за из град њу мер них ме ста
ван цен трал не град ске во до вод не
мре же, а пла ни ра ни рок за за вр ше -
так тих по сло ва је 31. де цем бар.

l Шта се де ша ва с ка на ли за ци о -
ном мре жом у град ским на се љи ма
где она не по сто ји, као и у се ли ма на
те ри то ри ји Пан че ва?

– Сва град ска на се ља има ју из гра ђе -
ну ка на ли за ци о ну мре жу, сем Ка ра у -
ле, али је и за то на се ље у то ку из ра да
про јект но-тех нич ке до ку мен та ци је.
Је дан од про бле ма је што се не ки гра -
ђа ни не при кљу чу ју на град ску мре жу,
већ ко ри сте по сто је ће сеп тич ке ја ме.
Што се ти че на се ље них ме ста, Ба нат -
ско Но во Се ло има из гра ђе ну ка на ли -
за ци о ну мре жу, ко јом упра вља њи хо во
ко му нал но пред у зе ће, као и на се ље но
ме сто Стар че во. По се ду је мо про јек те
за сва се ла, ме ђу тим не мо гу ће је да се
кре не у из град њу док се не ура ди по -
стро је ње за пре чи шћа ва ње от пад них
во да. Што се ти че на се ља Ми са 3, ту
ни је ре шен про блем имо вин ско-прав -
них од но са на кар ти ра ним по те зи ма,
та ко да тре нут но не мо же да се ра ди
во до вод на и ка на ли за ци о на мре жа.

l Да ли ки шна ка на ли за ци ја у цен -
тру гра да има до вољ но ка па ци те та да
при хва ти ат мос фер ске па да ви не?

– Ка па ци те ти ки шне ка на ли за ци -
је су до вољ ни за град Пан че во. Не ма
пла вље ња, сем у екс трем ним усло -
ви ма обил них па да ви на ка да је не -
мо гу ће ис цр пе ти енорм ну ко ли чи ну
во де. Сва ка ко је нео п ход но да се са -
ни ра и ре кон стру и ше црп на ста ни -
ца „Цр ве ни ма га цин”. По се ду је мо
гра ђе вин ску до зво лу за са на ци ју и
ре кон струк ци ју, али је нео п ход но
обез бе ди ти но вац. За са да шњи сте -
пен из гра ђе но сти гра да ки шна ка -
на ли за ци ја има до во љан ка па ци тет,
али уко ли ко се и да ље бу де гра ди ло
овим ин тен зи те том, би ће нео п ход -
на ре кон струк ци ја по ме ну те црп не
ста ни це.

l Ко ли ко вам до са да шње рад но ис -
ку ство по ма же у оба вља њу ове од го -
вор не функ ци је?

– Ве ру јем да ће ми ис ку ство у при -
ват ном би зни су, као и оно ко је сам
сте као као ди рек тор ЈКП-а „Гре ја ње”,
до при не ти да у са рад њи са сво јим ти -
мом у ме наџ мен ту упра вљам овим
пред у зе ћем на нај бо љи мо гу ћи на -
чин. На дам се да ћу ти ме до при не ти

ста бил но сти ра да ЈКП-а „Во до вод и
ка на ли за ци ја” и бо љем пру жа њу
услу га ко ји ма се ово пред у зе ће ба ви
гра ђан ству.

С. Трај ко вић

На по след њој сед ни ци Скуп шти не
гра да, уме сто Алек сан дра Ра ду ло ви -
ћа, ко ме је ис те као ман дат, Зо ран
Аша нин је име но ван за вр ши о ца ду -
жно сти ди рек то ра ЈКП-а „Во до вод и
ка на ли за ци ја”. У раз го во ру за наш
лист но ви ди рек тор го во ри о ак ту ел -
но сти ма и пла но ви ма јед ног од нај -
ве ћих пан че вач ких јав них пред у зе ћа.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка кву сте си ту а ци ју за -
те кли у пред у зе ћу при ли ком до ла -
ска? Да ли је би ло при мо пре да је ду -
жно сти из ме ђу прет ход ног ди рек то -
ра и вас?

ЗО РАН АША НИН: Ово је пред у зе -
ће ко је је од ви тал ног зна ча ја за
функ ци о ни са ње гра да и на се ље них
ме ста. Са мим тим по сто ји оби ље
озбиљ них ин ве сти ци ја ко је се мо ра ју
не сме та но спро во ди ти. За те као сам
низ за по че тих ра до ва, од из град ње,
са на ци ја, до за по че тих из ра да про -
јект не до ку мен та ци је. Још увек се
упо зна јем с про бле ми ма и иза зо ви ма
с ко ји ма ћу се у да љем ра ду су сре та -
ти. Ово пред у зе ће има тим за по сле -
них ко ји пре да но и вр ло од го вор но
оба вља сво је рад не за дат ке и ко ји ми
сва ко днев но по ма же у што бр жем
упо зна ва њу про бле ма ти ке. Што се
ти че при мо пре да је ду жно сти, она је
из вр ше на у скла ду са слу жбе ним ак -
ти ма и уо би ча је ним про то ко лом.

l На че му се тре нут но ра ди, шта је
од по сло ва нај ак ту ел ни је?

– Из во ди се дру га фа за ра до ва на
из град њи во до вод не мре же у на се љу
Скро ба ра. Пред ви ђе но је да се из гра -
ди 3,6 ки ло ме та ра во до вод не мре же,
и то у ули ца ма Мар ша ла Ти та, Ири -
са, Љи ља на, Гер бе ра, Бо жу ра и Ка -
ран фи ла. Ра до ви се фи нан си ра ју
сред стви ма Гра да Пан че ва и По кра -
јин ског се кре та ри ја та за по љо при -
вре ду, во до при вре ду и шу мар ство:
њи хо ва вред ност је 12,2 ми ли о на ди -
на ра, а пред ви ђе ни за вр ше так је до
сре ди не де цем бра. У то ку је за вр ше -
так ра до ва у Ње го ше вој ули ци на ре -
кон струк ци ји во до вод не мре же и ки -
шне и фе кал не ка на ли за ци је. Фе кал -
на ка на ли за ци ја се гра ди и у де лу
Шар пла нин ске ули це. С об зи ром на
по ве ћа ну из град њу стам бе них обје -
ка та у по след ње вре ме, ре дов но смо
ан га жо ва ни на из град њи при кљу ча ка
за во до вод ну и ка на ли за ци о ну мре -
жу. Та ко ђе, из ра ђу ју се про јек ти за
из град њу мер них ме ста с при па да ју -
ћом сту ди јом зо ни ра ња во до вод не
мре же на те ри то ри ји гра да Пан че ва,

Град Пан че во сва ке го ди не уче ству је
у про јек ти ма за из бе гла и ра се ље на
ли ца кроз раз не ви до ве по мо ћи, као
што су гра ђе вин ски ма те ри јал, до хо -
дов не ак тив но сти, из град ња ста но ва
и јед но крат не по мо ћи. За ме ни ца
гра до на чел ни ка Дра га на Kупре -
шанин и члан Град ског ве ћа за ду жен

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 13. новембар 2020.
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Хо ли вуд
или про паст
То ли ко иш че ки ва ни пр ви но -
вем бар ски уто рак у зе мљи ко ја
(још увек) не при ко сно ве но
вла да све том до нео је не ви ђе ну
дра му, бар ка да је реч о не из ве -
сно сти гла са ња, ко је је на мо -
мен те из гле да ло као да га је ре -
жи рао сам Хо ли вуд. Што и ни -
је не мо гу ће...

Не го, ај што је кул ми на ци ја
аме рич ке пред сед нич ке „би ти
или не би ти” бит ке тре сла тих
пе де се так др жа ва „пре ко ба ре”,
али за што је и тај та лас лу ди ла
мо рао да нас за ка чи?! А још се
ни оне цр но гор ске му ке ни смо
че сти то ра то си ља ли...

Па да је не ки брат Амер на -
тра пао у ове кра је ве, не би мо -
гао да се чу дом на чу ди ко ли ко
се ов де, ре ци мо, бо го бо ја жљи -
во гле да у лик и де ло До нал да
Трам па. И док је за ве ћи ну Ср -
ба он спа си тељ ци ви ли за ци је
ко ја се клац ка на иви ци ам би -
са, за оне дру ге, у на шем слу ча -
ју не у по ре ди во ма ло број ни је,
од ла зе ћи пред сед ник је са мо
је дан са мо жи ви и ла жљи ви Па -
ја Па так (по „аме ри кан ском” –
До налд Дак).

А све то у кон тек сту не баш
ла ко до ка зи ве при че да је на
де лу су коб би блиј ских раз ме ра
из ме ђу та ко зва них су ве ре ни ста
(за не ке по пу ли ста), чи је су
пер ја ни це Пу тин, Ор бан, Сал -
ви ни и, на рав но, До налд, и још
та ко зва ни јих гло ба ли ста, или -
ти „ду бо ке др жа ве”, ма ски ра не
у аме рич ке де мо кра те, пред во -
ђе не „ме ту за ле мом” Бај де ном,
ко је под у пи ру „са та ни сти” –
Со рос, Рок фе лер и Гејтс, а у ту
кли ку ја мач но спа да и Европ -
ска уни ја, док је ди но ни је нај ја -
сни је ко јој им пе ри ји се при -
кло ни ла Ки на.

Има ту раз ме не ра зних ар гу -
ме на та, па љу би те љи Трам па
ис ти чу ка ко он, за раз ли ку од
дру гих аме рич ких пред сед ни -
ка, ни је ра то вао; при том све
чи ни да ста не на пут ко руп ци ји
и зли ко вач кој „ду бо кој др жа -
ви”, а мно го во ли и нас Ср бе.

Дру га стра на као ин ди ка тив -
но на во ди да су Бај ден и де мо -
кра те до би ли ми ну ле из бо ре
пре све га за хва љу ју ћи гла со ви -
ма обра зо ва них љу ди у ур ба -
ним сре ди на ма или да је свет
већ био пред слич ним иза зо -
вом ка да су мно ги ви де ли спас
у, та ко ђе, по пу ли сти ма по пут
чи ка Дол фи ја и ње го вог пај то -
са Бе ни та, а до бро је по зна то
ка ко се то за вр ши ло.

А ка ко ће се ово са да шње ги -
ба ње окон ча ти, не ви де ни про -
ро ци, прем да ће ве ро ват но би -
ти по оној „спа са нам не ма,
про па сти не ће мо”.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ГРАД СКЕ ВЛА СТИ У СТАР ЧЕ ВУ

Ин тен зи ви ра но стам бе но збри ња ва ње из бе гли ца
за рад, за по шља ва ње и со ци јал ну по -
ли ти ку Ми лен ко Чуч ко вић по се ти -
ли су про шле не де ље до ма ћин ство
по ро ди це Ра да ко вић у Стар че ву, 
ко ја је до шла из Хр ват ске, а са да је
до би ла по моћ у ви ду гра ђе вин ског
ма те ри ја ла.

Дра га на Kупрешанин је том при -
ли ком ре кла:

– Има мо ду го го ди шњу ак тив ну са -
рад њу с Kомесаријатом за из бе гли це
и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма с
ци љем ре ша ва ња про бле ма ти ке из -
бе гли ца и ин тер но ра се ље них ста -
нов ни ка. Ми се за јед нич ким сна га ма
тру ди мо да по мог не мо они ма ко ји ма
је нео п ход на по моћ у про на ла же њу
мо гућ но сти ста но ва ња од но сно ре -
ша ва ња стам бе ног пи та ња и да им
омо гу ћи мо ин те гра ци ју у свим жи -
вот ним сфе ра ма, та ко да осе ћа ју да
су код ку ће и да је ов де њи хов дом.
Сред стви ма дру гих до на то ра као што
су ја пан ска ца ре ви на, фон до ви ИПА
и СИРП и дру ги, у гра ду Пан че ву из -
гра ђе но је још 198 ста но ва за из бе гла
ли ца, од но сно укуп но 274, што ја сно
по ка зу је ко ли ко је Пан че во од го вор -
но и отво ре но, да је град ко ји бри не о
свим сво јим гра ђа ни ма.

У по след њих де сет го ди на ин тен -
зи ви ра ни су про јек ти стам бе ног
збри ња ва ња из бе гли ца и ин тер но
ра се ље них ли ца као на чин трај не
ин те гра ци је у Ре пу бли ци Ср би ји.
Ми лен ко Чуч ко вић је ка зао да су из
фон да „Ре ги о нал ног стам бе ног про -
гра ма за град Пан че во обез бе ђе на

сред ства кроз три про јек та до де ле
гра ђе вин ског ма те ри ја ла”, а он да
пре ци зи рао:

– Ма те ри јал за из град њу по ро дич -
них стам бе них обје ка та до де љен је за
49 по ро ди ца из бе глих ли ца, од че га у
по след њем про јек ту за де сет. Та ко ђе,
сред стви ма Ре ги о нал ног стам бе ног
про гра ма от ку пље на је 21 се о ска ку -
ћа, тре нут но је у из град њи згра да са
40 ста но ва, а уско ро тре ба да поч не
из град ња још јед не згра де с 36 ста но -
ва. Из истих сред ста ва до де ље но је и
16 мон та жних ку ћа.

Сло бо дан Ра да ко вић ни је крио ра -
дост:

– Два де сет го ди на смо би ли под -
ста на ри, ни смо има ли свој дом,

сели ли смо се ви ше пу та. Те шко је
би ло, ја сам остао и без по сла. Же -
лим да за хва лим Гра ду Пан че ву на
овој ве ли кој по мо ћи, јер ми ово не
би смо мо гли са ми ни да са ња мо. Са -
да ће мо мо ћи да сре ди мо ову ку ћу,
ко ја мо жда не ки ма из гле да ло ше,
али на ма је нај бо ља на све ту и тек ће
би ти ка да за вр ши мо ра до ве од ле та.

Сред стви ма из бу џе та Ре пу бли ке
Ср би је, ко ји се ре а ли зу ју пре ко
Kомесаријата за из бе гли це Ре пу бли -
ке Ср би је, за по тре бе стам бе ног збри -
ња ва ња из бе гли ца и ин тер но ра се ље -
них ли ца до де ље на су још 342 па ке та
гра ђе вин ског ма те ри ја ла, от ку пље но
је два на ест се о ских и до де ље но де вет
мон та жних ку ћа. С. Т.
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ИН ТЕР ВЈУ: ЗО РАН АША НИН, ДИ РЕК ТОР ЈКП-А „ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА”

Рампа.

На Котежу, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ВИ ТАЛ НИ ЗНА ЧАЈ, КА ПА ЦИ ТЕ ТИ ДО ВОЉ НИ

Зоран Ашанин

РАД НА БИ О ГРА ФИ ЈА

На кон за вр ше них сту ди ја еко но -

ми је на Бе о град ском уни вер зи те -

ту Зо ран Аша нин се за по слио у

Сред њој еко ном ској шко ли у

Пан че ву. Ра дио је у При вред ној

бан ци Пан че во, ода кле је оти шао

у слу жбу ко мер ци ја ле „ХИП – Пе -

тро хе ми је”. Био је јед но вре ме

део ти ма „Та миш тр го ви не” у

Пан че ву, али је убр зо осно вао

соп стве но пред у зе ће, ко јим је ру -

ко во дио до 2008, ка да је име но -

ван за ди рек то ра ЈКП-а „Гре ја -

ње”. Овим пред у зе ћем је упра -

вљао до 2011, па се вра тио у во -

де при ват ног пред у зет ни штва.

Две го ди не је био са вет ник ди -

рек то ра у ЈКП-у „Во до вод и ка на -

ли за ци ја”.
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Заражени се
смештају на
Инфективно, ОРЛ,
старо Грудно и
Интерно одељење

Остале службе
пресељене у
хируршки блок, а
примају се само
хитни случајеви

Од утор ка, 10. но вем бра, још
је дан део пан че вач ке Оп ште
бол ни це ушао је у ко вид ре -
жим, па се са да па ци јен ти за -
ра же ни ко ро на ви ру сом сме -
шта ју на Ин фек тив но и ОРЛ
оде ље ње, на ста ро Груд но, као
и на пр ви, тре ћи и че твр ти
спрат Ин тер ног оде ље ња.

Пре ма пре се ку на пра вље ном
у сре ду, 11. но вем бра, пре под -
не, у ко вид бол ни ци у на шем
гра ду би ло је сме ште но укуп но
138 па ци је на та, од ко јих су 53 с
те ри то ри је ју жног Ба на та, 69 из
Бе о гра да и 16 са оста лих под -
руч ја. На ки се о ни ку је би ло 60
па ци је на та, а на ре спи ра то ру
дво је. На ја вље но је да ће до кра -
ја да на, као и обич но, би ти још
при је ма. За па ци јен те обо ле ле
од ко ви да са да је у бол ни ци
пред ви ђе но укуп но 240 по стеља.

Без хлад ног про гра ма

– Све оста ле слу жбе Бол ни це
су са да у хи рур шкој вер ти ка ли.
Пре шли смо на ре жим ра да хит -
них слу ча је ва и ма лиг них обо -
ље ња. То зна чи да ни ком не ће
би ти ус кра ће на по моћ ко ја је
хит на и нео п ход на. Опе ри са ће
се ма лиг ни те ти; оба вља ће се по -
ро ђа ји; сви па ци јен ти ко ји бу ду
има ли кар ди о ло шке и не у ро -
ло шке про бле ме та ко ђе ће би -
ти збри ну ти. Са да ће мо је ди но
мо ра ти да сма њи мо ре дов не ди -
јаг но стич ке про це ду ре, као што
је то био слу чај и у апри лу. У
овом тре нут ку пу ну па жњу и
све ка па ци те те мо ра мо да усме -
ри мо на бор бу про тив ко ви да,
ка ко би смо са чу ва ли жи во те љу -
ди. У прет ход ним ме се ци ма,
док је број за ра же них ко ро на -
ви ру сом био ма њи, ус пе ли смо
да на док на ди мо све што је про -
ле тос би ло од ло же но и ели ми -
ни са ли смо ли сте че ка ња. Са да
ће мо та кве ли сте мо ра ти по но -
во да на пра ви мо за ди јаг но стич -
ке ме то де ко је је мо гу ће про -
лон ги ра ти. То зна чи да до да -
љег не ће би ти хлад ног опе -
ративног про гра ма – ре као је

др Сло бо дан Ову ка, ди рек тор
Оп ште бол ни це.

Пе ри од из ме ђу два та ла са
ко ро на ви ру са ме наџ мент бол -
ни це ис ко ри стио је да ре но ви -
ра део Ин фек тив ног оде ље ња.
За хва љу ју ћи до на ци ји ком па -
ни је ЈУБ, зи до ви су окре че ни,
а сто ла ри ја је офар ба на. Та ко -
ђе, по сле ви ше де це ни ја до Ин -
фек тив ног је спро ве ден и цен -
трал ни ки се о ник, што ће умно -
го ме олак ша ти ле че ње нај теже

обо ле лих од ко ви да ко ји се сме -
шта ју на то оде ље ње.

Шта до но си но ви за кон

Из ме не За ко на о за шти ти ста -
нов ни штва од за ра зних бо ле -
сти по сла ни ци су раз ма тра ли у
че твр так, 12. но вем бра, ка да је
овај број „Пан чев ца” већ био у
штам пи. Ка ко је на ја вље но, ра -
ди спре ча ва ња да љег ши ре ња
ви ру са, уво ди се ме ра кућ ног
ка ран ти на, ко ја ће би ти стро го
кон тро ли са на. Ка ран тин у кућ -
ним усло ви ма, на во ди се у тек -
сту за ко на, на ла же ин фек то лог
или дру ги док тор ме ди ци не у
скла ду с на редбом ми ни стра, а

ова ме ра тра је оно ли ко ко ли ко
и мак си мал на ин ку ба ци ја од -
ре ђе не за ра зне бо ле сти.

Пред лог за ко на пред ви ђа да
за по сле ни ма ко ји ма је од ре ђе -
на кућ на изо ла ци ја за вре ме
про ве де но у ка ран ти ну при па -
да од го ва ра ју ћа на кна да за ра -
де. Ре ше ње са ни тар ног ин спек -
то ра о од ре ђи ва њу ме ре ка ран -
ти на ујед но пред ста вља и по -
твр ду о спре че но сти за рад. Ако
се ме ра ка ран ти на у кућ ним

усло ви ма од ре ђу је де те ту ко је
ни је на вр ши ло 14 го ди на или
ли цу ко је ни је у ста њу да се са -
мо ста ра о се би, ре ше ње се
изда је ро ди те љу од но сно ста -
ра те љу и исто вре ме но је по -
твр да о спре че но сти за рад док
тра је кућ на изо ла ци ја.

Ме ра кућ ног ка ран ти на може
се при ме ни ти и пре ма пут ни -
ци ма ко ји ула зе у Ср би ју из др -
жа ва с не по вољ ном епи де ми о -
ло шком си ту а ци јом. Здрав стве -
ни над зор над осо ба ма у ка ран -
ти ну вр ши над ле жни за вод од -
но сно ин сти тут за јав но здравље,
као и ме ди цин ски тим који бо -
ра ви у ка ран ти ну, а обезбеђе ње

оба вља ор ган управе над ле жан
за уну тра шње послове.

Оба ве зе прав них ли ца

Пре ма за ко ну, ме ре лич не за -
шти те од ин фек ци је под ра зу ме -
ва ју оба ве зу ко ри шће ња лич них
за штит них сред ста ва, од ре ђе но
по на ша ње у за тво ре ном и на
отво ре ном про сто ру, на јав ним
и при ват ним оку пља њи ма и дру -
го. Прав на ли ца и пред у зет ници
ко ји оба вља ју де лат ност у објек -
ти ма у ко ји ма бо ра ве дру га ли -
ца, ду жни су да пре ду зму рад ње
и ак тив но сти ра ди приме не ме -
ра лич не за шти те, као и да од -
ре де ли це од го вор но за њи хо ву
при ме ну. Kонтролу спро во ђе ња
ме ра лич не за шти те вр ши са ни -
тар на ин спек ци ја, а у слу ча ју
епи де ми је ши рих раз ме ра ту
уло гу оба вља ју и ко му нал на ин -
спек ци ја и ко му нал на ми ли ција.

Пре ма но вом за ко ну, у слу -
ча ју по ја ве епи де ми је за ра зне
бо ле сти мо же се од ре ди ти и
пре по ру че на или оба ве зна ван -
ред на иму ни за ци ја про тив те
за ра зне бо ле сти за сва ли ца,
од но сно за од ре ђе не ка те го ри -
је ли ца, ако се утвр ди опа сност
од пре но ше ња те бо ле сти, као
и у слу ча ју уно ше ња у зе мљу
од ре ђе не за ра зне бо ле сти.

Ви си на ка зни за не но ше ње
ма ски у за тво ре ном про сто ру
и не по што ва ње фи зич ке ди -
стан це оста ће не про ме ње на –
5.000 ди на ра за фи зич ка ли ца
и од 50.000 до 300.000 за прав -
на ли ца, али ће њи хо ва при ме -
на би ти бр жа и ефи ка сни ја.

Д. Ко жан

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ГРА ДУ

БРОЈ ОБО ЛЕ ЛИХ РА СТЕ, СЛЕ ДЕ КА ЗНЕ
ПО КРАТ КОМ ПО СТУП КУ За вод за здрав стве ну за -

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

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

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”

има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре -
глед аб до ме на и ма ле кар -
ли це, ко ји оба вља ра ди о -
лог др Жељ ка Ко ва че вић
из Кли нич ког цен тра
Србије.

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

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре -
гле де ра ди др
Го ран Ми тев -
ски из пан че -
вач ке Оп ште
бол ни це, ен до -
кри  но  ло  шке
др Гор да на
Ве љо вић, та -
ко ђе из Оп ште бол ни це.
За пре гле де из обла сти
ги не ко ло ги је за ду же на је
др Ве сна Но ви чић Ђо но -
вић из До ма здра вља Па -
ли лу ла.

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

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

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два -
ја се и по то ме што у хе -
ма то ло шко-би о хе миј ској
ла бо ра то ри ји те уста но ве
пацијен ти ве ћи ну ве ри фи -
ко ва них, кон тро ли са них и
суми ра них ре зул та та мо -
гу до би ти за све га сат
времена.

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по -
себ но он да ка да је нео п -
ход но ура ди ти пре гле де и
ана ли зе на јед ном ме сту и
до би ти ре зул та те што пре.
С тим у ве зи, тре ба под се -
ти ти и на то да се у За во -
ду, при ме ра ра ди, све вр -
сте ле кар ских уве ре ња из -
да ју за мак си мал но два

сата.
И овог ме -

се ца су у За -
во ду за кли јен -
те осми шље ни
и но ви па ке ти
услу га по из у -
зет но по вољ -
ним це на ма, а

ви ше о то ме, као и о до -
дат ним по год но сти ма ко -
је оства ру ју сви ко ји посе -
ду ју ло јал ти кар ти це Ауто-
-цен тра „Зо ки”, по гле дај -
те на ре клам ним стра на -
ма на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је
мо же те до би ти на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

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

ПРОМО

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ЏУДО ЗА ДЕЧАКЕ

Михајло међу
најбољима

На Првенству Војводине за
млађе пионире, које је одр-
жано у Кањижи, своје пред-
ставнике je имао и Џудо клуб
„Панчево”.

Михајло Вуковић се над-
метао у категорији до 30 кг
и у веома јакој конкуренци-
ји успео је да се избори за
пето место, па се тако ква-
лификовао за Првенство Ср-
бије, које ће бити одржано
21. новембра. А. Ж.

ПРОМЕЊЕН ПЛАН

Отказан
„Новогодишњи базар”
Mанифестација „Новогодишњи
базар”, која би била одржана
јубиларни, десети пут, крајем
децембра, отказана је због епи-
демиолошке ситуације – саоп-
штила је Градска управа.

Имајући у виду да „Нового-
дишњи базар” већ традицио-
нално окупља велики број из-
лагача и посетилаца, градски
челници су, како стоји у сао-
штењу истакнутом на сајту
Града, били приморани да до-
несу овакву одлуку, будући да
сва окупљања, а посебно она у
затвореном простору, пред-
стављају ризик по здравље
учесника.

Манифестација се, како је на-
ведено, одлаже за наредну ка-
лендарску годину. А грађани су
и овом приликом позвани да у
свакој прилици поштују мере
заштите од вируса, на првом
месту да носе маске и да држе
социјалну дистанцу. Д. К.

ЗЛО ЧИН У СТАР ЧЕ ВУ

Ба че на бом ба 
у га ра жу

Стар чев це ко ји жи ве у Ули ци
Иве Ан дри ћа, али и оста ле ме -
шта не на се ља Шу ми це у пе так,
6. но вем бра, око 19 са ти, уз не -
ми ри ла је де то на ци ја. Ис по ста -
ви ло се да је за сад не по зна ти
по чи ни лац ба цио руч ну бом бу
у га ра жу по ро дич не ку ће чи ја је
вла сни ца Л. М. По вре ђе них у
овом крај ње не у о би ча је ном зло -
чи ну за ма ло и мир но ме сто по -
пут Стар че ва, сре ћом, ни је било.

Основ но јав но ту жи ла штво
при ку пља до ка зе у овом слу ча -
ју, а кри вич но де ло ко је ће по -
чи ни о цу, на кон што бу де иден -
ти фи ко ван, би ти ста вље но на
те рет је сте иза зи ва ње оп ште
опа сно сти. За ово не де ло је чла -
ном 278 Кри вич ног за ко ни ка
Ре пу бли ке Ср би је пред ви ђе но
од шест ме се ци до пет го ди на
за тво ра и нов ча на ка зна. Ако се
утвр ди да је зло чин из вр шен
упо тре бом ва тре ног оруж ја, про -
пи са на ка зна је од две до де сет
го ди на за тво ра. Д. К.

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Рок 14. новембар
Рок за плаћање последње,
четврте рате овогодишњег
пореза на имовину истиче у
суботу, 14. новембра.

Порески обвезници – фи-
зичка лица, предузетници
и правна лица, према Зако-
ну о порезима на имовину,
овај порез плаћају троме-
сечно, у року од 45 дана од
почетка тромесечја. Другим
речима, прва рата се упла-
ћује до 15. фебруара, друга
до 15. маја, трећа до 15.
августа и четврта до 15. 
новембра.

Редовним и благовреме-
ним измиривањем пореза об-
везници избегавају обрачун
и наплату законом прописа-
не камате због кашњења у
плаћању. Наиме, за сваки
дан кашњења уплате обве-
зник плаћа затезну камату
од 11 одсто, док је за избега-
вање плаћања тог пореза
предвиђена казна од 5.000
динара. Д. К.

ХЕ МО ДИ ЈА ЛИ ЗА ОСТА ЈЕ НА ИН ТЕР НОМ

За раз ли ку од про ле тос, хе -

мо ди ја ли за је оста ла на дру -

гом спра ту Ин тер ног бло ка,

па па ци јен ти не мо ра ју да

пу ту ју у дру ге оп шти не ра ди

те ра пи је.

Пре ма ре чи ма ме наџ мен -

та бол ни це, па ци јен ти обо ле -

ли од ко ви да, ко ји су сме -

ште ни на оста лим спра то ви -

ма у истом бло ку, до сво јих

бол нич ких со ба ићи ће

лифтом ко ји је озна чен као

„цр ве на зо на”, ка ко се не би

сусре та ли с бу бре жним

болесни ци ма.



Удру же ње рат них вој них ин -
ва ли да и по ро ди ца па лих бо -
ра ца ини ци ра ло је ак ци ју по -
мо ћи ре зер вном офи ци ру, бор -
цу пр ве ка те го ри је и ин ва ли ду
Ок та ви ја ну Се ке ша ну. Ини ци -
ја ти ву су при хва ти ла и дру га
пан че вач ка бо рач ка удру же ња,
па су под не ла зах тев Фон да -
ци ји срп ских бо ра ца за по моћ,
ко ја је до не ла од лу ку о до на -
ци ји у из но су од 50.000 ди на -
ра. Овим нов цем ку пље ни су
ле ко ви, са ни тет ска сред ства и
опре ма по треб ни Ок та ви ја ну
за шест ме се ци. Уз то, удру же -
ња су, у до го во ру с по ро ди цом,
сво јим сред стви ма ку пи ла још
нео п ход них ства ри.

Се ке ша ну је све то уру че но
6. но вем бра. По ро ди ца је ис ка -
за ла огром ну за хвал ност сви -
ма ко ји су уче ство ва ли у ак ци -
ји, а вид но по тре сен Ок та ви јан

ре као је да му је од све га нај -
ва жни је што су га се ње го ви
са бор ци се ти ли и осе ти ли по -
тре бу да му по мог ну.

Се ке шан је на ра ти шту про -
вео ско ро две го ди не. По по -
врат ку је осно вао Удру же ње
срп ских рат них ве те ра на и у
то вре ме по ди гао је ди ни спо -
ме ник за све Пан чев це по ги -
ну ле у ра то ви ма де ве де се тих.
Од бо рав ка на ра ти шту те шко
је обо лео, имао је два шло га и
че ти ри ин фарк та, до био је ше -
ћер, на ин су ли ну је и од се че -
на му је но га из над ко ле на.
Су пру га и он жи ве у ту ђем ста -
ну од скром них ин ва лид ских
пен зи ја.

Де ле га ци ја пред став ни ка
удру же ња је пред сед ни ку Скуп -
шти не гра да Ти гра ну Ки шу и
већ ни ку за ду же ном за рад,
запо шља ва ње и со ци јал ну

поли ти ку Ми -
лен ку Чуч ко ви -
ћу пре до чи ла по -
сто је ћи про блем,
ис та кла да је ве -
ћи ну сред ста ва
до сад до ни ра ла
Фон да ци ја срп -
ских бо ра ца и за -
мо ли ла ло кал ну
са мо у пра ву да у
окви ру оба ве за
ко је про ис ти чу
из но вог За ко на
о бор ци ма Ок та -
ви ја ну обез бе ди
по моћ у на мир -
ни ца ма и огре ву, као и со ци -
јал ни стан у при зе мљу, јер је
са да у ста ну на спра ту и две
го ди не ни је иза шао из ње га.
Киш и Чуч ко вић су уве ри ли
бор це да ће ове зах те ве ре ши -
ти до кра ја го ди не.

Др Сло бо да ну Ову ки
жао што „не мо же мо
да до ве де мо свих
1.200 за по сле них 
да при ме на гра ду”

Но вем бар ску на гра ду ди рек то -
ру Оп ште бол ни це Пан че во др
Сло бо да ну Ову ки, 9. но вем бра,
у град ској ку ћи, све ча но је уру -
чи ла за ме ни ца гра до на чел ни ка
Пан че ва Дра га на Ку пре ша нин.
Она је из ра зи ла ве ли ко за до вољ -
ство што има при ли ку да у име
Гра да Пан че ва уру чи Но вем бар -
ску на гра ду Оп штој бол ни ци
Пан че во и че сти та ла је Ову ки и
ње го вом це ло куп ном ти му.

– Оп шта бол ни ца је у апри лу
по ста ла ко вид бол ни ца, у ко јој
су се ле чи ли па ци јен ти за ра же -
ни ко ро на ви ру сом. За хва љу ју -
ћи ди рек то ру Оп ште бол ни це
Пан че во др Сло бо да ну Ову ки,
здрав стве ним рад ни ци ма и свим
оста лим за по сле ни ма, до број
ор га ни за ци ји, уло же ном тру ду,
на по ру и ра ду у овим те шким
тре ну ци ма у је ку пан де ми је, ста -
нов ни ци це лог ју жног Ба на та, а
и ши ре, до би ја ли су ква ли тет но
ле че ње. Град Пан че во на ста вља
тра ди ци ју обе ле жа ва ња Да на
гра да, али као од го вор на ло кал -
на са мо у пра ва це лу си ту а ци ју
смо при ла го ди ли пре по ру ка ма
и ме ра ма ко је су у скла ду са

спре ча ва њем ши ре ња ко ви да 19
– ре кла је Дра га на Ку пре ша нин.

Она је из ра зи ла ве ру да ће -
мо ус пе ти да се на аде ква тан
на чин са чу ва мо и да из це ле
ове си ту а ци је иза ђе мо сви здра -
ви и до да ла да су „здрав стве ни
рад ни ци хе ро ји на шег до ба”,
те да „ове го ди не на гра да иде у
нај бо ље мо гу ће ру ке за из у зе -
тан до при нос у обла сти здрав -
стве не за шти те”.

Др Сло бо дан Ову ка је за хвалио
на ле пим ре чи ма и нај зна чај -
ни јем при зна њу Гра да Пан чева.

– Оно што је ме ни жао, је сте
што не мо же мо да до ве де мо

свих 1.200 за по сле них ова мо да
при ме ову на гра ду, ко ја је нај -
ви ше при зна ње у на шој ло кал -
ној са мо у пра ви и сва ка ко пред -
ста вља ве ли ку са тис фак ци ју за
све не про спа ва не да не и но ћи,
за пре ко 800 бо ле сних љу ди ле -
че них код нас у бол ни ци из чи -
та ве Ср би је. И да нас има мо сто
па ци је на та ко ји су обо ле ли од
ове опа ке бо ле сти. За и ста смо
има ли див них при ме ра за хвал -
но сти, див них при ме ра жр тво -
ва ња свих на ших за по сле них,
од спре ма чи ца до док то ра спе -
ци ја ли ста. Има ли смо си ту а ци -
ју да су де ли ли сво је обро ке с

но во при до шлим па ци јен ти ма у
то ку но ћи ка да ни смо мо гли ни
да пла ни ра мо тај при лив ко ји
је био у апри лу, ка да смо при -
ми ли у два да на ско ро 200 љу -
ди, бу квал но од При је по ља до
Су бо ти це – ка зао је Ову ка.

Под ву као је да се на ша бол -
ни ца по ка за ла као је дан бе дем
и је дан стуб здрав стве ног си -
сте ма Ср би је. До дао је:

– Због то га смо до би ли при -
зна ње од пред сед ни ка Ре пу бли -
ке Ср би је, ми ни стра здра вља,
ко ле га из Бе о гра да. Фак тич ки
смо уско чи ли у бе о град ски си -
стем бол ни ца, та ко да смо у
ње му и да нас. Ра ди мо, ево по -
но во пре ла зи мо у Ин тер ни стич -
ки блок да би смо при ми ли у
то ку на ред на два да на још сто
пе де се то ро љу ди, не би смо ли
по ку ша ли да пру жи мо по моћ
сва ко ме ко ме она тре ба. Нај ве -
ћа сре ћа би ла је ка да смо ком -
плет не по ро ди це при ма ли, ле -
чи ли и от пу шта ли ку ћа ма у до -
бром и бо љем здрав стве ном ста -
њу не го што су до шли.

На кра ју свог обра ћа ња у
име за по сле них у Оп штој бол -
ни ци Пан че во др Сло бо дан
Ову ка је по но вио да је „Но -
вем бар ска на гра да ве ли ка са -
тис фак ци ја за све за по сле не и
ве ли ка оба ве за да оста не мо
исти и да бу де мо још бо љи у
на ред ном пе ри о ду”.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 13. новембар 2020.
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ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА БО РАЧ КИХ УДРУ ЖЕ ЊА

Бор ци бри ну јед ни о дру ги ма

Град Пан че во по кре нуо је ак -
ци ју, па је ком па ни ја „Бро зе”
За во ду за јав но здра вље Пан -
че во до ни ра ла апа рат „Ро бот”
– ау то мат ски екс трак тор за при -
пре му узо ра ка за те сти ра ње на
ко ро на ви рус. По во дом све ча -
ног пу шта ња у рад апа ра та, ми -
кро би о ло шку ла бо ра то ри ју
ЗЗЈЗ-а, 6. но вем бра, по се ти ли
су гра до на чел ник Пан че ва
Алек сан дар Сте ва но вић и ње -
го ва за ме ни ца Дра га на Ку пре -
ша нин, као и ди рек тор ком па -
ни је „Бро зе” Ро ман Стра кош, а
до че ка ла их је др Љи ља на Ла -
зић, в. д. ди рек то ра ЗЗЈЗ-а.

За хва љу ју ћи пу шта њу у рад
апа ра та, за ко ји је „Бро зе” до -
ни рао 3,67 ми ли о на ди на ра,
удво стру че ни су ка па ци те ти за
RT-PCR те сти ра ње ста нов ни ка
Ју жно ба нат ског окру га. Са да је
За вод у пот пу но сти спре ман да
днев но од ра ди све по треб не
ана ли зе на при су ство ко ро на -
ви ру са, по кри ва ју ћи и рад оп -
штих бол ни ца у окру гу.

Гра до на чел ник Сте ва но вић
је ре као да ће овај апа рат „умно -
го ме олак ша ти и убр за ти процес

ра да при ли ком до ла же ња до
ре зул та та” и до дао:

– Же лим да за хва лим ком -
па ни ји „Бро зе”, ко ја је по ка за -
ла ко ли ко је ве ли ка и дру штве -
но од го вор на ком па ни ја, као и
за по сле ни ма у За во ду јер у овим
те шким тре ну ци ма пан де ми је

без њи хо вог уче шћа у про це су
ко ји је нео п хо дан да са зна мо
што пре ци зни је по дат ке ма ло
шта би смо мо гли да из ве де мо.

Ро ман Стра кош је из ја вио да
је „Бро зеу” као по ро дич ној ком -
па ни ји ва жно да бу де „ак ти ван
по сло да вац и до бар ком ши ја”,

да га ран ту је за по сле ње и по -
др жа ва све ак тив но сти у ло -
кал ној за јед ни ци. За хва лио је
ле ка ри ма и здрав стве ном осо -
бљу на њи хо вом до при но су, ра -
ду и на по ру у овим усло ви ма.

Др Љи ља на Ла зић је об ја -
сни ла да се ра ди о ау то мат -

ском ана ли за то ру за при пре му
узо ра ка за PCR те сти ра ње, ко -
је за те ри то ри ју це лог Ју жно -
ба нат ског окру га За вод ра ди од
13. ју ла, али да су при пре му
„руч но ра ди ли на ши ла бо ран -
ти у две сме не, чи ме су би ли
оте жа ни и при пре ма и са ма

ана ли за узо ра ка”, па је мо ра ло
да се ду же че ка на ре зул та те.

– Овим ау то мат ским ана ли -
за то ром ми смо ус пе ли да удво -
стру чи мо број узо ра ка ко ји у
то ку јед ног да на мо же мо да ура -
ди мо; зна чи, око 200 узо ра ка у
то ку јед ног да на, у јед ној сме -
ни, а уко ли ко за то по сто ји по -
тре ба, мо же мо то удво стру чи ти
у две сме не ра да. Сви па ци јен -
ти, гра ђа ни с те ри то ри је на шег
окру га ко ји има ју по тре бу за те -
сти ра њем PCR на ко ро на ви рус,
мо гу га од ра ди ти у на шој уста -
но ви, од но сно бри се ви се узи -
ма ју у свим до мо ви ма здра вља
и оп штим бол ни ца ма у ју жном
Ба на ту, а ана ли зе се ра де у на -
шем за во ду. Све ана ли зе за PCR
те сти ра ње мо же мо да од ра ди -
мо у то ку јед ног да на – под ву -
кла је др Љи ља на Ла зић.

Она је ре кла да је, с об зи ром
на то да кре ће тре ћи та лас епи -
де ми је, ја ко бит но да се што
пре до ђе до ва ља ног ре зул та та
те сто ва на ко вид 19, те да „са -
да гра ђа ни ко ји ма се ују тру
узме брис већ до уве че има ју
ре зул тат”.

ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ „БРОЗЕ” ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Удвостручени капацитети за тестирање

Ау то ма ти за ци јом про из вод ње пре ста ла је по тре ба за рад -
нич ком кла сом ко ја од сво је те шко сте че не над ни це ку -
пу је глу по сти. По ста ли смо ви шак. Баш као и ко њи на -
кон по ја ве пар не ма ши не, где је је дан мо тор за ме нио и
до сто ко ња. Од јед ном, пре ко но ћи, ви ше ни су би ли по -
треб ни ни ко њи, ни шта ле, ни се но. По пу ла ци ја ко ња
дра стич но се сма њи ла. Не што ма ло се га ји за тр ке, цир -
кус и та тар биф тек... Ово с пре вен тив ним ме ра ма ви дим
као не ки пер верз но ху ма ни на чин да се убр за сма ње ње
бро ја ста нов ни ка на све ту. Уки ну том со ци ја ли за ци јом,
шоу-би зни сом, за ба вом, ту ри змом, уго сти тељ ством, жур -
ка ма, фе сти ва ли ма, дра стич но се сма њу је шан са за људ -
ску ре про дук ци ју. Те же је да нас на ћи парт не ра, ора спо -
ло жи ти се, за гре ја ти, оства ри ти на гон за ре про дук ци јом,
за то је по треб на бли скост, а не ви дим ка ко то уоп ште
мо же под изо ла ци јом, ре стрик ци ја ма и ма ска ма. Чо век
се ипак раз ли ку је од мај му на, по треб но му је рас па ли ти
ма шту да би му би ло до ре про дук ци је. У су прот ном, ни
мре жа сте ча ра пе, ни хал те ри, ни шти кле се не би про из -
во ди ле, пар фе ми се не би ко ри сти ли, ви но се не би пи ло,
тан го се не би играо. Да кле, ре стрик тив ним ме ра ма сма -
њу је се број за ра же них, али пра во је пи та ње да ли се сма -
њу је број но во ро ђе них.

(Му зи чар Рам бо Ама де ус, „Вре ме”, 5. но вем бар)

* * *
За ми сли за вр шиш му зич ку ака де ми ју и по сле то га отво -
риш ме њач ни цу или тра фи ку, за вр шиш ме сец са 400
евра за ра де, а имаш дво је де це. За ми сли до ђеш у не ки
ри ја ли ти, уђеш као ни ко, а иза ђеш да се про ду цен ти и
ме на џе ри сло ме око те бе да сни миш ал бум. За ми сли за -
вр шиш ме ди ци ну и до гу раш да бу деш је дан од нај бо љих
ке ра ми ча ра у Мин хе ну. За ми сли са мо да си не та лен то -
ван, не знаш ни чи ме се ба виш, на ци ја се ба ви тво јом
труд но ћом, тво јим љу бав ним жи во том, тво јим до руч -
ком. За ми сли да се бо риш да шко лу јеш сво је де те, учиш
га не ким мо рал ним ко дек си ма, пла ћаш књи ге, мо лиш
Бо га да упад не на бу џет, из гу биш зад њи жи вац да га из -
ве деш на не ки пут, са сво јим ми зер ним мо гућ но сти ма,
да би ти де те јед ног да на спа ко ва ло ди пло му и ства ри и
ре кло да је пре да ло за ма ђар ски па сош и да па ли. Ето
за ми сли.

(Му зи чар Пе ђа Ме де ни ца, пор тал „Но ва.рс”, 7. новембар)

* * *

* * *
Прав да је сте до не кле за до во ље на, бар у мом слу ча ју. Не
мо гу да бу дем ма ло ду шна, јер знам ко ли ко је те шко би -
ло до ћи до би ло ка кве пре су де, а да слу чај, на при мер, не
за ста ри, и ко ли ко је тек те шко би ло до ћи до то га да се
про гла си кри вим. Не због до ка за ко ји су ап со лут но би ли
нео бо ри ви, већ због пра во су ђа ко је је рак-ра на ове зе -
мље. Гле да ју ћи и на шу суд ску прак су, ова кве пре су де
про тив функ ци о не ра не да ни су уо би ча је не, већ их го то -
во и не ма. Же на ма ко је про ла зе или су про шле исто што
и ја по ру чи ла бих да не ћу те и да ве ру ју у се бе, ко ли ко
год да ово са да де лу је као фло ску ла. Же не тре ба мо ти ви -
са ти да при ја ве моћ не на сил ни ке, али пре све га др жа ва
тре ба да на пра ви ме ха ни зам за шти те за жр тве, уко ли ко
за и ста хо ће да се об ра чу на с на сил ни ци ма. Бр же про це -
су и ра ње, за шти та од се кун дар не вик ти ми за ци је и, на -
рав но, еду ка ци ја ка ко же на, та ко и му шка ра ца.

(Бив ша се кре та ри ца у ОУ Брус Ма ри ја Лу кић, „Да -
нас”, 9. но вем бар)

* * *
Бе сми сле но је раз ми шља ти о за тва ра њу шко ла, фа кул те та
и до мо ва, ко ји тре нут но пред ста вља ју нај си гур ни ја ме ста,
где се по шту ју све ме ре за шти те, а при то ме не за тво ри ти
ме ста где се ап со лут но не по шту је ни ти јед на ме ра за шти -
те и ко ја су бу квал но „ин ку ба то ри” за ра зе. Зар ни је био
им пе ра тив за тво ри ти клу бо ве, ка фи ће, ре сто ра не, у ко ји -
ма се не но се ма ске, у ко ји ма се лу ду је, пра ве жур ке, ве се -
ља (…) свад бе? Ја сно је сва ко ме да би по сто јао еко ном ски
гу би так – али он је ми но ран у од но су број не ефек те ко ји
би се по сти гли, а ми зе ран у од но су на ово ли ки број умр -
лих ко ји су ди рект на по сле ди ца све га на бро ја ног.

(Епи де ми о лог Ми ла Па у нић, „Да нас”, 9. но вем бар)

* * *
Ми ути че мо на свет би ло ко јом ма лом од лу ком ко ју до -
не се мо да нас. И нај ма ње ства ри ко је ура ди мо има ју по -
сле ди це, јед но став но је та ко. Да кле, да, во ле ла бих да
љу ди са ми да ју од го во ре на пи та ња: за што ра дим то или
то, ку пу јем то или то. За то што је то не што што сам же -
лим или за то што не ко дру ги ути че на ме не. Да ли се по -
во дим за оним што сви ра де или не, да ли знам ка кав
ути цај мо је де ло ва ње има – на жи вот ну сре ди ну, на пла -
не ту или на еко но ми ју мо је др жа ве? На при мер, ја лич но
из бе га вам гло бал но до ми ни ра ју ће кон гло ме ра те и по др -
жа вам ма ле би зни се ко ли ко год мо гу.

(Ре ди тељ ка Ил за Бур ков ска Ја коб сен, „Да нас”, 9.
новем бар)

КОНЦЕПТ УРУ ЧЕ НА НО ВЕМ БАР СКА НА ГРА ДА ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ ПАН ЧЕ ВО

ДИВ НИ ПРИ МЕ РИ ЗА ХВАЛ НО СТИ 
И ЖР ТВО ВА ЊА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић



До бар фи нан сиј ски 
ре зул тат у тре ћем 
тро ме сеч ју 2020. го ди не

Но ви про грам 
„NIS Energy” за ди плом це
и мастер сту ден те

За хва љу ју ћи по слов ном мо де лу ко ји је
усме рен на по ве ћа ње опе ра тив не ефи -
ка сно сти и уште де на свим ни во и ма,
НИС је по сти гао до бре фи нан сиј ске ре -
зул та те у тре ћем тро ме сеч ју 2020. го -
ди не. Исто вре ме но, ус пео је да очу ва
ста бил ност на тр жи шту нафт них де ри -
ва та, со ци јал ну си гур ност за по сле них,
као и здра вље за по сле них и по тро ша -
ча. У пе ри о ду ја ну ар –сеп тем бар те ку ће
го ди не нафт но-га сна ин ду стри ја би ла
је под ути ца јем не га тив них гло бал них
трен до ва, пре све га сма ње ња по тра жње
за нафт ним де ри ва ти ма, услед пан де -
ми је ко ви да 19, као и оштрог па да це на
наф те – 37 од сто је ни жа у по ре ђе њу са
истим пе ри о дом 2019. го ди не.

И по ред не по вољ них спољ них фак -
то ра, НИС је у пе ри о ду ја ну ар –сеп -
тем бар ове го ди не ре а ли зо вао оби -
ман ин ве сти ци о ни про грам вре дан
20,7 ми ли јар ди ди на ра. Нај ви ше сред -
ста ва је уло же но у област ис тра жи ва -
ња и про из вод ње наф те и га са, про је -
кат „Ду бо ка пре ра да” у Ра фи не ри ји
наф те Пан че во, као и у мо дер ни за -
ци ју и раз вој ма ло про дај не мре же у
Ср би ји и зе мља ма у ре ги о ну.

НИС је очу вао и по зи ти ван опе ра -
тив ни нов ча ни ток, ко ји за пе ри од
ја ну ар –сеп тем бар из но си 19,6

милијарди ди на ра, а у тре ћем квар -
та лу је оства ре на не то до бит од 1,9
ми ли јар ди ди на ра. Ме ђу тим, не по -
вољ на ма кро е ко ном ска си ту а ци ја у
пр вом по лу го ди шту ути ца ла је на то
да НИС гру па у де вет ме се ци те ку ће
го ди не за бе ле жи гу би так од 8,3 ми -
ли јар де ди на ра.

Про из вод ња про шло го ди шња

Ка да је реч о про из вод њи, у пе ри о ду
ја ну ар –сеп тем бар про из ве де но је
952.000 услов них то на наф те и га са,
што је на ни воу ре зул та та из истог
пе ри о да про шле го ди не. Обим пре -
ра де у Ра фи не ри ји наф те Пан че во
уве ћан је за 14 од сто у по ре ђе њу с де -
вет ме се ци про шле го ди не. Уку пан
про мет нафт них де ри ва та у из ве штај -
ном пе ри о ду из но си 2,5 ми ли о на то -
на, што је три од сто ма ње не го у истом

пе ри о ду 2019. го ди не, али и вре дан
ре зул тат ка да се има у ви ду зна ча јан
пад по тра жње за го ри ви ма у усло ви -
ма епи де ми је но вог ко ро на ви ру са.

НИС је на ста вио по др шку за јед ни -
ци у бор би про тив ши ре ња ко ви да 19.
Из ме ђу оста лог, за јед но са „Уни це -
фом”, до ни ра но је 50 про то ко ме ра
здрав стве ним уста но ва ма у Бе о гра ду.
У са рад њи с Ми ни стар ством про све -
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и Ми -
ни стар ством уну тра шњих по сло ва иза -
бра на су 72 про јек та ши ром Ср би је
ко је ће НИС по др жа ти са 114,5 ми ли -
о на ди на ра с ци љем по др шке ди ги та -
ли за ци ји на став ног про це са и без бед -
но сти уче ни ка и про фе со ра у школама.

По др шка мла дим струч ња ци ма

Ком па ни ја НИС по кре ну ла је и но ви
про грам за мла де, под на зи вом „NIS

Energy”. Реч је о јед но го ди шњем пла -
ће ном про гра му ру ско-срп ског нафт -
ног ги ган та на ме ње ном мо ти ви са ним
мла дим кан ди да ти ма ко ји сво јим иде -
ја ма мо гу да пру же но ву енер ги ју ком -
па ни ји, а ујед но до би ја ју шан су да
уче и раз ви ја ју се у јед ном од нај ве -
ћих енер гет ских си сте ма у ре ги о ну.
За ин те ре со ва ни ди плом ци и ма стер
сту ден ти мо гу да се при ја ве до 30.
но вем бра сла њем сво је би о гра фи је
пу тем лин ка https://posao.nis.rs/prija-
va/nis-energy. Бу ду ћи сти пен ди ста тре -
ба да има ма ње од го ди ну да на рад -
ног ис ку ства, да од лич но по зна је „MS
Office” па кет и да зна ен гле ски је зик.

За про грам мо гу кон ку ри са ти ма -
стер сту ден ти и они ко ји су ди пло ми -
ра ли на ма шин ском фа кул те ту, фа -
кул те ту тех нич ких на у ка, еко ном ском
фа кул те ту, фа кул те ту ор га ни за ци о -
них на у ка, ру дар ско-ге о ло шком фа -
кул те ту, елек тро тех нич ком фа кул те -
ту, тех нич ком фа кул те ту, тех но ло -
шком фа кул те ту, тех но ло шко-ме та -
лур шком фа кул те ту, при род но-ма те -
ма тич ком фа кул те ту и прав ном фа -
кул те ту.

По че так про гра ма пла ни ран је за
фе бру ар 2021. го ди не, а НИС-ови мен -
то ри ће пра ти ти по ла зни ке то ком це -
ло куп ног тра ја ња про гра ма. По ред
прак тич ног ра да у ком па ни ји, про -
грам укљу чу је и ра зно вр сне тре нин -
ге, струч на пре да ва ња и обу ке, као и
рад на ин ди ви ду ал ном про јек ту. По -
ла зни ци за кљу чу ју уго вор о ра ду на
од ре ђе но вре ме у тра ја њу од го ди ну
да на, на кон че га до би ја ју мо гућ ност
да се по за вр шет ку про гра ма за по сле
у ком па ни ји.

ДРУШТВО
Петак, 13. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРОСВЕТНЕ ВЛАСТИ
ОДЛУЧИЛЕ

Ђаци на
ми ни-рас пусту

У скла ду с ме ра ма ко је је до нео
Кри зни штаб за су зби ја ње ко ро -
на ви ру са, а због тре нут не не по -
вољ не епи де ми о ло шке си ту а ци је,
пот пред сед ник По кра јин ске вла -
де и по кра јин ски се кре тар за обра -
зо ва ње, про пи се, упра ву и на ци о -
нал не ма њи не – на ци о нал не за -
јед ни це Жолт Са ка лаш до нео је
од лу ку да се вас пит но-обра зов ни
рад у основ ним и сред њим шко -
ла ма не ће ре а ли зо ва ти ни на те -
ри то ри ји АП Вој во ди не 12. и 13.
но вем бра.

О на чи ну на док на де про пу ште -
ног вас пит но-обра зов ног ра да шко -
ле ће би ти на кнад но оба ве ште не.

НА ГРА ЂЕ НИ НАЈ БО ЉИ
УЧЕ НИ ЦИ

По др шка мла дим
надама

Та тја на Бо жић, чла ни ца Град ског
ве ћа за ду же на за обра зо ва ње, и
Дра го љуб Цу цић, ди рек тор Ре ги -
о нал ног цен тра за та лен те „Ми -
хај ло Пу пин”, уру чи ли су 6. 
но вем бра на гра де нај бо љим
ученици ма из Пан че ва ко ји су
оства ри ли од лич не ре зул та те на
ре пу блич ким и ме ђу на род ним
такми че њи ма.

Ове го ди не је 16 уче ни ка оства -
ри ло зна чај не ре зул та те. Реч је о
пр вим, дру гим и тре ћим ме сти ма
на ре пу блич ким и ме ђу на род ним
так ми че њи ма и олим пи ја да ма из
ли ков не кул ту ре, сцен ског и филм -
ског ства ра ла штва, фи зи ке и ма -
те ма ти ке. Град је одво јио 125.000
ди на ра за ово го ди шње на гра де.

НО ВО АКА ДЕМ СКО ЗВА ЊЕ
У СР БИ ЈИ

Постани ма стер 
геј мин га

Ини ци ја ти ва „Ди ги тал на Ср би ја”
и Уни вер зи тет у Кра гу јев цу рас пи -
са ли су кон курс за упис на ма стер-
-про грам под на зи вом „Раз вој ком -
пју тер ских ига ра”. Ово су пр ве ма -
стер-сту ди је из обла сти геј мин га у
Ср би ји, на ста ле у са рад њи др жав -
них уни вер зи те та и не ких од нај -
по зна ти јих до ма ћих геј минг сту -
ди ја. При ја вљи ва ње за ин те ре со ва -
них кан ди да та тра ја ће од 12. до
19. но вем бра.

Бу ду ћи по ла зни ци би ће у при -
ли ци да слу ша ју пред ме те као што
су ди ги тал на ани ма ци ја, 3Д мо де -
ло ва ње, прин ци пи зву ка и му зи ке
у ком пју тер ским игра ма и си сте -
ми вир ту ел не ре ал но сти. Пра во на
упис има ју сви сту ден ти ко ји су
сте кли ви со ко обра зо ва ње на основ -
ним ака дем ским сту ди ја ма у оби -
му од 240 ЕСПБ на срод ним умет -
нич ким или сту диј ским про гра ми -
ма из по ља тех нич ко-тех но ло шких
на у ка. Кан ди да ти не ће по ла га ти
при јем ни ис пит, већ ће се ранг-
-ли ста утвр ђи ва ти на осно ву ре -
зул та та прет ход но за вр ше ног шко -
ло ва ња. Пла ни ра но је да се на про -
грам упи ше нај ви ше 35 сту де на та
– 15 шко ла ри на обез бе ди ће Ми -
ни стар ство про све те, пет Ини ци -
ја ти ва „Ди ги тал на Ср би ја” (без оба -
ве зе прак се или за по сле ња у ком -
па ни ја ма ко је оку пља ова ор га ни -
за ци ја), пет Уни вер зи тет у Кра гу -
јев цу, а нај ви ше де сет сту де на та
ће са мо стал но фи нан си ра ти 
шко ло ва ње.

ПО СЛОВ НИ БИ ЛАНС НАФТ НОГ ГИ ГАН ТА

Упр кос све му НИС на ста вља по ста ром

Ру ски или аме рич ки 
гас – ни је баш све јед но!

Ре ша ва ње еко ло шког 
про бле ма у Ср би ји број
један – сма њи ти број
ложи шта на чвр ста го ри ва

У Пан че ву, као и у чи та вој Ср би ји,
по но во ди вља ае ро за га ђе ње. Над ле -
жни пр стом упи ру у гра ђа не, од но сно
ин ди ви ду ал на ло жи шта на чвр ста го -
ри ва, ко ја су, пре ма њи хо вом ми шље -
њу, глав ни кри вац за пре ко мер но за -
га ђе ње. Апе лу ју да, ко мо же, про ме -
ни енер гент. На рав но, упу ћу ју на гас,
јер је он еко ло шки нај при хва тљи ви је
го ри во за за гре ва ње стам бе них обје -
ка та. То ни ко не спо ри, али су про -
блем це на и „ње го ва тре нут на енер -
гет ска ефи ка сност” – ску по је уво ђе -
ње и пра ти га лош глас. Ста ри ји ка жу
да „овај гас са да ни је онај што је не -
ка да био”, ваљ да би то тре ба ло да има
ве зе с тим од ко га уво зи мо, али... Не -
што дру го је у пи та њу.

Ка ко ка же стру ка, про блем је то
што на род не ма па ра да при у шти се -
би га сни го ри о ник (око 500 евра) и
све што иде уз то (ми ни мум 1.200
евра за ин ста ла ци ју, 750 за при кљу -
чак и око 400 евра за раз не дру ге тро -
шко ве бу ду ћег ко ри сни ка) и, на рав -
но, око 20.000 ди на ра за ме се це то -
ком зи ме за утро шен гас (вре ди ис та -
ћи да је тре нут на це на ку би ка на исто -
риј ском ми ни му му). С дру ге стра не,
узрок, на во де они, не по пу лар но сти у
Ср би ји сву да у све ту нај по пу лар ни јег
мо де ла гре ја ња до ма ћин ста ва је и веч -
на те ма „ру ско за вр та ње га са Укра -
јин ци ма”, ко је смо пре не ко ли ко го -
ди на сви осе ти ли на сво јој ко жи. Сум -
ња се ро ди ла и са да је те шко вра ти ти
ве ру у „пла ви ча сти” енер гент. Тре ћа
ствар ко ја од би ја евен ту ал не ко ри -
сни ке је сте и те за да је ква ли тет да -
ле ко ло ши ји не го ра ни је (утро ши се
мно го ви ше ку би ка га са не го ра ни је),

ма да стру ка твр ди да то и баш ни је
та ко. Са мо са го ре ва ње умно го ме за -
ви си од ква ли те та га сног ко тла (што
ску пљи, то бо љи), да ли се он ре дов но
сер ви си ра, чи сти итд.

Све у све му, те шко да ће би ло ка -
кви кли мат ски спо ра зу ми и уве ра ва -
ња др жа ве о по тре би очу ва ња жи вот -
не сре ди не ути ца ти на њи хо ву свест.
Др ва и угаљ су срп ска ре ал ност и, на -
рав но, још увек јеф ти на стру ја.

Енер гет ска му ка

Али не ке ства ри су се про ме ни ле, и
то на го ре. На кон пот пи си ва ња спо -
ра зу ма с Ко со вом уз по сред ство САД

пред Ср би ју је по ста вљен но ви задатак
– ди вер зи фи ка ци ја срп ских енер гет -
ских из во ра. На род ски ре че но, оба -
ве за ли смо се да сво ја по тра жи ва ња
за наф том и га сом пре у сме ри мо с
Ру си је на дру ге др жа ве.

На рав но, осим у из ја ва ма, за ме не
за ру ски гас не ма, али је очи глед но
да је пред енер гет ским сек то ром у
Ср би ји бу ран пе ри од и те шко да ће
део у Ва шинг тон ском спо ра зу му ко ји
се од но си на ди вер зи фи ка ци ју снаб -

де ва ња енер ген ти ма има ти са мо сим -
бо ли чан усту пак аме рич кој стра ни.
Пре ма ко ра ци ма ко је пред у зи ма ми -
ни стар ка енер ге ти ке Зо ра на Ми хај -
ло вић, ово ће кан да би ти ствар на оба -
ве за др жа ве ко ја ће мо ра ти да се ис -
пу ни.

Она је не дав но из ја ви ла да је за
Ср би ју пи та ње енер гет ске ди вер зи -
фи ка ци је ве о ма ва жно и да је пот пи -
си ва ње Ва шинг тон ског спо ра зу ма би -
ло ве ли ки иза зов. Пре ма ње ним ре -
чи ма, Ср би ја тре ба да гра ди сво ју
ин фра струк ту ру, да се по ве зу је с ре -
ги о ном, да отва ра тр жи ште и ко ри -
сти енер ги ју из ви ше из во ра, да ни

од ко га не за ви си мо. Чак је по зва ла
све свет ске ком па ни је да се укљу че у
из град њу га со во да, да по ста ну на ши
до ба вља чи…

Не за ви сност има сво ју це ну

Што се ти че енер гет ске не за ви сно -
сти, а ту се по пра ви лу ми сли на не -
за ви сност од ру ских енер ге на та, шан -
се за ди вер зи фи ка ци ју су ма ле, ка же
стру ка. Док с га сом уз би знис увек
иде и по ли ти ка, код наф те је чист по -
сао. Њу је те о рет ски лак ше ку пи ти од
дру гих про из во ђа ча. У га сном сек то -
ру ни је мо гу ће из вр ши ти ди вер зи фи -
ка ци ју из во ра јер не по сто је из гра ђе -
ни га со во ди ко ји ма би се гас ко ји ни -
је ру ски спро во дио до Ср би је. Тех -
нич ки гле да но, ди вер зи фи ка ци ја је
мо гу ћа, јер би гас мо гао да се на ба -
вља пре ко га сних тер ми на ла у Хр ват -
ској и Грч кој (аме рич ки теч ни при -
род ни гас – ЛНГ), али је пи та ње да ли

би мо гле да бу ду обез бе ђе не до вољ не
ко ли чи не, аде кват но снаб де ва ње и
при хва тљи ва це на.

С дру ге стра не, из град њом „Тур -
ског то ка”, ко јим ће уско ро по те ћи
ру ски гас, Ср би ји ће би ти осло бо ђен
део га сног прав ца из Ма ђар ске, та ко
да би у на шу зе мљу мо гао да стиг не и

„не ру ски” гас из ау стриј ског скла ди -
шта Ба ум гар тен, а са из град њом ин -
тер ко нек то ра Ниш –Ди ми тров град и
азер беј џан ски гас пре ко Грч ке.

Про блем је у то ме што је овај гас
30 од сто ску пљи у од но су на онај ко ји
до ла зи с ру ских из во ра. Ако ова тр го -
ви на за жи ви, он да ће др жа ва има ти
још ве ћи про блем, јер ће се у бу џе ту
уве ћа ти тро шак за енер ге ти ку. Е, са -
да, ка ко ће то др жа ва да ре ши (да ли
суб вен ци о ни са њем раз ли ке у це ни га -
са или на не ки дру ги на чин), оста је
да се ви ди, али да не ва ља, не ва ља.

Да се вра ти мо на при чу с по чет ка.
Што се ти че гра ђа на, шта год др жа ва
да ура ди, њи хов пре ла зак с др ва на
гас не за ви си то ли ко од то га чи ји је
гас. Јед на чи на је ла ка. Ако имаш па -
ра, баш те бри га да ли је аме рич ки
или ру ски – са го ре ће оба. Др жа ва се
по след њих го ди на упи ре свим си ла -
ма да на го во ри гра ђа не да пре ђу с
др ва на гас, на рав но та мо где је то
мо гу ће, јер у то ме ви ди мо дел ре ша -
ва ња про бле ма ае ро за га ђе ња. Пред у -
зе те су и ме ре, не ке ло кал не са мо у -
пра ве да ју сим бо лич не суб вен ци је,
сма ње на је це на при кључ ка итд., али
то све још увек ни је до вољ но. Оно
што је ја сно, је сте да про блем ае ро за -
га ђе ња мо ра да се ре ши и за си гур но
је пра ви пут ка том ци љу упра во ма -
сов на „ди вер зи фи ка ци ја” чвр стих го -
ри ва. А да ли ће се до тог ци ља до ћи
по ди за њем стан дар да гра ђа на или на -
ро ду при хва тљи вим суб вен ци о ни са -
њем, на др жа ви је да од лу чи.

У сва ком слу ча ју, та ди вер зи фи ка -
ци ја има све нас мно го да ко шта.

ДИ ВЕР ЗИ ФИ КА ЦИ ЈА ЕНЕР ГЕТ СКИХ ИЗ ВО РА

ДАЈТЕ ПА РЕ ДА ПРЕ ЂЕМО НА ГАС!

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

СУ ВА РЕ АЛ НОСТ

Про шле го ди не, од 1,77 ми ли јар -

ди до ла ра вред ног уво за наф те и

де ри ва та, 720 ми ли о на до ла ра

(око 40 од сто) би ло је из Ру си је,

а ско ро це ло ку пан увоз га са сти -

гао је из Ру ске Фе де ра ци је (од

706 ми ли о на до ла ра пла ће ног за

гас, 650 ми ли о на ле гло је на

рачун Ру си је).

ЗА ВР ШЕН ГА СО ВОД „БАЛ КАН СКИ ТОК”

Из град ња „Бал кан ског то ка”, ко ји

је део га со во да „Тур ски ток”, фак -

тич ки је за вр ше на, по што је бу гар -

ски део спо јен с де о ни цом у Ср би -

ји, са оп шти ли су ру ски ме ди ји.

Пре ма истом из во ру, зва нич ни

до га ђа ји у ве зи са за вр шет ком

гасо во да не одр жа ва ју се због

пан де ми је ко ро на ви ру са и це ре -

мо ни ја ће, ве ро ват но, би ти одр жа -

на ка сни је.

Да под се ти мо, из град ња срп ске

де о ни це „Тур ског то ка” за по че та је

у мар ту 2019. го ди не.
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6 ЗДРАВЉЕ

Има ти кров над гла вом, ре -
дов не обро ке, чи сту и су ву оде -
ћу и обу ћу за од ре ђе ни број
на ших су гра ђа на ни је тек не -
што што се под ра зу ме ва или
што мо же ла ко да се обез бе ди
обра ћа њем над ле жним уста -
но ва ма. Бес кућ ни ци обич но
до ђу у фо кус јав но сти ка да
тем пе ра ту ре ва зду ха пад ну на
вред но сти ис под ну ле или ка -
да па жњу ме -
ди ја за о ку пи ра
не чи ја жи вот -
на при ча. Ка да
су у пи та њу ови
н е  в о љ  н и  ц и ,
ин тер вен ци је
на ше слу жбе
обич но бу ду
ини ци ра не на
по зив још увек
са ве сних гра -
ђа на. Не рет ко
су то ли ца у ал -
ко хо ли са ном
ста њу и вид но
за пу ште на ка -
да је реч о
здра вљу и хи -
ги је ни. Та да обич но на сту па
че сто не ре ши ва за вр зла ма у
чи јој су над ле жно сти љу ди
пре пу ште ни ули ци.

Уко ли ко по сто је еле мен ти
по ро дич ног на си ља, ор га ни
ре да по ку ша ва ју да утвр де од -
го ва ра ју ће чи ње ни це. Ако пак
сум ња мо у на ру ше но здра вље
про у зро ко ва но за ви сно шћу од
ал ко хо ла или због не ког дру -
гог па то ло шког ста ња, он да
по сто је раз ло зи да се ове особе
бар на крат ко скло не с ули це.

Со ци јал не слу жбе обич но на -
сту па ју ка да по ли ци ја и здрав -
стве не уста но ве ис кљу че сво -
је над ле жно сти. Прет по ста -
вља мо да је нај ве ћи про блем
у обез бе ђе њу од го ва ра ју ћег
сме шта ја, по го то во у вре ме
ка да епи де ми ја ко ро не по ста -
је из го вор за об у ста вља ње при -
је ма бес кућ ни ка у при хва ти -
ли шта. Ако се већ на во ди мо -
гу ћа за ра за као раз лог да се
ови не вољ ни ци не при ме у
про сто ри је при хва ти ли шта,
он да сва ка ко тре ба да се по -
ну де дру га ре ше ња за љу де
пре пу ште не ули ци, гла ди и
бо ле сти ма.

А ко ји су то на чи ни да се
ли ци ма без кро ва над гла вом
по мог не? Ис ку ства нам го во -
ре да су у пи та њу осо бе ко ја
се мно го че шће раз бо ле ва ју и
ра ни је уми ру. Због сво јих со -
ци јал них, пси хо ло шких и
здрав стве них про бле ма њи ма
је по тре бан мул ти ди сци пли -
нар ни при ступ од стра не ви -
ше струч них ли ца, а уло га иза -

бра ног ле ка ра
тре ба ло би да
бу де цен трал -
на. На тај на -
чин би се омо -
гу ћио кон ти ну -
и тет у здрав -
стве ном пра ће -
њу и не зи ових
ли ца, уз раз ви -
ја ње од но са по -
ве ре ња пре ма
ле ка ру. Све је
ово лак ше ре а -
ли зо ва ти ако се
исто вре ме но
омо гу ћи од го -
ва ра ју ћи сме -
штај. Упра во су

со ци јал на пи та ња, ал ко хо ли -
зам и бо ле сти за ви сно сти нај -
че шће пре пре ке у оства ри ва -
њу кон ти ну и те та и аде кват ног
ква ли те та здрав стве не за шти -
те ли ца без кро ва над гла вом.
Ка ко би се пре ва зи шле пре -
пре ке со ци јал не при ро де, нео -
п ход но је да иза бра ни ле кар
про ђе од го ва ра ју ћу еду ка ци -
ју. Ове ме ре до при не ће вра -
ћа њу осе ћа ња са мо по што ва -
ња и по тре би да се кре не не -
ком бо љом жи вот ном ста зом.

Љу ди ко ји ма је 
ули ца дом

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Социјална питања,
алкохолизам и
болести зависности
најчешће су препреке
у остваривању
континуитета и
адекватног квалитета
здравствене заштите
лица без крова над
главом.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Све же не ко је има ју су ву ко жу ли ца

зна ју ко ли ко оно због то га из гле да бе -

жи вот но и уве ло и ко ли ко је те шко вра -

ти ти му при род ну све жи ну и сјај. Ипак,

ре ше ње по сто ји и оно не мо ра би ти

оно ли ко ску по ко ли ко се оче ку је, ни ти

мо ра до ла зи ти с по ли ца апо те ка или

пар фи ме ри ја. Не ки при род ни са стој ци

ко ји су вам на до хват ру ке мо гу на ва шу

ко жу де ло ва ти као ма ги ја. Ево не ко ли ко са вр ше них ре це па та.

По треб но вам је: јед на ша ка ов се не ка ше (без аро ма, бо ја и

би ло ка квих до да та ка), јед но бе лан це и јед на ка ши чи ца ко ко со -

вог уља. Про ме шај те и на не си те на ли це. То је све! Бе лан це за

ли це је од лич на ствар из мно го раз ло га, а оно што ће те од мах

при ме ти ти је сте ефе кат за те за ња. Kокосово уље ду бин ски хи дри -

ра, а овас по ма же ко жи да за др жи вла жност. Оста ви те да ма ска

де лу је 20–30 ми ну та, па ис пе ри те. Kожа ће би ти са вр ше но ме ка -

на, као да сте ко ри сти ли не ку лук су зну ко зме ти ку.

За хи дра та ци ју ли ца пре по ру чу је се и ма ска од две ка ши ке јо -

гур та и јед не ка ши ке ме да. На пра ви те па сту и на не си те је на ли -

це и врат. Оста ви те да де лу је док се не осу ши, па тек он да ис пе -

ри те. Јо гурт за др жа ва вла жност, док мед омек ша ва ко жу и хи -

дри ра је – по ла ко, али ду бин ски.

Ис про бај те и ово па ко ва ње за хи дра та ци ју од пи рин ча ног бра -

шна. Оно ће учи ни ти ко жу ја чом, сна жни јом и вра ти ће јој при род -

ни сјај. Од лич но је за ли це ко је се пе ру та. Пи рин ча но бра шно ће од -

ра ди ти бла ги пи линг и не жно укло ни ти мр тве ће ли је с ко же, док ће

мед и овас омо гу ћи ти да ко жа до би је и за др жи по треб ну вла жност.

Тре ба ће вам: јед на ка ши ка пи рин ча ног бра шна, јед на ка ши ка

ов се не ка ше и две ка ши чи це ме да. Све то помешаjте да до би је те

ком пакт ну сме су. На не си те на ли це и оста ви те да сто ји 20 ми ну -

та. На кон то га ис пе ри те во дом. Мо же те по на вља ти овај ри ту ал

сва ког да на уко ли ко вам је ко жа ја ко су ва. Вр ло бр зо ће те при -

ме ти ти дра стич не про ме не.

Ма ске за 
хи дра та ци ју ли ца

Хлад ни је се њи и зим ски да ни
су до ба го ди не ка да се мно ги
љу ди, али и де ца, бо ре с раз ли -
чи тим вр ста ма ка шља. Узро ци
ове те го бе су број ни, а од тра -
ја ња и до дат них симп то ма за -
ви се и ди јаг но за и ле че ње. Оно
што је до бро, је сте да у на шем
на ро ду по сто ји из у зет но мно го
ко ри сних и ве о ма де ло твор них
ле ко ва за ка шаљ, а нај бо ље ме -
ђу њи ма са да смо са ку пи ли на
јед но ме сто.

Kашаљ пред ста вља за штит ни
ме ха ни зам ко ји по ма же да се
из ди сај них пу те ва из ба це се -
крет, стра не че сти це и ра зни
ири тан ти ко ји се уди шу или
на ста ју на ме сту где је слу зо -
ко жа упа ље на. Че сто пра ти грип
или ви ру сне ин фек ци је, али
мо же ука зи ва ти и на не ка те -
жа обо ље ња, на ро чи то на плу -
ћи ма. Kада је ка шаљ упо ран,
он да мо же озбиљ но да ре ме ти
днев ну ру ти ну па ци је на та.

Пре ма ду жи ни тра ја ња, ка -
шаљ се де ли на акут ни (тра је
кра ће од две не де ље), су ба кут -
ни (тра је од две до осам не -
деља) и хро нич ни (тра је ду же
од осам не де ља). Че сто се ко -
ристи и кла си фи ка ци ја на

продук тив ни и су ви (на дра жај -
ни) ка шаљ.

За што ка шље мо

Нај че шћи узро ци акут ног ка -
шља су бо ле сти гор њих ди сај -
них пу те ва као што су ви ру сне
ин фек ци је (пре хла да), алер гиј -
ски ри но кон јунк ти ви тис, аст -
ма, уди са ње не ког стра ног пред -
ме та, ин ха ла ци о на ин ток си ка -
ци ја (по жа ри, тро ва ње хе ми -
ка ли ја ма и сл.), бо ле сти плу ћа
и плућ не ма ра ми це, али и дру -
ги узро ци као што су ср ча не
бо ле сти с кон ге сти јом плу ћа.

Акут ни ка шаљ у нај ве ћем
бро ју слу ча је ва узро ку ју ви ру -
сне ин фек ци је. Нај че шће се та -
да ја вља и по ви ше на тем пе ра -
ту ра до 37,5 сте пе ни, очи су
су зне, уз оп шту ма лак са лост и
гу шо бо љу. Акут ни ка шаљ се ја -
вља и у вре ме цве та ња би ља ка
код осо ба ко је су скло не алер -
ги ја ма. У ка те го ри ју су ба кут -
ног ка шља спа да ју ин фек ци је
иза зва не аде но ви ру си ма или
по је ди ним бак те ри ји ма.

Хро нич ни ка шаљ је онај ко ји
је му ко тр пан и ду го тра јан. Ме -
ђу че шћим узро ци ма хро нич -
ног ка шља су бо ле сти гор њих
ди сај них пу те ва (нпр. ри ни тис,
фа рин ги тис, ла рин ги тис), хро -
нич ни нео п струк тив ни брон хи -
тис, хро нич на оп струк тив на
плућ на бо лест, аст ма, не аст ма -
тич ни ео зи но фил ни брон хи тис,
кан цер плу ћа и дру ги. Оста ли
узро ци хро нич ног ка шља, ко ји
ни су ве за ни за плу ћа и ди сај не
ор га не, је су га стро е зо фа гу сни
ре флукс или при ме на не ких ле -
ко ва (АЦЕ ин хи би то ри).

Ка да се ја ви ти ле ка ру

Уко ли ко ка шаљ ни је до са дан и
про дук ти ван, од но сно уко ли ко

та кво ста ње тра је кра ће од ме -
сец да на, ве ро ват но се не ра ди
о не кој озбиљ ни јој бо ле сти. Ме -
ђу тим, ако вас ка шаљ чи ни
умор ним и ма лак са лим, ако уз
то има те и не ке дру ге симп то -
ме и ако је ка шаљ ве о ма упо -
ран, сув, на дра жа јан, оба ве зно
кон сул туј те свог ле ка ра, ко ји
ће вас упу ти ти на пул мо ло га.

Kод ма ње озбиљ них бо ле сти
и ста ња ис хра на вам мо же по -
мо ћи да убла жи те ка шаљ и дру -
ге симп то ме. По ред па жљи во
ода бра них на мир ни ца, ва жно
је и да пи је те мно го теч но сти.

Во да ће по мо ћи да се слуз из
плу ћа раз ре ди и да се лак ше
одво ји, те ће те је без мно го му -
ке и из ба ци ти ис ка шља ва њем.

По моћ из ку хи ње

Ле ка ри и ну три ци о ни сти са ве -
ту ју осо ба ма ко је ка шљу да из -
бе га ва ју ја ке за чи не, пре ви ше
со ли, ин ду стриј ски пре ра ђе ну
хра ну и га зи ра на пи ћа.

Сви ови про из во ди до дат но
на дра жу ју ди сај не пу те ве и те -
ра ју на ка шаљ. Уме сто то га пиј -
те то пле на пит ке, ко ји ће при -
ја ти ва шем гр лу. Ево и не ких
на мир ни ца ко је сви има мо у
ку хи њи, а мо гу од лич но по слу -
жи ти као пр ва по моћ у бор би
про тив ка шља.

Бе ли лук

Од дав ни на је по зна то да је бе -
ли лук је дан од нај бо љих ле ко -
ва за ка шаљ. Овај при род ни
ан ти би о тик и из у зет но сна жан
ан ти ок си данс ле чи ки ја ви цу,
пре хла де, чак и брон хи тис.

Бе ли лук је ди те као до да так
је ли ма, али и млад, у се зо ни,
као са ла ту. Мо же те на пра ви ти
и од лич ну ком би на ци ју с ме -
дом та ко што ће те ис ту ца ти у
ава ну не ко ли ко че но ва и до да -
ти ка ши чи цу до ма ћег ме да. Све
ле по из ме шај те, па узи мај те по
ка ши чи цу на сва ких сат

времена. Да би сте сми ри ли ка -
шаљ и олак ша ли ди са ње, сва -
ког ју тра на пра зан сто мак узи -
мај те сок од бе лог лу ка по ме -
шан с ма ло ше ће ра.

Kупус

Ако вас му чи упо ран ка шаљ,
ку пус је спа со но сно ре ше ње.
По себ но се пре по ру чу је цр ве -
ни ку пус, и то свеж, при пре -
мљен као са ла та.

Мо же те на пра ви ти и си руп
од по ла ки ло гра ма со ка од цр -
ве ног ку пу са и по ла ки ло гра -
ма ше ће ра или ме да. Из ме шај -
те све и про ку вај те не ко ли ко
ми ну та. Узи мај те три-че ти ри
ка ши ке днев но.

Це лер

Уко ли ко има те ла рин ги тис,
про му кли сте или сте оста ли
без гла са, до бро ће вам до ћи
овај на род ни лек чи ји је глав -
ни са сто јак це лер.

Про ку вај те 25 гра ма ли ста
це ле ра у мле ку 10 ми ну та, а
за тим про це ди те и пиј те две-
три шо ље ују тру, на пра зан же -
лу дац, и у то ку да на из ме ђу
обро ка. Уз то, до дај те ко рен це -
ле ра до ма ћим су па ма, или га
на рен дај те и за чи ни те ли му -
но вим со ком, па је ди те као
здра ву са ла ту.

Ду ња

Ни је уоп ште слу чај но што ова
ле ко ви та воћ ка сти же на на ше
тр пе зе баш у је сен, ка да има
нај ви ше пре хла да и ви ру сних
ин фек ци ја ди сај них пу те ва.

Си руп од ду ње за ле че ње
брон хи ти са при пре ми те на сле -
де ћи на чин. Опе ри те и очи сти -
те јед ну ве ћу ду њу, али не мој те
је љу шти ти, већ је с ко ром исе -
ци те на ко лу то ве, па је пре лиј -
те јед ним ли тром во де. Ку вај те
док теч ност не уври на по ло ви -
ну. Про це ди те сок, али ко ма де
не мој те ба ца ти, већ их по је ди -
те. Сок пиј те кад год вам при ја.

Цр ни лук

Ча јем од цр ног лу ка упо ран ка -
шаљ су ле чи ле и на ше ба ке. На -
се ци те јед ну гла ви цу цр ног лу -
ка сред ње ве ли чи не све с ко ром
на че твр ти не, па ку вај те у по ла
ли тра во де све док не по ста не
цр вен ка сто-бра он ка ста. Чај про -
це ди те и охла ди те, па пиј те у
то ку да на. У чај то ком ку ва ња
мо же те до да ти и ка ши чи цу ме -
да или ис крц кан орах с љу ском.

Чај од цр ног лу ка мо гу ко -
ри сти ти и де ца. По ред то га,
пре по ру чу ју се и ча је ви од мај -
чи не ду ши це, ја гор че ви не, бо -
кви це, бр шље на, ора хо ве љу -
ске, жал фи је и ђум би ра.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

МЕД ОД МА СЛАЧ КА

Мед од ма слач ка ле чи до са -

дан и упо ран ка шаљ. Мо же те

га при пре ми ти у кућ ним

усло ви ма, а ве о ма је ле ко вит.

По треб но вам је: 200 цве то ва

све же убра них ма сла ча ка,

два ки ло гра ма ше ће ра, два

ли тра во де и

два ли му на.

Цве то ве ма -

слач ка ле по

опе ри те, па их

пре лиј те са

два ли тра во -

де. Kувајте их док во да не

про ври, па на ста ви те још око

20 ми ну та. На кон то га скло -

ни те шер пу с рин гле, па про -

це ди те са др жај.

У во ду ко ју сте до би ли до -

дај те два ки ло гра ма ше ће ра,

па вра ти те на рин глу и уз не -

пре ста но ме ша ње ку вај те све

док по ло ви на теч но сти не

испа ри. По том до дај те два

ли му на ко је сте прет ход но

исе кли на ко лу то ве. На ста ви -

те да ку ва те и ме ша те све

док не при ме ти те да је са др -

жај у шер пи по при мио гу сти -

ну ме да. Сте ри -

ли зуј те те гле и,

док је мед још

врућ, си пај те га

у њих, па за тво -

ри те и чу вај те

на там ном и

хлад ном ме сту.

Мед се узи ма два-три пу -

та днев но, нај бо ље ују тру и

уве че по ка фе на ка ши чи ца,

а ако се ре дов но ко ри сти,

ле чи до са дан и упо ран ка -

шаљ. Је ди но огра ни че ње је

да га не сме ју ко ри сти ти

дија бе ти чари.

НА ПРА ВИ ТЕ СА МИ СИ РУП ОД ЛО ВО РА
ИЛИ БЕ ЛОГ СЛЕ ЗА

У слу ча ју ка шља по себ но се

пре по ру чу ју си ру пи од ло во -

ра и од бе лог сле за. Оба

мо же те на пра ви ти са ми.

Са стој ци за си руп од

ло во ра: три де ци ли тра

во де, шест ли сто ва ло во -

ра, се дам ка ши ка жу тог

ше ће ра и је дан ли мун. У

про вре лу во ду до дај те

лист ло во ра и ку вај те 10

ми ну та. Из ва ди те ли сто -

ве, па до дај те жу ти ше -

ћер и ис це ди те ли мун.

Kувајте по ла са та. Си руп си -

пај те у ста кле ну фла ши цу и

др жи те га у фри жи де ру. Пиј -

те ви ше пу та у то ку да на.

Си руп од бе лог сле за на -

пра ви те на сле де ћи на чин.

У ли тар во де до дај те 250

г ко ре на бе лог сле за и по -

ла ли тра 96-про цент ног

ал ко хо ла. До бро за тво -

ри те, про мућ кај те и

оста ви те да од сто ји 24

са та, па про це ди те. До -

дај те 1,5 кг жу -

тог ше ће ра.

Kувајте док се сме са

не сма њи на по ла. Охла -

ђе ни си руп си пај те у ста -

кле не фла ши це. Чу вај те у

фри жи де ру. Пи је се по су пе -

на ка ши ка ви ше пу та у то ку

да на.

ЧУ ДО ТВОР НИ
НАПИ ЦИ

Ка шља се мо же те ре ши ти

и по мо ћу ових на пи та ка.

Са стој ци: 250 мл мле ка,

ка ши ка пу те ра, ка ши ка

ме да, 1/4 ка ши чи це со де

би кар бо не и јед но до бро

уму ће но жу ман це. Ску вај -

те мле ко, до дај те све са -

стој ке и на кра ју жу ман це.

Пиј те то пло.

Са стој ци: две ка ши ке

ма сли но вог уља, две ка ши -

ке со ка од ли му на, ка ши ка

ба гре мо вог ме да и две ка -

ши ке про вре ле во де. У шо -

љу кљу ча лог мле ка до дај те

не ко ли ко ли сто ва жал фи је,

па пу сти те да ври три ми -

ну та. До дај те ка ши ку ма -

сла ца и ка ши ку ба гре мо вог

ме да, па по но во оста ви те

да про ври. Ка да од сто ји

де се так ми ну та, про це ди те

и пиј те три пу та днев но.

УБЛА ЖИ ТЕ ТЕ ГО БЕ БЕЗ ОД ЛА СКА У АПО ТЕ КУ

РЕ ШИ ТЕ СЕ КА ШЉА УЗ ДЕ ЛО ТВОР НЕ
РЕ ЦЕП ТЕ НА РОД НИХ ЛЕ КА РА
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Keďže Pančevo bolo väčšinou svojej exis-
tencie vďaka svojej polohe v pohraničnom
pásme miestom stretnutí ľudí rôznych ná-
rodov, nemalo by byť prekvapením, že pod
svojimi krídlami skrylo aj Vojlovicu aj jej
Slovákov. Práve tá blízkosť Vojlovice k
centru Pančeva a k nášmu hlavnému mes-
tu Belehrad mala významný vplyv na od-
lišný vývoj obyvateľstva tejto osady a hlav-
ne na mladšie generácie, ktoré neváhali
využiť všetky výhody, ktoré im takéto po-
stavenie ich osady poskytuje.

 Tesná blízkosť veľkých mestských oblastí
ovplyvnila, ale aj ovplyvňuje ekonomic-
kú, sociálnu a kultúrnu úroveň, ako aj
vývoj povedomia o mnohonárodnost-
nom prostredí, prostredí, v ktorom sa
žiadna národnosť necíti odmietnutá ale-
bo menej hodnotná. Od samého začiatku
a osídlenia Slovákov aj ostatných náro-
dov na tejto pôde poskytovali rozvinuté
mestá v okolí možnosť stáleho zdroja prí-
jmu, ktorý nesúvisel bezprostredne s
priemyslom, ale s možnosťou predaja
alebo výmeny produktov na pančevskom
trhu.

Príchod Slovákov do oblasti Vojlovice
sa spája s 19. storočím, ktoré je v historic-
kom zmysle obdobím, v ktorom už prie-
myselná výroba významne zaujala mies-
to manufaktúrnej výroby. Práve preto
existencia Slovákov vo Vojlovici úzko ne-
súvisela výlučne s hospodárstvom, ani
nezávisela iba od nej. Všetky tieto okol-
nosti ovplyvnili obyvateľov tejto oblasti a
viedli k prekonaniu stereotypov a pred-
sudkov o rôznych národoch nachádzajú-
cich sa v tej istej osade, ale aj k rastu po-
vedomia o význame vzdelávania.

Tunajší Slováci si uvedomili dôležitosť
vzdelania v rokoch, keď nebolo také po-
pulárne a zákonom povinné. Snažili sa
však uľahčiť život sebe a predovšetkým
svojim deťom tým, že podporili ich
školskú dochádzku bez toho, aby ako je-
diný zdroj príjmu uviedli poľnohospo-
dárske práce. V čase, keď bola výchova
detí ženského pohlavia v menej rozvinu-
tých oblastiach stále tabuizovanou té-
mou, Slováci z Vojlovice nezostali obeťa-
mi, ale aj svojím dcéram dali možnosť na
sebe pracovať.

Namiesto vinice-továrne

V medzivojnovom období, keď priemysel
získaval čoraz väčší význam, Slováci ho
využívali a začali smerovať k industriali-
zácii, kvôli ktorej sa ekonomika stala se-
kundárnym zdrojom príjmov. Takýto

spôsob spolužitia s rôznymi národmi
viedol k tomu, že počas vojny, keď bolo
vyhostenie, vyhnanstvo a zajatie formou
boja, si obyvatelia Vojlovice poskytovali
vzájomnú pomoc, pričom sa navzájom
zaručovali, čo zachránilo mnoho životov.

Príchod komunizmu a socializmu do
mesta prináša otvorenie nových tovární,
z ktorých tri sú hneď pri východe z Voj-
lovice. Na poliach, kde predtým boli
úrodné hektáre viníc - a ktorých majite-
lia, väčšinou Slováci, boli nútení staviť na
ústupky -, vznikla jedna z najväčších to-
vární na území Vojvodiny: Rafinéria, Pe-
trochémia a Azotara. Ich výstavba otvo-
rila nové pracovné miesta pre obyvateľov
tejto vidieckej osady. Pevný pracovný čas,
ako aj voľné víkendy umožňovali ľuďom
popri bežnej práci venovať sa poľnohos-
podárstvu a blízkosť miest prispela k ľah-
kému predaju nadbytočných výrobkov či
otvoreniu remeselných dielní, ako je do-
máca výroba rezancov a koláčov, ktorými
sú Vojlovičanky známe, a ktoré sa na trhu
Pančeva nachádzajú dodnes. Okrem
všetkých týchto poskytovaných výhod by
sme však nemali zabúdať na negatívne

dôsledky, ako napríklad znečistenie
ovzdušia a toxické plyny, ktoré boli v
uvedenom období vedľajším účinkom ta-
kýchto závodov. Dnes sa s rozvojom
technológie takéto znečistenie výrazne
znížilo.

Počas obdobia bombardovania, keď
boli tieto továrne zamerané, boli obyva-
telia Vojlovice vystavení bezprostriedne-
mu strachu a nebezpečenstvu smrti.

Slováci z Vojlovice sú obklopení prevaž-
ne srbským obyvateľstvom, ktoré ich
okrem materinského jazyka nútilo plynulo
hovoriť aj jazykom krajiny, v ktorej sa usa-
dili. Aj to sa však dalo zmeniť vplyvom
udalostí v Európe a vo svete. Keď Mária
Terézia usídlovala nemecké obyvateľstvo,
Slováci si s nimi rozumeli a popri srbčine a
slovenčine sa učili aj po nemecky. Usídle-
nie Nemcov so sebou prinieslо aj evanje-
lické náboženstvo, ktoré prijali vojvodinskí
Slováci, a preto sa dnes líšia od Slovákov na
Slovensku, kde je väčšina obyvateľov kato-
líckeho vierovyznania. V obdobiach, keď v
tejto oblasti primát malo Uhorsko, navšte-
vovali Slováci školu v maďarčine, a preto
mohli do svojho rozsahu vedomostí za-

hrnúť aj maďarčinu. V tom období bola
maďarizácia obyvateľstva populárna, na-
priek tomu Slováci zriedka menili svoje
vierovyznanie, ale vzťah k maďarskému
obyvateľstvu na istý čas ochladol. Tento
vplyv má svoje dôsledky aj dnes, preto sa,

aj keď len zriedka, nájdu starší potomkovia
Slovákov, ktorí ešte vedia po maďarsky,
alebo tí, ktorí si pamätajú svojich predkov,
ktorí vedeli toľko jazykov.

Okoloidúci sa zdravili vo viace-
rých jazykoch

Po všetkých tých burlivých historických
obdobiach nastalo zátišie, keď v tejto ob-
lasti žili v mieri a harmónii Srbi, Maďari
a Slováci. To všetko ovplyvnilo úroveň
vzdelania Slovákov: aj keď väčšina pro-
stredia je srbská, roky vo vojlovickej ško-
le prebiehali výučby v slovenskom jazy-
ku.Oficiálne nápisy na tabuliach sú napí-
sané v troch jazykoch a je zaujímavé po-
znamenať, že ulice vo Vojlovici sú pome-
nované po významných historických
osobnostiach Srbov, Maďarov a Slovákov.

Miona Pavlov
(Pokračovanie na strane 2)
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Vplyv urbánnych
prostredí na Vojlovicu

(Pokračovanie z titulnej strany)
Určite je nezvyčajné, že kedysi,
keď sa okoloidúci stretávali na
uliciach, zdravili sa v opačných
jazykoch, dokonca vymenili pár
slov v opačnom jazyku a preverili
si znalosť cudzieho jazyka. Dnes
je slovenský jazyk z dôvodu nedo-
statočného počtu detí klasifikova-
ný ako voliteľná mimoškolská ak-
tivita, ktorú slovenské deti stále
sledujú.

Okrem toho, špecifické posta-
venie Vojlovice, ktoré ju odlišuje
od iných miest vo Vojvodine, na-
vyše prispieva k rozvoju mladších
generácií tým, že ponúka stovky
príležitostí. Blízkosť centra Pan-
čevo umožňuje ľahký prístup k
odborným školám, školám cu-
dzích jazykov, knižnici, kinu, ná-
kupnému centru a mnohým mi-
moškolským aktivitám. Zo všet-
kých týchto dôvodov neprekva-
puje, že veľa slovenských detí sa
rozhodne okrem slovenských
kultúrnych spolkov navštevovať
aj srbské folklórne spolky. Ich
vzdelanie sa teda môže skutočne
veľmi zvýšiť. Väčšina slovenských
detí sa taktiež prakticky od naro-
denia učí súčasne dvom jazykom
- srbčine a slovenčine, a preto sa
mnohé z nich neskôr rozhodnú
študovať na Slovensku. Keďže sú
bilingválne takmer od narodenia,
neskoršie učenie sa ďalších cu-
dzích jazykov je výrazne uľahče-
né.

Výhodou tejto polohy obýva-
ného miesta je určite ekonomická
úľava, pretože všetko je po ruke a
nie je potrebná migrácia kvôli
hľadaniu práce v meste. Zo spolo-
čenského hľadiska tieto príleži-
tosti umožňujú deťom budovať sa
ako nesmierne všestranní jedno-
tlivci bez predsudkov a komple-
xov o iných a rozlyšných ľuďoch,
náboženstvách a tradíciách. Spo-
ločenský život je nesmierne boha-
tý a kamkoľvek sa obrátime, na-
skytne sa nová príležitosť nájsť si
priateľov, príležitosti na školenie
a neskoršie zamestnanie. Vplyv
na kultúru je však mimoriadne
veľký.

Kult nedeľného obeda
Život v takejto komunite vedie k
tomu, že jednotliví obyvatelia
oslavujú dvojo Vianoc, dve Veľké
noci, slavu (ktorý Slováci ako
sviatok nemajú), Lúciu atď., z dô-
vodu miešania sa obyvateľov a
uzatvárania zmiešaných manžel-
stiev. Zmena ľudí v tejto oblasti sa
dotkla aj kuchyne, takže veľa jedál
a ich kombinácií existuje iba vo
Vojlovici.

Kult nedele je stále mimoriad-
ne cenený. V nedeľu je deň, kedy
sa chodí na ranné bohoslužby v
kostole a potom na rodinný obed,

popoludnie je väčšinou vyhrade-
né na kamarátenie sa so širšou ro-
dinou. Na nedeľnom stole je ne-
vyhnutná polievka, Rinflajš, zná-
ma plnenina (niečo ako knedľa s
pečeňou, strúhankou a vajcami),
mäso kombinované s kompótom,
zemiaky a samozrejme dezert.

Pod vplyvom blízkosti mest-
ských oblastí a zmeny rôznych
národov sa kultúra zmenila, ale
duch jednoty a vzájomného reš-

pektovania rozmanitosti zostal.
Životné cesty odtiaľto vyviedli
mnohých mladých ľudí, ktorí hľa-
dali lepšie zajtrajšky. Mnoho ľudí
práve našlo zamestnanie vo svojej
domovskej krajine - na Slovens-
ku.

Kolektívne povedomie o 
vzájomnej úcte
Bez ohľadu na to, kde sme dočas-
ne alebo natrvalo usadení, mies-
to, kam sa vždy vrátime, je náš
domov. A pre vojlovických Slová-
kov to je presne Vojlovica. Do-
mov je tam, kde milujeme, do-
mov, z ktorého môžu odísť naše
nohy, ale nie i naše srdcia.

Pozícia Vojlovice a štruktúra
obyvateľstva sú príkladom kultúr-
nej rozmanitosti, v ktorej je ko-
lektívne vedomie vzájomnej úcty,
tolerancie a úcty k tým, ktorí sa lí-
šia od seba, na vysokej úrovni.
Svedčiť o tom môžu aj slovenské a
maďarské kostoly, ktoré hrdo sto-
ja vedľa seba vo vojlovickom par-

ku, ako aj kláš-
tor Vojlovica,
ktorý sa nachá-
dza v závode
Rafinéria, a
kňazom pri vy-
konávaní kláš-
torných prác
pomáhali prá-
ve Slováci a
Maďari.

To, čo v nej
odlišuje Vojlo-
vicu a Slová-
kov, a ktoré bo-
lo určite výraz-

ne ovplyvnené postavením Pan-
čeva a Belehradu, je silná jednota
a spojenie. Slováci sa kvôli móde
mestských oblastí nenechali od-
deliť. Svoje postavenie však využi-
li na prehĺbenie spolupráce s kul-
túrnymi inštitúciami v Srbsku aj
na Slovensku, čo viedlo k posilne-
niu etnického povedomia medzi
Slovákmi však, v primeranej mie-
re, v miere, ktorá znamená ocene-
nie ich identity a rešpektovanie
susedov.

V poslednej dobe sa Vojlovica
stala útočiskom pre ľudí, ktorí
utekajú pred davmi Belehradu,
pretože poskytuje miernejší spô-
sob života. Novousadlí obyvatelia
sú väčšinou prekvapení vzájom-
nou úctou Srbov, Maďarov a Slo-
vákov. Aj keď je Vojlovica pokoj-
ná a útulná, čoraz viac podlieha
urbanizácii a prispôsobovaniu sa
modernému spôsobu života. Slo-
venská komunita však už asi tri
storočia úspešne odoláva mno-
hým pokusom o zmenu a vply-
vom mestských oblastí, pričom si
zachováva svoju kultúrnu identi-
tu, a za túto schopnosť môže ďa-
kovať spoločnému životu národ-
nostných menšín, ktoré sa v prie-
behu rokov menili a ukazovali,
akí sú Slováci v ich komunite jed-
notní.

Piatok 13. november 2020

pancevac@pancevac-online.rs
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Pokiaľ ide o Vojvodinu, príbehy o
kaštieloch, plesoch, luxuse a sku-
točnej láske, ktoré sa v nich odo-
hrávali, sú pravdivé. Svedkami to-
ho sú zámky, vily a kaštiele posta-
vené členmi najvyšších spoločen-
ských vrstiev: šľachtici, grófi, baró-
ni... v celej Vojvodine (vtedajšia
rakúsko-uhorská monarchia) v ob-
dobí od 18. do 20. storočia.

Výstavba týchto zariadení súvisí
so vznikom spoločenských
vrstiev po odchode Turkov z tý-
chto oblastí a zavedení rakúskeho
štátneho systému. Boli postavené
na veľkostatkoch mimo urbán-
nych častí a môžeme slobodne
povedať, že sú strážcami histórie.
Štýly stavania sú rôzne, pretože
patria do prechodného obdobia
od baroka po klasicizmus.

Často môžete počuť príbehy o
kaštieloch rodiny Dunđerski, na-
príklad o kaštieli Fantast alebo o
ich kaštieli pri samotnom vchode
do Čeláreva, kde sa po prvýkrát
stretli básnik Laza Kostić a Lenka
Dunđerski, ktorých lásky sú sved-
kovia všetci, ktorí si prečítali bá-
seň Santa Maria della Salute. Keď
sa v jednom z nich ocitnete, ako-
by ste vrátili čas a máte pocit, že

ste súčasťou toho historického
príbehu.

Zaujímavá vidiecka kultúra
Po druhej svetovej vojne a so
zmenou štátneho systému a orga-
nizácie bol prijatý zákon o zná-
rodnení. Potom sa pomaly začalo
znárodňovanie. Niektoré kaštiele
začali slúžiť ako verejné zariade-
nia, ako sú nemocnice, školy ...
Niektoré sa zmenili na múzeá,
hotely a sály na oslavy a niektoré
sú, bohužiaľ, vedome ponechané
na prírodu a časom sa z nich po-
maly stávajú domy duchov.

Tie nádherné budovy predsta-
vujú jedinečnú pečať pre každé
miesto, na ktorom sa nachádzajú,
a tak sa tieto miesta spolu s nimi
stávajú zaujímavými pre turistov.
Stúpa záujem ľudí o kultúrne 

dedičstvo, ktoré vytvorila príroda,
ale aj tie, ktoré vytvoril človek.
Naša oblasť je bohatá na dedič-
stvo, pretože má historické a kul-
túrne dedičstvo a zachovanú prí-
rodnú krajinomaľbu. Veľký vý-
znam majú pri organizovaní rôz-

nych podujatí, výstav a iných akti-
vít. Vidiecka kultúra bude pre tu-
ristov zaujímavá a atraktívnejšia,
ak sa ukáže prostredníctvom fol-
klóru (kroje, tanec, spev, zvyky...)

Svadba včera a dnes
Obyvatelia niekoľkých sloven-
ských miest majú tú česť mať vo
svojom susedstve komplexy, kto-
rých centrom sú zámky-kaštiele.
V južnobáčskej oblasti sa nachá-
dza slovenská dedina Kulpin kto-
rú, okrem tradičných krojov a et-
no-podujatí, zdobia aj kaštiele
šľachtického rodu Stratimirović a
neskôr Dunđerski. Majetok, na
ktorom boli postavené, dala rodi-
ne Stratimirovićovcov Mária Te-
rézia ako odmenu za zásluhy v
boji proti Turkom na strane Ra-
kúska. V roku 1889 ich kúpil 

Lazar Dunđerski, ktorý sa vý-
znamne zaslúžil o rozvoj Kulpinu.
Menší kaštiel bol postavený na
konci 18. storočia a väčší v polo-
vici 19. storočia. V tomto kom-
plexe sa nachádzajú dve pomocné
budovy, ktoré sa zmenili na jedno
z najväčších poľnohospodárskych
múzeí v tejto oblasti, ako aj stará
budova školy, kostol a fara, slo-
venský evanjelický kostol, admi-
nistratívna budova, stajňa a sýp-
ka. Boli tam natáčané aj serialy
Sva ta ravnica, Jagodići, Santa
Maria della Salute ...

Na tomto priestrannom šľa-
chtickom majetku sa každoročne
koná slovenské podujatie Svadba
včera a dnes, ako aj módna pre-
hliadka svadobných šiat. Vďaka
tomu všetkému aj po toľkých ro-
koch zámok zaváňa životom.

Podľa architektúry tú istú kul-
túrnu pamiatku, ktorá je známa aj
ako kaštiel Damaskin, postavil
Lazar Dunđerski v roku 1901 a
daroval ju ako veno svojej dcére
Olge. Nachádza sa v slovenskej
dedine Hajdušica a je obklopený
nádherným parkom s jazerom a
niekoľkými vzácnymi druhmi
stromov.

Oľgu a jej manžela, senátora
Stevana Jovanovića, ľudia pamäta-
li ako dobrých veľkostatkárov a
podľa príbehov sa na tomto po-
zemku nachádzala najlepšia kons-
ká stajňa v krajine v období medzi
dvoma svetovými vojnami. S tým-
to kaštielom je spojená legenda o
maliarovi Jatanovi a jeho slávna
tvorba vďaka snom a jazeru.

Obyvatelia ďalšieho malého
slovenského mesta neďaleko Zre-
ňaninu sa môžu pochváliť tým, že
sa v ich blízkosti nachádza jeden z
najslávnejších vojvodinských ka-

štielov. Známejší je ako Kaštel a
nachádza sa v banátskej dedine
Ečka.

Územie dnešnej Ečky kúpil ze-
mepán Luka Lazar, ktorý osadu
založil a potom pre miestnych
obyvateľov postavil kostol. Kaštiel
postavil na začiatku 19. storočia v
anglickom štýle Lukov syn, Agoš-
ton Lazar. Majetok a kaštiel kúpil
v roku 1870 gróf Felix Ornonkur.

Dnešnú podobu budovy získa-
li, keď bola rodina Ornonkurov-
cov na vzostupe, a pod novým
priezviskom De La Fontagne et d
Harnoncur et Univerzagt a Pala-
vicani.

Kaštel bol hostiteľom mnohých
slávných osobností, od cisárov a
kráľov, grófov, barónov, grófok,
vojvodcov a kniežat, po slávnych
maliarov, básnikov a filozofov.
Klavirista a skladateľ Franz Liszt
tu mal verejné vystúpenie. Jed-
ným z hostí bol aj mladý cisár
František Jozef I. a korunný princ
Ferdinand tu zostal štyrikrát.

Na počesť prvého príchodu ná-
sledníka trónu v Ečke pri vchode
do Kaštela bol položený kameň s
pamätnou tabuľou. Kameň stojí
dodnes a tabuľa bola po prvej sve-
tovej vojne odstránená.

Zachovanie kaštielov je aj
ochrana kultúrneho dedičstva.
Tieto historické symboly predsta-
vujú záujem a inšpiráciu pre ar-
cheológov, odborníkov na cestov-
ný ruch, historikov, básnikov...
Okrem vyššie spomenutých ka-
štielov tvorí bohatstvo Vojvodiny
aj viac ako sedemdesiat podob-
ných budov, z ktorých niektoré
ešte len čakajú na svoju revitalizá-
ciu a získanie stavu kultúrneho
majetku, aký si zaslúžia.

Jana Ďurišová

KAŠTIELE VO VOJVODINE

TRADÍCIA POPRETKÁVANÁ ARISTOKRACIOU

PRI PRÍLEŽITOSTI VÝZNAMNÉHO JUBILEA DRAHÝCH SUSEDOV

Kontinuálna publikačná činnosť v Padine
Tri desaťročia Matice
slovenskej

Miestny odbor Matice sloven-
skej v Padine každý rok poteší
svojich spoluobčanov a nás, zo
susedstva a zo širšej slovenskej
komunity, novými knihami. Za-
čiatkom októbra bolo predstave-
né štúdium Jana Babiaka Slováci
v Padine. V stredu 28. októbra,
sme mali možnosť vypočuť si
niečo o ďalšej knihe vydanej
členmi Matice Padiny, 30 rokov
činnosti MOMS v Padine 1990 -
2020.

Toto dielo spoločne napísali
predchádzajúci dlhodobý predse-
da Miestneho odboru Matice slo-
venskej Dušan Kereš a súčasný
predseda Ján Kolárik. Fotografie
pre knihu zozbierali Zuzana Pa-
pová a Ján Kolárik, zatiaľ čo ko-
rektúru textu pripravila Želmíra
Kolárik.

Na začiatku knihy je uvedený
stručný prehľad práce Matice slo-
venskej v Padine pred druhou
svetovou vojnou, ako aj v povoj-

novom období, keď sa po čase
transformovala na miestny kul-
túrno-umelecký spolok.

Rozpad Juhoslávie, rozmach
nacionalizmu a šovinizmu pod-

nietili významných Slovákov k
obnoveniu pôsobenia Matice slo-
venskej v krajine v roku 1990, a
tak sa v Padine znovu založil
Miestny odbor.

Autori faktograficky podrobne
predstavili organizáciu ustanovu-
júceho stretnutia so všetkými
sprievodnými dokumentmi. V
pokračovaní je , v dlhšej kapitole,
podaný chronologický prehľad
práce Miestného odboru od jeho
založenia do roku 2007. Potom sa
každý nasledujúci rok až dodnes
spracováva osobitne a podrobnej-
šie. V poslednej časti knihy sú
predstavení všetci doterajší pred-
sedovia MOMS v Padine: Martin
Šimák, Pavel Kula a už spomína-
ní, Dušan Kereš a Ján Kolárik.
Text je popretkávaný veľkým poč-
tom fotografií, ktoré sú na konci
knihy vo forme príloh.

Samotná prezentácia knihy sa
konala v krásne zrekonštruova-
ných priestoroch MS Padina, kde
o ňom hovorili autori Dušan Kereš
a Ján Kolárik, ako aj člen Miestne-
ho odboru Zlatko Šimák. Zhro-
maždenie pozdravila predsedníč-
ka Slovenskej národnostnej rady
Libuška Lakatošová. Prítomní do-
stali výtlačok knihy a na záver bola
pre hostí, ako je už zvykom, pri-
pravená večera. I. Z.
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Ка ко је Пан че во ве ћи део свог по сто -
ја ња би ло ме сто су сре та љу ди ра зних
на ци ја због свог по ло жа ја по гра нич не
зо не, не тре ба да чу ди што је под сво -
ја кри ла са кри ло и Вој ло ви цу и ње не
Сло ва ке. Упра во та бли зи на Вој ло ви -
це цен тру Пан че ва и на шем глав ном
гра ду Бе о гра ду има ла је зна ча јан ути -
цај на дру га чи ји раз вој ста нов ни штва
овог на се ља, а по себ но на мла ђе ге не -
ра ци је, ко је се ни су ли би ле да ис ко -
ри сте све по год но сти ко је им пру жа
та кав по ло жај њи хо вог на се ља.

Не по сред на бли зи на ве ли ких ур ба -
них сре ди на ути ца ла је, и ути че, на
еко ном ски, со ци јал ни и кул тур ни
стан дард, као и на раз ви ја ње све сти о
мул ти ет нич кој сре ди ни, сре ди ни у
ко јој се ни јед на на ци о нал ност не осе -
ћа од ба че ном или ма ње вред ном. Још
од са мог на стан ка и на се ља ва ња ка ко
Сло ва ка, та ко и дру гих на ро да на ово
тле, раз ви је ни гра до ви у око ли ни пру -
жа ли су мо гућ ност стал ног из во ра
при хо да, ко ји ни је од мах био ве зан
за ин ду стри ју, већ за мо гућ ност про -
да је или трам пе про из во да на пан че -
вач кој пи ја ци.

До ла зак Сло ва ка на под руч је Вој -
ло ви це ве зу је се за 19. век, што је у
исто риј ском сми слу пе ри од у ко ме је
ин ду стри ја ли за ци ја већ зна чај но за у -
зи ма ла ме сто ма ну фак тур не про извод -
ње. Упра во због то га ег зи стен ци ја Сло -
ва ка у Вој ло ви ци ни је би ла те сно ве -
за на ис кљу чи во за при вре ду, ни ти је
за ви си ла са мо од ње. Све те окол но -
сти ути ца ле су на љу де са овог про -
сто ра и до во ди ле до пре ва зи ла же ња
сте ре о ти па и пред ра су да о ра зно ли -
ким на ци ја ма сме ште ним у истом на -
се љу, али и до ра ста све сти о зна ча ју
и бит но сти обра зо ва ња.

Ов да шњи Сло ва ци су зна чај обра -
зо ва ња уви де ли још у го ди на ма ка да
оно ни је би ло то ли ко по пу ла ри зо ва но
и за кон ски оба ве зно. Ипак, тру ди ли
су се да олак ша ју жи вот се би, а по себ -
но соп стве ној де ци, под сти чу ћи њи -
хо во шко ло ва ње без на ме та ња по љо -
при вре де и ње них по сло ва као је ди -
ног из во ра при хо да. У до ба ка да је у
ма ње раз ви је ним сре ди на ма шко ло -
ва ње жен ске де це би ло још увек та бу
те ма, вој ло вач ки Сло ва ци ни су оста -
ја ли жр тве, већ су и сво јим ћер ка ма
да ва ли мо гућ ност за рад на се би.

Уме сто ви но гра да – фа бри ке

У ме ђу рат ном пе ри о ду, ка да ин ду -
стри ја до би ја све ви ше на зна ча ју,
Сло ва ци то ко ри сте и по чи њу да се
окре ћу ин ду стри ја ли за ци ји, због че га

при вре да по ста је се кун дар ни из вор
при ма ња. Су жи вот с ра зно ли ким на -
ци ја ма до вео је до то га да су у пе ри о -
ду ра та, ка да су про те ри ва ње, из гнан -
ство и од во ђе ње у за ро бље ни штво би -
ли ви до ви бор бе, ста нов ни ци Вој ло -
ви це ме ђу соб но пру жа ли по моћ га -
ран ту ју ћи јед ни за дру ге, чи ме су мно -
ги жи во ти спа се ни. До ла зак ко му ни -
зма и со ци ја ли зма у град до но си отва -

ра ње но вих фа бри ка, од ко јих чак три
упра во на са мом из ла зу из Вој ло ви це.
На по љи ма где су се не ка да на ла зи ли
плод ни хек та ри ви но гра да, а чи ји су
вла сни ци, пре те жно Сло ва ци, би ли
при мо ра ни да их усту пе за из град њу,
из ни кле су јед не од нај ве ћих фа бри ка
на те ри то ри ји Вој во ди не: Ра фи не ри -
ја, „Пе тро хе ми ја” и „Азо та ра”. Њи хо -
ва из град ња отво ри ла је но ва рад на
ме ста за ста нов ни штво овог на се ља
ру рал ног ти па. Фик сно рад но вре ме,
као и сло бод ни ви кен ди омо гу ћи ли
су љу ди ма да се, по ред ре дов ног по -
сла, ба ве и по љо при вре дом, а бли зи -
на гра до ва до при не ла је то ме да се
ви шак про из во да ла ко про да или да
се отво ре за нат ске ра ди о ни це, по пут
до ма ће про из вод ње ре за на ца и ко ла -
ча, по ко ји ма су Вој лов чан ке по зна те
и ко ји се и да нас мо гу на ћи на пан че -

вач кој пи ја ци. Ме ђу тим, по ред свих
тих бе не фи ци ја, не тре ба за бо ра ви ти
на не га тив не по сле ди це по пут за га ђе -
ња ва зду ха и отров них га со ва ко ји су
у том пе ри о ду би ли нус по ја ва та квих
фа бри ка. Да нас, с раз во јем тех но ло -
ги је, та кво за га ђе ње је знат но смањено.

Та ко ђе, и у пе ри о ду бом бар до ва ња,
ка да су га ђа не упра во ове фа бри ке,
ста нов ни ци Вој ло ви це би ли су из ло -

же ни не по сред ном стра ху и опа сно -
сти од смр ти.

Сло ва ци из Вој ло ви це окру же ни су
ве ћин ски срп ским ста нов ни штвом, што
је их при мо ра ло да, по ред свог ма тер -
њег је зи ка, теч но го во ре је зик др жа ве у
ко јој су се на ста ни ли. Ипак, и то је би -
ло про мен љи во под ути ца јем до га ђа ја
у Евро пи и све ту. Ка да је Ма ри ја Те ре -
зи ја на ста њи ва ла не мач ко ста нов ни -
штво, Сло ва ци су се са жи ве ли с њи ма,
те су по ред срп ског и сло вач ког је зи ка
на у чи ли и не мач ки. Та ко ђе, на се ља ва -
ње Не ма ца до не ло је са со бом и еван -
ге ли стич ку ре ли ги ју, ко ју су Сло ва ци у
Вој во ди ни при хва ти ли, због че га се они
да нас раз ли ку ју од Сло ва ка у Сло вач -
кој, где је ве ћин ско ста нов ни штво ка -
то лич ке ве ре. У пе ри о ди ма ка да је на
овим про сто ри ма при мат има ла Угар -
ска, Сло ва ци су по ха ђа ли шко лу на

мађар ском, због че га су у свој ди ја па -
зон зна ња мо гли да увр сте и ма ђар ски
је зик. У том пе ри о ду по пу лар на је би ла
уга ри за ци ја ста нов ни штва. Ипак, Сло -
ва ци су рет ко ме ња ли сво ју ве ру, али је
од нос с ма ђар ским ста нов ни штвом на
не ко вре ме за хлад нео. Тај ути цај сво је
по сле ди це има и да нас, па се, иа ко рет -
ко, мо гу на ћи ста ри ји по том ци Сло ва -
ка ко ји још увек зна ју и ма ђар ски или

они што се се ћа ју сво јих пре да ка ко ји
су по зна ва ли то ли ко је зи ка.

Про ла зни ци се по здра вља ли на
ви ше је зи ка

На кон свих тих бур них исто риј ских
пе ри о да усле ди ло је за тиш је, ка да су
на овом про сто ру оста ли да у ми ру и
сло зи жи ве Ср би, Ма ђа ри и Сло ва ци.
Све ово ути ца ло је на ви си ну обра зо -
ва ња Сло ва ка: иа ко је ве ћин ски срп -
ска око ли на, у вој ло вач кој шко ли го -
ди на ма су по сто ја ла оде ље ња у ко ји -
ма се на ста ва од ви ја ла на сло вач ком
је зи ку. Зва нич ни нат пи си на та бла ма
пи са ни су тро је зич но, а ин те ре сан -
тан је и по да так да ули це у Вој ло ви -
ци но се име на зна чај них исто риј ских
лич но сти Ср ба, Ма ђа ра и Сло ва ка.

Миона Павлов
(На ста вак на стра ни 2)
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Ка да је у пи та њу Вој во ди на,
при че о двор ци ма, ба ло ви ма,
рас ко ши и пра вој љу ба ви ко је
су се од ви ја ле уну тар њих су
исти ни те. Све до ци ово га су зам -
ко ви, ви ле и ка ште ли ко је су
гра ди ли при пад ни ци нај ви ших
дру штве них сло је ва: пле ми ћи,
гро фо ви, ба ро ни… ши ром це -
ле Вој во ди не (та да шње Ау стро -
у гар ске мо нар хи је) у пе ри о ду
од 18. до 20. ве ка.

Из град ња ових обје ка та по ве -
зу је се с на стан ком дру штве -
них сло је ва на кон од ла ска Ту -
ра ка с тих про сто ра и уво ђе ња
ау стриј ског др жав ног уре ђе ња.
Гра ђе ни су на ве ли ким има -
њи ма из ван ур ба них сре ди на и
сло бод но мо же мо ре ћи да су
они чу ва ри исто ри је. Сти ло ви
град ње обје ка та су раз ли чи ти,
јер при па да ју пре ла зном пе ри -
о ду од ба ро ка до кла си ци зма.

Че сто се мо гу чу ти при че о
зам ко ви ма по ро ди це Дун ђер -
ски, као што је за мак „Фан таст”,
или о њи хо вом двор цу на са -
мом ула зу у Че ла ре во, где су се
пр ви пут сре ли пе сник Ла за Ко -
стић и Лен ка Дун ђер ски, чи је
љу ба ви су све до ци сви ко ји су
про чи та ли пе сму „Santa Maria
della Salute”. Ка да се на ђе те у
не ком од њих, као да сте вра ти -
ли вре ме уна зад и осе ћа те да
сте део те исто риј ске при че.

За ни мљи ва ру рал на култура

На кон Дру гог свет ског ра та и с
про ме ном др жав ног си сте ма и
уре ђе ња до нет је за кон о на ци -
о на ли за ци ји. Та да је по ла ко по -
че ла њи хо ва на ци о на ли за ци ја.
По је ди ни двор ци су по че ли да
слу же као објек ти за јав ну на -
ме ну, по пут бол ни ца, шко ла…
Не ки су пре тво ре ни у му зе је,
хо те ле и са ле за про сла ве, а не -
ки су, на жа лост, све сно пре пу -
ште ни при ро ди и с вре ме ном
по ла ко по ста ју ку ће ду хо ва.

Те ве ле леп не гра ђе ви не пред -
ста вља ју је дин стве ни пе чат за
сва ко ме сто у ком се на ла зе, а
са мим тим и та ме ста за јед но
с њи ма по ста ју за ни мљи ва за
ту ри сте. Све је ве ће ин те ре со -
ва ње љу ди за кул ту ро ло шко на -
сле ђе, ка ко оно ко је је ство ри -
ла при ро да, та ко и оно што је
ство рио чо век. На ше под руч је
је бо га то на сле ђем јер по се ду -
је исто риј ско кул тур но на сле -
ђе, очу ван при род ни пеј заж. То
је ве о ма зна чај но за ор га ни зо -
ва ње раз ли чи тих при ред би, из -
ло жби и дру гих ак тив но сти.
Ру рал на кул ту ра ће би ти ин -
те ре сант на и атрак тив ни ја за
ту ри сте уко ли ко се при ка зу је

кроз фол клор (но шње, плес,
пе ва ње, оби ча ји...).

Свад ба не кад и сад

Ме шта ни не ко ли ко сло вач ких
ме ста има ју ту част да се у њи -
хо вом ком ши лу ку на ла зе ком -
плек си чи ји цен тар пред ста -
вља ју двор ци – ка ште ли. У Ју -
жно бач ком окру гу на ла зи се
сло вач ко се ло Кул пин, ко је, по -
ред тра ди ци о нал них но шњи и
ет но-ма ни фе ста ци ја, кра се и
двор ци пле мић ке по ро ди це
Стра ти ми ро вић, а ка сни је  Дун -
ђер ски. По сед на ко ме су они
из гра ђе ни до би ла је по ро ди ца
Стра ти ми ро вић од Ма ри је Те -
ре зи је као на гра ду за њи хо ве
за слу ге у бор би про тив Ту ра ка
на стра ни Ау стри је. Го ди не
1889. от ку пљу је их Ла зар Дун -
ђер ски, ко ји је знат но до при -
нео раз во ју Кул пи на. Ма њи дво -
рац је из гра ђен кра јем 18. ве -
ка, а ве ћи сре ди ном 19. ве ка. У
том ком плек су се на ла зе и две
по моћ не згра де ко је су пре тво -
ре не у је дан од нај ве ћих по љо -
при вред них му зе ја на овим про -
сто ри ма, као и ста ра згра да
шко ле, цр ква и па ро хиј ски дом,
сло вач ка еван ге ли стич ка цр -
ква, управ на згра да, ко њу шни -
ца и жит ни ма га цин. Ту су сни -
ма не и се ри је „Сва та рав ни -
ца”, „Ја го ди ћи”,  „Santa Maria
della Salute”...

Сва ке го ди не на овом про -
стра ном ари сто крат ском има -
њу одр жа ва се сло вач ка ма ни -
фе ста ци ја „Свад ба не кад и сад”,
као и мод на ре ви ја вен ча ни ца.
За хва љу ћи све му ово ме дво рац
и на кон то ли ко го ди на оди ше
ми ри сом жи во та.

По ар хи тек ту ри, исти та кав
спо ме ник кул ту ре, ко ји је

познат и као дво рац „Да ма -
скин”, Ла зар Дун ђер ски је са -
гра дио 1901. го ди не и дао га у
ми раз сво јој ћер ки Ол ги. Он
се на ла зи у сло вач ком се лу Хај -
ду чи ца и окру жен је пре ле пим
пар ком с је зе ром и не ко ли ко
рет ких вр ста др ве ћа.

Ол га и њен су пруг се на тор
Сте ван Јо ва но вић у на ро ду су
оста ли упам ће ни као до бри ве -
ле по сед ни ци и, пре ма при чама,

упра во на овом има њу би ла је
сме ште на нај бо ља ер ге ла ко ња
у др жа ви у пе ри о ду из ме ђу два
свет ска ра та. Са овим зам ком
је по ве за на и ле ген да о сли ка -
ру Ја та ну и ње го вом чу ве ном
ства ра њу за хва љу ју ћи сно ви ма
и је зе ру.

Ме шта ни још јед ног ма лог
сло вач ког ме ста на до мак Зре -
ња ни на мо гу да се по хва ле да
се у њи хо вој бли зи ни на ла зи
је дан од нај по зна ти јих дво ра -
ца у Вој во ди ни. Он је по зна ти -
ји под име ном „Ка штел” и на -
ла зи се у Ба нат ском се лу Еч ка.

Те ри то ри ју да на шње Еч ке ку -
пио је вла сте лин Лу ка Ла зар,
ко ји је осно вао на се ље, а на -
кон то га из гра дио цр кву за ме -
шта не.  Дво рац је по чет ком 19.
ве ка у ен гле ском сти лу из гра -
дио Лу кин син, Аго штон Ла -
зар. Има ње и дво рац је 1870.
го ди не от ку пио гроф Фе ликс
Ар нон кур.

Да на шњи из глед згра да до -
би ја ка да је по ро ди ца Ар нон -
кур би ла у нај ве ћем успо ну и с
но вим пре зи ме ном: De La Fon-
tagne et d Harnoncur et Univer-
zagt i Palavicani.

„Ка штел” је био до ма ћин и
уго стио мно ге слав не лич но -
сти, по чев од ца ре ва и кра ље -
ва, гро фо ва, ба ро на, кон те са,
вој во да и прин че ва, пре ко зна -
ме ни тих сли ка ра, до пе сни ка
и фи ло зо фа. Ов де је јав ни на -
ступ имао пи ја ни ста и ком по -
зи тор Франц Лист. Је дан од го -
сти ју био је и мла ди цар Фра -
ња Јо сиф I, а пре сто ло на след -
ник Фер ди нанд ов де је бо ра -
вио че ти ри пу та.

У част пр вог до ла ска пре -
сто ло на след ни ка у Еч ку код
ула за у „Ка штел” по ста вљен је
ка мен са спо мен-пло чом. Ка -
мен сто ји и дан-да нас, а пло -
ча је ски ну та по сле Пр вог свет -
ског ра та.

Очу ва ње дво ра ца пред ста -
вља и очу ва ње кул тур ног на -
сле ђа. Ови исто риј ски сим бо -
ли пред ста вља ју ин те рес и ин -
спи ра ци ју ар хе о ло зи ма, ту ри -
змо ло зи ма, исто ри ча ри ма, пе -
сни ци ма... По ред го ре по ме -
ну тих дво ра ца, бо гат ство Вој -
во ди не чи ни још ви ше од се -
дам де сет слич них обје ка та, од
ко јих не ки и да ље че ка ју ре -
ви та ли за ци ју и сти ца ње
статуса кул тур ног до бра и
споме ни ка кул ту ре ка кав
заслужују.

Ја на Ђу риш

ДВОР ЦИ У ВОЈ ВО ДИ НИ

TРАДИЦИЈА ПРОТ КА НА АРИ СТО КРА ТИ ЈОМ

ПОВОДОМ ЗНАЧАЈНОГ ЈУБИЛЕЈА ДРАГИХ СУСЕДА

Континуирана издавачка делатност у Падини
Три деценије Матице
словачке

Месни одбор Матице словач-
ке Падина своје суграђане и
нас из суседства и шире сло-
вачке заједнице сваке године
обрадује новим књигама. По-
четком октобра је представље-
на студија Јана Бабјака „Сло-
ваци у Падини”. У среду 28.
октобра имали смо прилику
да у просторијама МЗ Падина
чујемо нешто о још једној

књизи коју су објавили члано-
ви Матице словачке Падина:
„30 година рада МО МС у Па-
дини 1990–2020”.

Ово дело су заједнички на-
писали пређашњи дугогоди-
шњи председник Месног од-
бора Матице словачке Душан
Кереш и садашњи председник
Јан Коларик. Фотографије за
књигу прикупили су Зузана
Пап и Јан Коларик, а текст 
је лекторисала Желмира
Коларик.

На почетку књиге дат је кра-
так осврт на рад Матице сло-
вачке у Падини пре Другог свет-
ског рата, као и на послератно
време, када је она преображе-
на у локално културно-умет-
ничко друштво.

Распад Југославије и бујање
национализма и шовинизма
покренули су истакнуте Сло-
ваке да 1990. године обнове
рад Матице словачке у држа-
ви, тако да је и у Падини поно-
во основан Месни одбор.

Аутори су детаљно фактограф-
ски приказали организацију

оснивачког скупа са свим пра-
тећим документима. У настав-
ку је, у дужем поглављу, дат
хронолошки преглед рада Ме-
сног одбора од оснивања до
2007. године. Након тога свака
наредна година, све до дана-
шњих дана, обрађена је посеб-
но, с више детаља. У послед-
њем делу књиге представљени
су сви досадашњи председни-
ци МОМС-а у Падини: Мар-
тин Шимак, Павел Кула и, већ
споменути, Душан Кереш и Јан
Коларик. Текст је „прошаран”
великим бројем фотографија,
којих има и на крају књиге у
виду прилога.

Сама промоција књиге одр-
жана је у лепо обновљеним
просторијма МЗ Падина, где
су о њој говорили аутори Ду-
шан Кереш и Јан Коларик, као
и члан Месног одбора Златко
Шимак. Скуп је поздравила
председница Словачког наци-
оналног савета Либушка Ла-
катош. Присутнима је дарован
по примерак књиге, а за госте
је на крају, по обичају, прире-
ђена вечера. И. З.

МУЛ ТИ ЕТ НИЧ КО МЕ ЂУ СОБ НО УВА ЖА ВА ЊЕ

Ути цај бли зи не ур ба них
сре ди на на Вој ло ви цу

(На ста вак с на слов не стра не)

Не сва ки да шње је и то да су се
не ка да про ла зни ци на ули ца -
ма по здра вља ли на су прот ним
је зи ци ма, па чак и раз ме ни ли
по не ку реч про ве ра ва ју ћи сво -
је зна ње стра ног је зи ка. Да нас,
због не до вољ не број но сти де -
це, сло вач ки је зик се свр ста ва
у фа кул та тив не, ван на став не
ак тив но сти, ко је сло вач ка де -
ца и да ље пра те.

По ред то га, спе ци фи чан по -
ло жај Вој ло ви це, ко ји је раз -
ли ку је од дру гих сло вач ких ме -
ста у Вој во ди ни, до при но си раз -
во ју мла ђих ге не ра ци ја ну де -
ћи си ја сет мо гућ но сти. Бли зи -
на цен тра Пан че ва омо гу ћа ва
ла ку до ступ ност струч ним шко -
ла ма, шко ла ма стра них је зика,

би бли о те ци, би о ско пу, тр жном
цен тру и број ним ван на став -
ним ак тив но сти ма. Из свих
ових раз ло га и не чу ди што се
број на сло вач ка де ца од лу чу ју
за по ха ђа ње срп ских фол клор -
них дру шта ва, по ред сло вач -
ког кул тур ног дру штва. Та ко
њи хо во обра зо ва ње за и ста мо -
же умно го ме да се уве ћа ва. Та -
ко ђе, нај ве ћи део сло вач ке де -
це прак тич но од ро ђе ња учи
исто вре ме но два је зи ка, срп -
ски и сло вач ки, због че га се
ка сни је мно ги од лу чу ју за сту -
ди је упра во у Сло вач кој. Бу ду -
ћи да су го то во од ро ђе ња би -
лин гви сти, ка сни је уче ње до -
дат них стра них је зи ка знат но
им је олак ша но.

Ова кав по ло жај јед ног на се -
ље ног ме ста сва ка ко пред ста -
вља еко ном ску олак ши цу, јер
се све на ла зи на до хват ру ке, а
и не ма по тре бе за ми гра ци ја -
ма због до би ја ња по сла у гра -
ду. Из со ци јал ног угла гле да -
но, све ово омо гу ћа ва де ци да
се гра де као све стра не лич но -
сти, без пред ра су да и ком плек -
са пре ма дру гим и дру га чи јим
љу ди ма, ве ри и тра ди ци ји. Со -
ци јал ни жи вот је из у зет но бо -
гат и, куд год се окре не мо, ну -
ди се не ка но ва мо гућ ност скла -
па ња при ја тељ ства, при ли ке за
уса вр ша ва ње, а ка сни је и за -
по сле ње. Ипак, ути цај на кул -
ту ру је из у зет но ве ли ки.

Култ не дељ ног руч ка

Жи вот у јед ној ова квој за јед -
ни ци до во ди до то га да по је -
ди ни ста нов ни ци сла ве два Бо -
жи ћа, два Ус кр са, сла ву (ко ју
Сло ва ци као пра зник не ма ју),
Лу ци ју итд., због ме ђу соб ног
ме ша ња ста нов ни ка и скла па -
ња ме шо ви тих бра ко ва. Та ко -
ђе, сме њи ва ње на ро да на овим
про сто ри ма ути ца ло је и на ку -
хи њу, па та ко до ста је ла и њи -
хо вих ком би на ци ја по сто ји са -
мо у Вој ло ви ци.

Култ не де ље и да ље се из у -
зет но не гу је. Не де ља је дан за
од ла зак у цр кву на ју тар њу ли -
тур ги ју, он да и за по ро дич ни
ру чак, а по под не је углав ном
ре зер ви са но за дру же ње са ши -
ром по ро ди цом. На не дељ ној
тр пе зи не из о став ни су су па,
рин дфлајш, чу ве на плње ни на
(не што по пут кне дли са џи ге -
ри цом, пре зла ма и ја ји ма), ме -
со у ком би на ци ји с ком по том,
кром пир и, на рав но, де серт.

Под ути ца јем бли зи не ур ба -
них сре ди на и сме њи ва њем

разних на ци ја кул ту ра се ме -
ња ла, али се за др жао дух за -
јед ни штва и уза јам ног по што -
ва ња раз ли чи то сти. Жи вот не
ста зе од ве ле су мно ге мла де
одав де у по тра зи за не ким бо -
љим су тра. Упра во, мно ги су
за по сле ње про на шли у сво јој
ма тич ној зе мљи – Сло вач кој.

Ко лек тив на свест о
међусобном ува жа ва њу

Без об зи ра на то где смо при -
вре ме но или за у век на ста ње -
ни, ме сто на ко је се увек вра -
ћа мо је наш дом. А за вој ло -
вач ке Сло ва ке то је упра во Вој -
ло ви ца. Дом је та мо где је љу -
бав, дом ко ји на ша сто па ла мо -
гу да на пу сте, али не и на ша
ср ца.

По ло жај Вој ло ви це и струк -
ту ра ста нов ни штва при мер су
јед не кул тур не ра зно вр сно сти у
ко јој је ко лек тив на свест о ме -
ђу соб ном ува жа ва њу, то ле ран -
ци ји и по што ва њу дру га чи јих
од се бе на ви со ком сте пе ну
разви је но сти. О то ме мо гу да
по све до че и сло вач ка и ма ђар -
ска цр ква, ко је по но сно сто је
јед на по ред дру ге у вој ло вач -
ком пар ку, као и ма на стир Вој -
ло ви ца, ко ји се на ла зи у окви ру
фа бри ке Ра фи не ри ја, а чи јим
све ште ни ци ма су Сло ва ци и Ма -
ђа ри по ма га ли при ли ком оба -
вља ња ма на стир ских послова.

Оно што од ли ку је Вој ло ви цу
и Сло ва ке у њој, а на шта је у
знат ној ме ри сва ка ко ути цао по -
ло жај Пан че ва и Бе о гра да, је -
сте чвр сто је дин ство и по ве за -
ност. Сло ва ци ни су до зво ли ли

да се, због мо де ур ба них сре ди -
на, род бин ски уда ље. Ипак, свој
по ло жај су ис ко ри сти ли за про -
ду бљи ва ње са рад ње с кул тур -
ним ин сти ту ци ја ма ка ко у Ср -
би ји, та ко и у Сло вач кој, што је
до ве ло до ја ча ња ет нич ке све -
сти код Сло ва ка, али у ра зум -
ној ме ри, ме ри ко ја под ра зу ме -
ва вред но ва ње свог иден ти те та
и по што ва ње ком шиј ског.

У по след ње вре ме Вој ло ви ца
по ста је уто чи ште оних ко ји бе -
же од бе о град ске гу жве, јер пру -
жа је дан мир ни ји на чин жи во -
та, а но во на се ље ни ста нов ни ци
углав ном оста ју из не на ђе ни ме -
ђу соб ним ува жа ва њем Ср ба, Ма -
ђа ра и Сло ва ка. Иа ко мир на и
ушу шка на, Вој ло ви ца све ви ше
под ле же ур ба ни за ци ји и при -
ла го ђа ва њу мо дер ном на чи ну
жи во та. Ме ђу тим, сло вач ка за -
јед ни ца већ око три ве ка успе -
шно одо ле ва мно гим по ку ша -
ји ма про ме на и ути ца ји ма ур -
ба них сре ди на, при че му чу ва
свој кул тур ни иден ти тет, а за
ту спо соб ност мо же да за хва ли
упра во за јед нич ком жи во ту на -
ци о на лих ма њи на ко је су се то -
ком го ди на сме њи ва ле и по ка -
за ле ко ли ко су Сло ва ци сло жни
у свом за јед ни штву.

Ми о на Па влов
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Обра зо ва ње као
приоритет

Сло вач ке ТВ 
са др жа је тре ба ло би
еми то ва ти на 
Те ле ви зи ји Но ви Сад

У све тлу нај но ви јег ис тра жи -
ва ња ет нич ке дис тан це у Ср -
би ји (Ин сти тут дру штве них на -
у ка, „Со ци јал ни од но си из ме -
ђу ет нич ких за јед ни ца у Ср би -
ји”) мо же мо при ме ти ти да су
ра дом сво јих уста но ва нај ви -
ше за до вољ ни при пад ни ци ма -
ђар ске на ци о нал не ма њи не. То
се да ла ко об ја сни ти ње ном
број но шћу (нај ве ћа у Вој во ди -
ни) и ње ним нај зна чај ни јим
ути ца јем, пре ко на ци о нал не
пар ла мен тар не стран ке, на др -
жав не ор га не Ср би је.

Де ло твор но сти тог ути ца ја
сна жно до при но си и су сед на
Ма ђар ска, ни зом ме ра, од ко -
јих је, сва ка ко, нај ва жни ја мате -
ри јал на и фи нан сиј ска по моћ.

Стран ци и ов де и та мо

Упр кос то ме, не ки ов да шњи
Ма ђа ри ка жу да се и ов де и та -
мо, у Ма ђар ској, осе ћа ју као
стран ци. („Ме ни је увек би ло
ва жно што сам ро ђе на у Вој во -
ди ни и, ка да сам се дам го ди на
жи ве ла у Бу дим пе шти, увек ми

је не што фа ли ло. Ка рак те ри -
стич на је на ша уло га: стран ци
смо и ов де и та мо.” Кин га Ме -
зеи, по зо ри шна ре ди тељ ка.) На
оте жа но ин те гри са ње Ма ђа ра
у срп ско дру штво ука зу ју и

резул та ти по ме ну тог ис тра жи -
ва ња; при мет на је ет нич ка
дистан ца пре ма њи ма.

До не кле је слич на си ту а ци ја
(не ра чу на ју ћи ма њу ет нич ку
дис тан цу и не за до вољ ство ис -
пи та ни ка ра дом Сло вач ког на -
ци о нал ног са ве та, што би Ма -
ти цу сло вач ку, као во де ћу у све -
ту, тре ба ло да озбиљ но за бри не)
и с вој во ђан ским Сло ва ци ма.
Упр кос за јед нич ком је зи ку, кул -
ту ри, раз ви је ној кул тур ној са -
рад њи сло вач ких КУД-ова и дру -
гих удру же ња, чак до не кле и ве -
ри, у Сло вач кој ов да шње Сло ва -
ке до жи вља ва ју и „кр сте” као

Ср бе, да кле као ту ђин це. Раз лог
је што ве ћи на ста но ви штва Сло -
вач ке не зна да у Ср би ји по сто ји
нај број ни ја сло вач ка ен кла ва.

Мно ги ни та мо ни ов де ни су
чу ли за син таг му дол но зем ски

Сло ва ци (Сло ва ци са До ње зе -
мље). Тре ба ло је да про ђе ви -
ше де це ни ја, да до ђе до еко -
ном ског бу ма у Сло вач кој и
оску ди це рад не сна ге, да би по -
сло дав ци „от кри ли” где има
ква ли фи ко ва не ре зер вне рад -
не сна ге са зна њем њи хо вог је -
зи ка. Ту се, из ме ђу оста лог, ви -
ди раз ли чит при ступ сло вач ке
и ма ђар ске др жа ве пре ма сво -
јој на ци о нал ној ма њи ни у Ср -
би ји. Док Ма ђар ска, по след -
њих го ди на, оби ла том по мо ћи
на сто ји да Ма ђа ре „за др жи” у
Ср би ји, на род ном тлу, Сло -
вач ка сво јом еко ном ском и
обра зов ном по ли ти ком „уси са -
ва” по треб ну мла ду рад ну сна -
гу, по себ но Сло ва ке, из Ср би -
је. Као да јој ни је ста ло да по -
сле три стотине го ди на и да ље
ов де има зна ча јан број сво јих
су на род ни ка.

Не ка жем да Сло вач ка не
пру жа раз ли чи те вр сте по мо -
ћи сло вач кој за јед ни ци у Ср -
би ји, већ да је она јед но стра на
и не до вољ на, а с по др шком Ма -
ђар ске ма ђар ској на ци о нал ној
ма њи ни – не у по ре ди ва. Мо жда
је не ре ал но оче ки ва ти да ће
Сло вач ка баш „ко пи ра ти” Ма -
ђар ску и по ка за ти се ве ли ко -
ду шном и да ле ко ви дом, али би

сва ка ко мо гла ви ше по мо ћи у
очу ва њу сло вач ког је зи ка и кул -
ту ре на овом про сто ру, већ кад
сла ба шни под сти ца ји до ла зе од
срп ске вла де.

Мо жда би пр ви ко рак мо гао
би ти на чи њен у елек трон ским
мас-ме ди ји ма. Оно што ми ни -
смо ус пе ли у Пан че ву на ло -
кал ној те ле ви зи ји, тре ба ло би
да по ку ша да оства ри сло вач -
ка ре дак ци ја на сло вач ком је -
зи ку: да по пу лар не сло вач ке
ТВ са др жа је са др жав не и при -
ват них те ле ви зи ја у Сло вач кој
еми ту је на Те ле ви зи ји Но ви
Сад. Не ма сва ко ка блов ску или
са те лит ску те ле ви зи ју, а реч
упра во пре ко оми ље них ме ди -
ја нај лак ше ула зи у ухо, бу ди
ра до зна лост и ства ра по тре бу
за је зи ком.

По треб ни за ни мљи ви ји
садр жа ји

Ви ше де це ни ја уна зад уоч љи -
во је да опа да за ин те ре со ва -
ност ђа ка и њи хо вих ро ди те ља
за на ста ву на сло вач ком је зи -
ку или бар уче ње сло вач ког
као ма тер њег је зи ка. Они на -
во де ра зно род не раз ло ге, а за -
пра во из го во ре. Ни срп ске ни
сло вач ке уста но ве ов де ни су
се по ка за ле у до ка зи ва њу

важно сти уче ња сло вач ког као
ма тер њег је зи ка и не го ва њу
вла сти те култу ре и иден ти те -
та. Све као да је пре пу ште но
сти хи ји, слу чај но сти и убр за -
ној аси ми ла ци ји.

Ни ми у Вој ло ви ци ни смо
има ли ве ћег успе ха у Ма ти ци
сло вач кој да афир ми ше мо ма -
ле, за бо ра вље не, са ме се би пре -
пу ште не сло вач ке сре ди не у
Ср би ји и по гу ра мо за јед нич ке,
све на ци о нал не про јек те ко ји
би „сти гли” и до нај у да ље ни -
јих се ла у по кра ји ни где жи ве
Сло ва ци. А тре ба ло би да се ти
про јек ти, у пр вом ре ду, ти чу
обра зо ва ња. Не кад нам је из -
гле да ло до вољ но да у сва ко на -
се ље где има шко ле и Сло ва ка
до ста ви мо је дан-дв а ра чу на ра
за са вре ме но уче ње ма тер њег
је зи ка. До са да то ни је по стиг -
ну то, а обра зов ни зах те ви по -
ка зу ју да је то ма ло.

Тре ба ло би да сва ко оде ље -
ње где се сло вач ки је зик учи
има ра чу на ре за два ђа ка у клу -
пи, бр зи ин тер нет, ра чу нар ске
про гра ме на сло вач ком, ви де -
о те ку, ин тер ак тив ну та блу и
дру га на пред на учи ла и по ма -
га ла. Пре ам би ци о зно? Мно га
ма ђар ска оде ље ња у Ср би ји то
већ по се ду ју, за хва љу ју ћи до -
на ци ја ма ма ђар ске др жа ве. Ка -
да још не ма, а ве ро ват но не ће
ни би ти ад ми ни стра тив них
при ну да за (оба ве зно) уче ње
ма тер њег је зи ка, на пред ни об -
лик на ста ве и су пер и ор на опре -
мље ност учи о ни ца за сло вач -
ки је зик и на ста ву мо гли би да

при ву ку мно ге ро ди те ље да сво -
ју де цу, ипак, упи шу да уче свој
сло вач ки је зик. Са мо очи та упо -
ред на пред ност сло вач ких оде -
ље ња мо же сло вач ку де цу да
„вра ти” ма тер њем је зи ку у шко -
ла ма. За мно ге ма ли ша не то
ће би ти, за по че так, и је ди на
при ли ка да се озбиљ ни је и по -
дроб ни је упо зна ју с при ме ње -
ном ин фор ма ти ком.

Ле по зву че апе ли, под се ћа ња
на слав не прет ке и тра ди ци ју,
по зи ва ње на свест и ро до љу бље,
при зи ва ње на ци о нал ног по но -
са, али то не ће по ве ћа ти број
ђа ка у сло вач ким оде ље њи ма.
Но ви (тр жи шни) усло ви, но во
вре ме, тра же но ви, лу кра тив -
ни, ин стру мен тал ни при ступ
обра зо ва њу на ма тер њем је зи -
ку. Је дан од за да та ка сло вач -
ких уста но ва је сте да сло вач ку
де цу, а пре све га ро ди те ље, уве -
ре да ће од уче ња сло вач ког и

на сло вач ком има ти опи пљи ве
и да ле ко се жне ко ри сти.

Кра сно је има ти сло вач ко
про фе си о нал но по зо ри ште, ви -
ше ча со пи са на ма тер њем је -
зи ку, за вод за кул ту ру, из да -
вач ки цен тар, му зеј, мно го -
број не фе сти ва ле му зи ке, фол -
кло ра, драм ске игре, ли ков не
ко ло ни је, план за по ди за ње
ве ли ког сло вач ког кул тур ног
цен тра и др., али је при о ри -
тет раз ви ја ти обра зо ва ње на
ма тер њем је зи ку на вр хун ском
ни воу, да би имао ко то 
једног да на да пра ти, гле да и
слу ша.

Иван За фи ро вић

Је дан од све ча них тре ну та ка
у вој ло вач кој еван ге ли стич кој
а. в. цр кви сва ка ко је при чест.

Пр во бит но је тре ба ло да се
одр жи пр ве не де ље у ма ју, ка ко
је и оби чај, али је од ло же на због
епи де ми о ло шке си ту а ци је у зе -
мљи. Одр жа на је по след ње неде -
ље у сеп тем бру, истог да на ка да
се обе ле жа ва и го ди шњи ца осве -
ће ња хра ма бож јег, тј. Кир вај.

Овај дан је био вр ло све чан
за пе то ро де це ко ја су се при -
че сти ла, а око њих се до га ђа ло
мно го ства ри. Сва па жња ко ја
им се по све ћи ва ла ука зи ва ла
је на то да се не што ва жно до -
га ђа у њи хо вом жи во ту. Ушли
су у ле по уре ђе ну цр кву са сво -
јим ду хов ним па сти ром уз пе -
сму „Vojdite, plesajme”. Се де ли
су та ко да су сви мо гли да их
ви де, све је би ло све ча но: но ве
ха љи не, фри зу ре...

Све ште ник Бра ни слав Ку лик
при пре мао је де цу и оба вио
све ча ни чин пр ве при че сти.

Те жак те рет стра ха oд од го -
ва ра ња на по ста вље на пи та ња
пао је с њих и та ко
су мо гли да се усред -
сре де на за јед нич ко
ис по ве да ње ве ре
пред Бо гом и при -
сут ним вер ни ци ма.
Сва де ца су би ла
успе шна, а не ки су
чак и при јат но из -
не на ди ли сво јим
зна њем.

Ова де ца чи стог
ср ца по твр ди ла су
свој кр сни за вет и
ве ру у Оца, Си на и
Све тог ду ха. Од тог

тре нут ка су по ста ли од го вор -
ни за свој хри шћан ски жи вот.

Вој ло вач ки све ште ник је на -
гла сио да циљ при пре ма за при -
чест ни је са мо сти ца ње зна ња,
зна ти не што из ре ци то ва ти на -
па мет. При пре ма тре ба да слу -
жи то ме да де ца на у че да пер -
ци пи ра ју жи вог Бо га, да ра чу -
на ју на ње га и жи ве с њим.

Усле дио је и сам све ча ни тре -
ну так ка да су де ца Ања Кри -

што фик, Ла на Мол нар, Ду ња
Па њик, Ма ти ја Хо лок и Ми ро -
слав Бо сак до би ла лич ни бла -
го слов и пр ви пут при сту пи ла
све ча ној Ве че ри Го спод њој. По -
ред то га, ве че ри су се при дру -
жи ли и ро ди те љи, ку мо ви и ба -
ке и де ке.

Пред сед ник цр кве ног од бо -
ра Мар тин Мар ко обра тио се
но вим пу но лет ним чла но ви -
ма и том при ли ком им и 

че сти тао.
Ова све ча ност са -

да већ пу но лет них
чла но ва Цр кве оба -
ве зу је их пред Бо -
гом да се не ра зи ђу,
већ да ис тра ју у ве -
ри. На да мо се да ово
не ће за бо ра ви ти и
да ће ис пу ња ва ти
обе ћа ње не са мо у
овом све ча ном тре -
нут ку већ и сва ког
дру гог да на у свом
жи во ту.

Але на Ку лик

ОЧУ ВА ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НОГ И КУЛ ТУР НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

„ПРО БУ ДИ ТИ ПО ТРЕ БУ” ЗА МА ТЕР ЊИМ ЈЕ ЗИ КОМ

ПРИ ЧЕСТ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

Де ца по ста ла пу но лет ни чла но ви
Дру га на гра да 
струч ног жи ри ја за
Мар ти на Хо ло ка

У ко ва чич ком До му кул ту ре „3.
ок то бар”, 24. ок то бра, одр жан
је 28. деч ји фе сти вал сло вач -
ких на род них пе са ма „Рас пе -
ва ни дра гу љи”.

Упр кос не по вољ ној си ту а ци -
ји фе сти вал се одр жао, али при -
ја ви ло се ма ње пе ва ча. Пред -
ста ви ло се 20 уче сни ка – уче -
ни ка ни жих и ви ших раз ре да
основ не шко ле из це ле Вој во -
ди не.

Вој ло ви цу је на овом фе -
сти ва лу пред ста вљао де се то -
го ди шњи Мар тин Хо лок, који

је от пе вао две пе сме: „Pred
kostolom biely dom” и „Ďaleko
je jablan”. Сво јом ин тер пре -
та ци јом  за слу жио је дру гу
на гра ду струч ног жи ри ја у 
ка те го ри ји уче ни ка мла ђих
раз ре да.

По ред пе ва ња, Мар ти на за -
ни ма и сви ра ње. Уче ник је Му -
зич ке шко ле „Јо ван Бан дур” у
Пан че ву и сви ра кла ри нет. Овај
све стра ни де чак је још и од ли -
чан глу мац и пле сач у СКПД-у
„Ђе тван” у Вој ло ви ци.

Мар ти на је за овај фе сти -
вал при пре ми ла ње го ва тет ка
Ка та ри на Кал мар, ко ја је 
сви ма до бро по зна та за хва љу -
ју ћи сво јим умет нич ким
изведба ма.

Иа ко је ове го ди не кон ку -
рен ци ја би ла вр ло ја ка, жи ри
у са ста ву Мар је на Стан ко вић
Кри вак (пред сед ни ца), Иван
Баб ка и Јан Ди шпи тер (чла -
но ви) ни је имао лак за да так,
што је пред сед ни ца и оце ни -
ла у обра ћа њу на кра ју
фестива ла.

Жи ри је од лу чио да до де ли
три на гра де за ни же раз ре де и
три на гра де уче сни ци ма ви -
ших раз ре да.

У ка те го ри ји ни жих раз ре -
да пр ву на гра ду до би ла је Леа
Ја шо ва из Ста ре Па зо ве, дру -
гу је осво јио Мар тин Хо лок из
Вој ло ви це, а тре ћу је за -
служила Лу ци ја Ва лов цо ва из
Ко ва чи це.

У ста ри јој ка те го ри ји жи ри
су нај ви ше им пре си о ни ра ле
На та ли ја Ба чур из Па ди не, за -
тим Ма ри ја Маг да ле на Торњош

из Ко ва чи це и Си мо на Си ко -
ро ва из Бач ког  Пе тров ца.

На гра ђе на је и нај мла ђа уче -
сни ца фе сти ва ла, Ка та ри на
Мар тиш из Бе лог Бла та, док
су на гра де пу бли ке до де ље не
Да ри ји По њи чан из Па ди не и
Ма ри ји Маг да ле ни Тор њош из
Ко ва чи це. А. К.

ДВА ДЕ СЕТ ОСМИ ПУТ У КО ВА ЧИ ЦИ

Одр жа ни „Рас пе ва ни дра гу љи”
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Дру га умет нич ка ко ло ни ја
ма ти це у Ја но ши ку оку пи ла
је умет ни ке из го то во свих
ба нат ских сре ди на. У дво ри -
шту основ не шко ле, у при јат -
ној и ин спи ра тив ној ат мос -
фе ри, умет ни ци су ле по ту се -
ла и се о ске мо ти ве, ко ји су
би ли те ма ово го ди шње ко ло -
ни је, пре не ли на плат но.

Све при сут не је до че као пред -
сед ник МОМС-а у Ја но ши ку
Јо зеф Ома ста, ко ји jе том при -
ли ком за хва лио уче сни ци ма
што су, упр кос епи де ми о ло -
шкој си ту а ци ји у зе мљи, по др -
жа ли овај до га ђај. Уче сни ке и
до ма ћи не по здра вио је и пред -
сед ник Ма ти це сло вач ке у Ср -
би ји Јан Брт ка, а при сут ни ма
се обра тио и пот пред сед ник
НССНМ Злат ко Ши мак.

За сли ка ре је нај пре при пре -
мљен до ру чак, на кон че га су
сви до би ли плат на и бо је и по -
че ли да ра де. По зна ти ко ва -
чич ки умет ни ци Зу за на Ве ре -
ска и Па вел Циц ка по мо гли су
им да про на ђу свој умет нич ки
из раз. Ду го го ди шњи сли ка ри,
као и по чет ни ци, уче ство ва ли
су у ви ше не го тро ча сов ном
ства ра њу умет нич ког де ла.

Пр ви пут је у ова квој умет -
нич кој ко ло ни ји уче ство ва ла
и Ева Нађ из Вој ло ви це, ко ја
је не дав но по че ла да сли ка ма -
ло дру га чи јом, за нимљивијом
тех ни ком. Та ко ђе је по хвал но

што је овај до га ђај по др жан и
уче шћем све ште ни ка из Вој -
ло ви це и Ја но ши ка, ко ји су
пр ви пут сли ка ли на плат ну.
Нај мла ђи уче сник, Рас ти слав
Ку лик из Вој ло ви це, та ко ђе
је ис про бао сво је умет нич ке
вештине.

То ком ове по се те Ја но ши ку
ди рек тор За во да за кул ту ру
вој во ђан ских Сло ва ка Вла ди -
мир Фран ци сти до нео је књи -
ге ау то ра Добривојa Марковићa
под на зи вом „Пе тар у са о бра -
ћа ју”. На сло вач ки ју је пре ве -
ла Све тлу ша Хла вач. То је еду -
ка тив на сли ков ни ца за де цу
ко ја их упу ћу је ка ко да се по -
на ша ју у са о бра ћа ју.

Ре зул тат овог кре а тив ног
умет нич ког су сре та оце нио је
Па вел Баб ка, вла сник ко ва -
чич ке га ле ри је „Баб ка”.

На кон рад ног де ла сли ке
су из ло же не у До му кул ту ре,
уз дру же ње и ру чак.

Дру гу ли ков ну ко ло ни ју у
Ја но ши ку у ор га ни за ци ји ло -
кал ног МОМС-а по др жа ли су
Кан це ла ри ја за Сло ва ке ко ји
жи ве у ино стран ству, На ци о -
нал ни са вет, За вод за кул ту -
ру вој во ђан ских Сло ва ка и оп -
шти на Али бу нар.

Ко лек ци ји сли ка у Ја но ши -
ку до да то је ви ше од 20 но -
вих, ко је ће кра си ти про стор
До ма кул ту ре и дру ге уста но -
ве у том се лу. А. К.

(На ста вак из прет ход ног
бро ја)

По сле ве че ре у пе так, ко ја се
за вр ша ва ла по сле по но ћи, пе -
тло ви ко ји ни су за вр ши ли код
ку ва ри ца у лон цу на ја вљи ва ли
су су бо ту – глав ни дан свад бе.

По слу ха чи (по моћ ни ци) и ку -
ва ри це још пре зо ре од ла зе у
са лу где ће се одр жа ти свад бе -
ни ру чак и ве се ље. Из мла ди не
и мла до же њи не ку ће су та мо
од но си ли пи ће: до ма ће ви но,
до ма ћу ра ки ју и со да-во ду, а у
ка сни ја вре ме на и со ко ве и пи -
во. За ку ва ри це су до не та др ва
за пот па лу и ло же ње ка за на и
шпо ре та, као и сви са стој ци с
ку ва ри чи них спи ско ва по треб -
ни за при пре му је ла, као што
су со, би бер, ше ћер, сир ће, маст,
лук, рен, го ве ђе и свињ ско ме -
со, шар га ре па итд. Ка да ку ва -
ри це про це не да је сун це до -
вољ но ви со ко и да да ље мо гу
са ме, „пу шта ју” по слу ха че да
оду да се спре ма ју за свад бу.

Дру жба за по чи ње сла вље

А у свад бе ни дом, око осам са -
ти, пр ви до ла зи дру жба (мла -
дић из бли же род би не) – мла -
до же њин код мла до же ње, мла -
дин код мла де. Тог да на сва ки
у „свом” до му оба вља исти, али
ни ма ло лак за да так. Дру жба
нај пре од ла зи по ста рој ка, ко -
јег, при год ном ре ци та ци јом,
по зи ва на по че так свад бе. Пре -
да је му фла шу с ви ном, а за -
тим од ла зе у свад бе ну ку ћу, где
он за по чи ње вр ше ње сво је
функ ци је глав ног на свад би.

Дру жба за тим на исти на чин
од ла зи по ку му, до во ди је пред
ста рој ка уз при год не ре чи и на
кра ју из го ва ра: „С љу ба вљу их
при ми те, а где им је дра го, та -
мо их сме сти те”.

Ста рој ко та ко ђе уго шћу је ку -
му ре чи ма: „С љу ба вљу их при -
ма мо, а где им је дра го, та мо
их сме шта мо”.

Ка сни је и ве ћи ну го сти ју при
до ла ску до во ди пред ста рој ка.
Око де вет са ти мла да по де ве -
ру ша ма ша ље мла до же њи по -
себ но за ње га на пра вљен вен -
чић на ве зе ној ма ра ми у ко ју
је упа ко ван пле ха ни та њир с
кон цем, иглом и ма ка зи ца ма.
А дру ги та њир, на исти на чин
упа ко ван, са мо с ру зма ри ном
на вр ху, но си дру га де ве ру ша.
С де ве ру ша ма од ла зе ку ма и
још не ко ли ко мла ђих де во ја ка
са свад бе. Ка да у ку ћи мла до -
же ње чу ју рас пе ва ну по вор ку,
из ла зе им у су срет, же ле ћи
добро до шли цу.

Мла ди на ку ма при ши ва мла -
до же њи вен чић и ру зма рин на
ре вер. Као на гра ду за то мла -
до же њи на мај ка им у та њи ре
ста вља ме тал ни но вац. Де ве -
ру ше, вра ћа ју ћи се у мла ди ну
ку ћу, це лим пу тем, уз пе сму,
звец ка ју нов цем у та њи ри ма.

Ста рој ко оку пља мла до же -
њи не ро ди те ље и бли жу род -
би ну ка ко би из вр шио чин опра -
шта ња мла до же ње од њих, јер
кре ће но вим пу тем са сво јом
иза бра ни цом. Дир љи ве ре чи
сва ки пут из ма ме су зу из ока,
али по сле по љу ба ца и за гр ља ја
му зи ка вра ћа свад бе ну ат мос -
фе ру. По ла зи се на вен ча ње.

Ста рој ко пред во ди го сте до
мла ди не ку ће, где је чин опра -
шта ња мла де та ко ђе већ оба -
вљен. Ода тле мла дин и мла -
до же њин ста рој ко за јед но на
че лу, а му зи ка на за че љу ве се -
ле ко ло не, од ла зе у цр кву на
вен ча ње.

Ко ће от пе ва ти ста ри ју
песму?

На кон оба вље ног вен ча ња, че -
сти та ња и сли ка ња свад бе на
по вор ка кре ће у са лу на све ча -
ни ру чак.

Ту, на вра ти ма, ку ва ри це до -
че ку ју мла ден це с ме дом и ора -
си ма, ка ко би им жи вот био
сла дак, а му зи ка сви ра ве се ли
марш. У не ка да шња вре ме на
мла да и мла до же ња су се де ли

одво је но, за по себ ним сто ло -
ви ма, сва ко са сво јим ста рој -
ком и ку мо ви ма. У но ви је вре -
ме се де сви за јед но за јед ним
сто лом. Оста ли го сти се сме -
шта ју по же љи.

Ру чак, на рав но, по чи ње су -
пом. Из но си је дру жба и од но си
пред ста рој ка, пре да ју ћи му је
уз ша љи ву ре ци та ци ју. По слу -
ха чи по слу жу ју оста ле го сте.
Сле де је ла ко ја, та ко ђе уз ре ци -
та ци ју, дру жба из но си ста рој ку,
а без ко јих би свад ба би ла не за -
ми сли ва: зма чан ка (сос од па -
ра дај за) са плња њи ном (тра ди -
ци о нал но је ло по пут кне дле са
џи ге ри цом), ба ре на го ве ди на и
пи ле ти на, шниц ле, са ла та, за -
тим ко ла чи и на кра ју тор те.

По сле за вр ше ног руч ка по -
слу ха чи на сто ло ве по ста вља ју
пра зне та њи ре, нај че шће три
на сва ки сто. Ста рој ко об ја вљу -
је да ће се у те та њи ре ску пља -
ти но вац за мла ден це, цр кву и
ку ва ри це.

Ку ва ри це су по свој но вац код
ста рој ка до ла зи ле са ме. Из ку -
хи ње су, уз му зи ку, из ла зи ле са
умо та ним ру ка ма, но га ма или
гла вом, ша ле ћи се да су се опе -
кле, те им но вац тре ба за ма сти
и кре ме. Од тог нов ца би јед -
ном нов ча ни цом пла ти ле му -
зи ку, а оста так нов ца су, нај че -
шће, по кла ња ле мла ден ци ма.

Ста рој ко би за хва лио за до -
бар ру чак, по сле че га су го сти
уста ја ли са сво јих ме ста. По -
слу ха чи су из но си ли сто ло ве и
сто ли це из са ле ка ко би на пра -
ви ли ме ста за игран ку.

Му зи ка је сви ра ла сло вач ке
вал це ре, пол ке, чар да ше и срп -
ска ко ла. У то вре ме му зи ка
ни је има ла озву че ње, па је пра -
ви ла че сте па у зе. За то вре ме
го сти су пе ва ли без му зи ке.
Ста ри ји го сти су пе ва ли ста ре
пе сме ка ко би их и мла ђи на у -
чи ли. Че сто су се так ми чи ли
ко ће от пе ва ти ста ри ју или већ
за бо ра вље ну пе сму. Же не су се
хва та ле у ко ло без му зи ке. Пе -
ва ле су и игра ле пе сме ко је се
још и да нас спо ми њу: „Čo som
pochodila”, „Halúzka zelená,
halúzka”...

Уз пе сму „A ty Jano šiblika”
де вој ка би иза бра ла мом ка који

СЛО ВАЧ КИ ОБИ ЧА ЈИ И ТРА ДИ ЦИ ЈА

СВАД БЕ КА КВИХ ВИ ШЕ НЕ МА (2)

ВОЈ ЛОВ ЧА НИ НА „ПА СУ ЉИ ЈА ДИ” У КО ВА ЧИ ЦИ

Ку ва ње уз до бру за ба ву

БА НАТ СКИ УМЕТ НИ ЦИ У ЈА НО ШИ КУ

По дру ги пут у
организацији МОМС-а

„Шва гров ци”
искусни ку ва ри

Ки шно и ве тро ви то не -
дељ но ју тро 4. ок то бра
обо га тио је ми рис па су -
ља ко ји се ку вао у ко тли -
ћи ма на ју би лар ној 20.
„Па су љи ја ди” у Ко ва чици.

У окви ру „Ко ва чич ког
ок то бра” при ре ђе на је
тра ди ци о нал на ма ни фе -
ста ци ја „Па су љи ја да”, у
про сто ри ја ма Спорт ско-
ре кре а тив ног цен тра
„Сла ви ја”, у ор га ни за ци -
ји Ко ми си је за спорт Ме -
сне за јед ни це Ко ва чи ца.

Два де сет јед на гру па
из Ко ва чи це, Па ди не,
Уз ди на, Бач ког Пе тров -
ца, Вој ло ви це и Сло ве -
ни је так ми чи ла се у ку -
ва њу па су ља. На овом до га -
ђа ју сво је га стро ном ско ис -
ку ство по ка за ли су и Вој лов -
ча ни, ко ји су за јед но с ко ва -
чич ким зе том чи ни ли гру пу
„Шва гров ци” („Шу ра ци”).
Као и оста ли уче сни ци, ку -
ва ли су да би се дру жи ли и
за ба ви ли, али упр кос то ме
њи хов па суљ је био вр ло
укусан.

Сва ки тим је пла тио ко ти -
за ци ју, за ко ју је до био три
ки ло гра ма ди мље не сви ње ти -
не и ки ло грам па су ља. Уче -
сни ци су мо гли да до да ју за -
чи не по же љи.

Сва сред ства до би је на на
„Па су љи ја ди” би ће уло же на у

Шко лу фуд ба ла у Ко ва чи ци.
Тог истог да на, док се ку вао
па суљ, одр жан је и тур нир у
ма лом фуд ба лу, на ком су
уче ство ва ли и фуд ба ле ри из
Пан че ва, Зре ња ни на, Па ди не
и до ма ћи ни из Ко ва чи це, ко -
ји су осво ји ли брон зу.

Чла но ви жи ри ја ко ји је оце -
њи вао ку ва на је ла би ли су Не -
над Га ле шев, Ва са Те кин дер
и Ду шан ка Пе трак.

Пр ву на гра ду за нај бо љи па -
суљ осво ји ли су чла но ви Удру -
же ња ин ва ли да. Гру па „Шве -
хле” („Ва шке”) за у зе ла је дру -
го ме сто, док се на тре ћем ме -
сту на шла еки па „Ме са ра Бен -
ка” из Ко ва чи це. A. K.

је мо рао да је по љу би, а он да је
он да ље би рао дру гу де вој ку и
та ко укруг. Ни су из о ста ја ле ни
ша ле и за дир ки ва ња. По пу лар -
не су би ле ша ле ка да су же не
шла гом ма за ле му шкар це, па
их бри ја ле да шчи ца ма, а му -
шкар ци су „пот ки ва ли” же не
за ди жу ћи им сук ње. Пе сма и
ша ла је тра ја ла це лу ноћ.

Пред по ноћ, из ме ђу де вет и
је да на ест са ти, мла ду су „во -
ди ли са све ћа ма”. Овај оби чај
сим бо ли зу је за вр ше так де во ја -
штва. На кон ово га мла да ски -
да бе лу вен ча ни цу и вео и од -
ла зи у мла до же њи ну ку ћу на
пре свла че ње у но шњу, ко ју до -
би ја од све кр ве. На гла ву ста -
вља че пец (ка пу за уда те же -
не). Ка да до ђе на пре свла че -
ње, све кар је упи та: „Шта си
нам до не ла?”, а она од го ва ра:
„Љу бав, мир и бла го слов”.

Све кр ва би спре ми ла ла вор
с во дом, а оби чај ка же да ко се
од мла де на ца пр ви уми је, би -
ће вред ни ји.

Ка да би се мла да пре сву че на
вра ти ла у са лу, око по но ћи се
од ви јао оби чај игра ња с младом.

Дру жбин по след њи зва нич -
ни за да так на свад би био је да
из ре ци ту је ста рој ку раз лог игра -
ња с мла дом, да за поч не игру и
да обез бе ђу је игру по зи ва њем
го сти ју ре чи ма: „Ку пуј те младу!”

Ста рој ко би на ре дио му зи ци
да сви ра и игра би по че ла. Го -
сти су се над ме та ли ко ће пр ви
„угра би ти” мла ду за игру. За
то су да ва ли но вац или сит не
по кло не. Ку ма, ста ри ку мо ви
и тет ке по кла ња ли су шљо ки -
ца ма укра ше не чеп це, ма ра ме,
ке це ље. Ме ђу тим, ро ди те љи,
бли жа род би на, ку мо ви и ста -
ри ку мо ви по кла ња ли су и круп -
ни ји но вац.

Под из го во ром да се мла да
умо ри ла, за у ста вља ли су му зи -
ку, пу шта ли је да сед не, за шта
су пла ћа ли не ку сво ту, а да би
му зи ка по но во сви ра ла, усло -
вља ва ли су дру гом или истом
су мом. Нпр.: „За хи ља ду се да,
а за две уста је!”

Ка да се на шао ко ће пла ти -
ти, ста рој ко би на ре дио: „Му -
зи ко, сви рај!”

Би ло је и ша љи вих по кло на,
као нпр. ле по за па ко ва на ку -
ти ја, у њој ма ња ку ти ја, а на
кра ју је из нај ма ње из ле тео вра -
бац ко јег су по сле го сти хва та -
ли по са ли.

Нај че шће је у дру гом де лу
но ћи му зи ка сви ра ла тра ди -
ци о нал не игре „Та пан то ше”.
Од де ла тих ига ра на пра вље -
на је ко ре о гра фи ја ко ја се са -
да игра у СКПД-у „Ђе тван”, а

оста лим игра ма мо жда пре ти
за бо рав.

Иа ко је це ле но ћи на не ко -
ли ко сто ло ва би ло по ста вље но
је ло и око де сет са ти су по слу -
жи ва не вру ће ћуф те и ки фле,
у са лу би се уне ли сто ло ви, по -
ста ви ли та њи ри и усле ди ла би
ве че ра.

За вре ме ве че ре умор би са -
вла дао ста ри је го сте, те би по -
че ли да од ла зе ку ћа ма. За оста -
ле се на ста вља ла игран ка.

Пред са мо сви та ње мла ди су
оба ве зно игра ли „Гу на ра ци та -
њец” („Гу са нов плес”). Па ро ви
су у кру гу пле са ли вал цер, а
мо мак без парт нер ке је у сре -
ди ни кру га играо с це па ни цом.
Ка да би це па ни цу ба цио на
под, сви су мо ра ли да за ме не
парт нер ке. Мо мак ко ји је са да
остао без па ра био је „гу сан” и
сви су му до ба ци ва ли: „Га-га!”
Мо рао је да оста ви не ки ди -
нар му зи ци, а за уз врат је до -
би јао ча шу ви на. Уко ли ко је
ду го пио ви но, или био нео д -
лу чан око ба ца ња це па ни це,
му зи ка би ста ла, те је мо рао
по но во да плаћа.

На кра ју игре мо мак без парт -
нер ке био би „спа ко ван” у кор -
пу и из нет из са ле.

На кон свад бе по ка зи ва ње
по кло на

Са из ла ском сун ца свад ба се
обич но за вр ша ва ла. Усле ди ло
би чи шће ње са ле и вра ћа ње по -
су ђа, ка за на, шпо ре та и оста -
лог ин вен та ра у ку ће мла до -
же ње и мла де. На кон за вр ше -
ног по сла још не ко вре ме се
се де ло, пе ва ло и пи ло, а за тим
ко нач но од ла зи ло ку ћи на од -
мор, јер је уве че сле ди ло но во
дру же ње уз ве че ру.

На ве че ру су до ла зи ли са мо
љу ди ко ји су има ли не ки за да -
так на свад би: по слу ха чи, ста -
рој ко, дру жба, де ве ру ше и, као
по ча сни го сти, ку ме и ку мо ви.
Ве че ра се одр жа ва ла и у ку ћи
мла де и у ку ћи мла до же ње. Сви
су не стр пљи во оче ки ва ли да
мла ден ци рас па ку ју по кло не и
по ка жу шта су до би ли.

И ов де је би ло ша ла и ша -
љи вих ко мен та ра, још ма ло
пле са, пе ва ња и пре при ча ва ња
до га ђа ја са свад бе, ко ја је, на -
кон не де љу да на, ко нач но за -
вр ше на, нај че шће да ле ко по -
сле по но ћи.

За хва љу је мо Ка ти За фи ро вић,
ко ја нам је це лу ову при чу ис -
при ча ла и бар на крат ко нас вра -
ти ла у ма ло ве се ли ја и без бри -
жни ја вре ме на и дра го це не оби -
ча је де ли мич но са чу ва ла од за -
бо ра ва. Ми хал Кал мар

БА НАТ СКИ УМЕТ НИ ЦИ У ЈА НО ШИ КУ

По дру ги пут у
организацији МОМС-а
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Vzdelávanie ako 
priorita

Slovenský TV obsah 
by sa mal vysielať v
Televízii Nový Sad

Na základe najnovšieho výskumu
etnickej vzdialenosti v Srbsku
(Ústav sociálnych vied, Sociálne
vzťahy medzi etnickými komuni-
tami v Srbsku) si môžeme všim-
núť, že príslušníci maďarskej ná-
rodnostnej menšiny sú s prácou
svojich inštitúcií najspokojnejší.
To sa ľahko dá vysvetliť počtom
(najväčší vo Vojvodine) a najvýz-
namnejším vplyvom prostredníc-
tvom parlamentnej strany na štát-
ne orgány Srbska.

K účinnosti tohto vplyvu vý-
znamne prispieva aj susedné Ma-
ďarsko prostredníctvom radom
opatrení, z ktorých samozrejme
najdôležitejšia je materiálna a fi-
nančná pomoc.

Cudzinci aj tu aj tam

Napriek tomu, niektorí tunajší
Maďari hovoria, že sa aj tu aj tam,
v Maďarsku, cítia ako cudzinci.

(„Vždy pre mňa bolo dôležité, že
som sa narodila vo Vojvodine, a
keď som žila sedem rokov v Bu-
dapešti, vždy mi niečo chýbalo.
Naša úloha je charakteristická: aj
tu aj tam sme cudzinci.“ Kinga
Mezei, divadelná režisérka). Vý-
sledky spomínaného výskumu,
kde k nim stále pretrváva citeľný
etnický odstup, ukazujú, že inte-

grácia Maďarov do srbskej spo-
ločnosti je zložitá; etnická vzdia-
lenosť voči nim je badateľná.

Podobná situácia (nepočítajúc
menšiu etnickú vzdialenosť a ne-
spokojnosť respondentov s prá-
cou Slovenskej národnostnej ra-
dy, ktorá by mala vážne znepoko-
jiť Maticu slovenskú ako vedúcu
vo svete) je aj s vojvodinskými
Slovákmi. Napriek spoločnému

jazyku, kultúre, rozvinutej kultúr-
nej spolupráci slovenských ume-
leckých spolkov a iných združení,
ba do istej miery aj náboženstva,
na Slovensku tunajších Slovákov
vnímajú a oslovujú ako Srbov, te-
da ako cudzincov. Dôvod je ten,
že väčšina obyvateľstva Slovenska
nevie, že sa v Srbsku nachádza
najväčšia slovenská enkláva. 

Mnohí ani tam, ani tu nepočuli
o slovnom spojení Dolnozemský
Slovák. Trvalo niekoľko desaťročí,
aby došlo k ekonomickému roz-
machu na Slovensku a k nedostat-
ku pracovných síl, aby zamestná-
vatelia „objavili“ kvalifikovanú
rezervnú pracovnú silu so znalos-
ťou ich jazyka. Tu je, okrem iné-
ho, vidno rozdielny prístup slo-
venských a maďarských štátov k
svojej národnostnej menšine v
Srbsku. Zatiaľ čo sa Maďarsko v
posledných rokoch snaží svojou
ekonomickou a vzdelávacou poli-
tikou „udržať“ Maďarov v Srbsku
na ich rodnej pôde, Slovensko
„vysáva“ potrebnú mladú pracov-
nú silu, najmä Slovákov, zo
Srbska. Akoby jej nezáležalo na
tom, aby aj po tristo rokoch tu
stále mala značný počet svojich
krajanov. Nehovorím, že Slovens-
ko neposkytuje rôzne druhy po-
moci slovenskej komunite v
Srbsku, ale že je jednostranná a
nedostatočná, a s podporou Ma-
ďarska pre maďarskú národnost-
nú menšinu neporovnateľná.
Možno je nereálne očakávať, že
Slovensko bude „kopírovať“ Ma-
ďarsko a preukáže sa, že je veľko-
rysé a ďalekosiahlé, ale určite by

to mohlo viac pomôcť pri zacho-
vaní slovenského jazyka a kultúry
v tejto oblasti, keď už od srbskej
vlády prichádza slabý podnet.

Prvý krok by sa možno dal
urobiť v elektronických masmé-
diách. To, čo sa nám v Pančeve v
miestnej televízii nepodarilo, by
sa mala pokúsiť dosiahnuť slo-
venská redakcia v slovenskom ja-
zyku: vysielať populárny sloven-
ský televízny obsah zo štátnych a
súkromných televízií na Slovens-
ku v Televízii Nový Sad. Nie kaž-
dý má káblovú alebo satelitnú te-
levíziu a slovo sa, práve prostred-
níctvom obľúbených médií, do-
stane do uší najľahšie, vzbudí zve-
davosť a vytvorí potrebu jazyka.

Potrebné zaujímavejšie 
obsahy

V priebehu desaťročí bolo vidno,
že záujem žiakov a ich rodičov o
výučbu slovenčiny alebo aspoň
výučbu slovenčiny ako materin-
ského jazyka klesá. Uvádzajú rôz-
ne dôvody, ale v skutočnosti, sú
to výhovorky. Srbské ani slovens-
ké inštitúcie sa neprejavili pri pre-
ukazovaní dôležitosti učenia sa
slovenčiny ako svojho materin-
ského jazyka a podpory vlastnej

kultúry a identity. Zdá sa, že všet-
ko je ponechané na živelnosti, ná-
hode a zrýchlenej asimilácii.

Ani my vo Vojlovici sme v Ma-
tici slovenskej nemali väčšie
úspechy afirmovať malé, zabud-
nuté, ponechané samé na seba
slovenské komunity v Srbsku a
presadili spoločné, národné pro-
jekty, ktoré by sa „dostali“ do naj-
vzdialenejších dedín v pokrajine,
kde žijú Slováci. A tieto projekty
by v prvom rade mali byť o vzde-
lávaní. Kedysi sa nám zdalo po-
stačujúce dodať jeden alebo dva
počítače na výučbu moderného
materinského jazyka do každej
osady, kde sú školy a Slováci. Za-
tiaľ sa to nepodarilo dosiahnuť a
požiadavky na vzdelanie ukazujú,
že je to málo.

Každá trieda, kde sa vyučuje
slovenský jazyk, by mala mať v
učebni počítače pre dvoch žiakov
v lavici, vysokorýchlostný inter-

net, počítačové programy v slo-
venčine, videotéku, interaktívnu
tabuľu a ďalšie pokročilé učebné
pomôcky. Príliš ambiciózne?
Mnohé maďarské triedy v Srbsku
to už majú, vďaka donáciám od
maďarského štátu. Ak nebudú, a
pravdepodobne nebudú, existo-
vať administratívne nátlaky na
(povinné) učenie sa materinské-
ho jazyka, pokročilá forma výuč-
by a lepšie vybavenie tried pre
slovenský jazyk a výučbu, by
mohli prilákať mnohých rodičov
k tomu, aby svoje deti, predsa, za-

písali na výučbu slovenského ja-
zyka. Iba zjavná komparatívna
výhoda slovenských tried môže
„vrátiť“ slovenské deti k materin-
skému jazyku v školách. Pre veľa
detí to bude na začiatok jediná
príležitosť vážnejšie a podrobnej-
šie sa zoznámiť s aplikovanou in-
formatikou.

Výzvy znejú pekne, pripomí-
nanie na slávnych predkov a tra-
díciu, odvolávanie sa na uvedo-
melosť a vlastenectvo, privolávať
národnú hrdosť, ale to nezvýši
počet študentov v slovenských
triedach. Nové (trhové) pod-
mienky, nová doba si vyžaduje
nový, lukratívny a inštrumentálny
prístup k vzdelávaniu v materin-
skom jazyku. Jednou z úloh slo-
venských inštitúcií je presvedčiť
slovenské deti a predovšetkým
rodičov, že budú mať hmatateľné
a ďalekosiahle výhody zo štúdia
slovenčiny a po slovensky.

Je báječné mať slovenské profe-
sionálne divadlo, niekoľko časo-
pisov v materinskom jazyku,
ústav pre kultúru, vydavateľské
centrum, múzeum, početné festi-
valy hudby, folklóru, divadla, vý-
tvarných kolónií, plán na vybu-
dovanie veľkého slovenského kul-
túrneho centra atď., ale prioritou
je rozvoj vzdelávania v materin-
skej reči na najvyššej úrovni, aby
sme jedného dňa mali niekoho,
kto to bude sledovať, pozerať a
počúvať.

Ivan Zafirovič

Jednou zo slávnostných chvíľ vo
vojlovickej evanjelickej a.v. cirkvi
určite je konfirmácia.

Pôvodne sa mala konať, ako je
zvykom, v prvú májovú nedeľu,
odložilo sa to však kvôli epide-
miologickej situácii v krajine. Ko-
nalo sa v poslednú septembrovú
nedeľu, v ten istý deň keď sa pri-
pomína aj výročie posvätenia
chrámu Božieho, čiže Kirvaj.

Tento deň bol veľmi slávnostný
pre päť detí, konfirmandov, a
okolo nich sa dialo veľa vecí.
Všetka pozornosť, ktorá sa im ve-
novala, naznačovala, že sa v ich
životoch deje niečo dôležité. Vošli
do nádherne vyzdobeného kosto-
la so svojím duchovným pastie-
rom s piesňou Vojdite, plesajme.
Sedeli tak, aby ich mohol každý
vidieť, všetko bolo slávnostné:
nové šaty, účesy ...

Konfirmandov pripravil a sláv-
nosť konfirmácie vykonal farár
Branislav Kulík.

Spadlo z nich ťažké bremeno
strachu zo zodpovedania na polo-
žené otázky, a tak sa mohli sústre-

diť na spoločné vyznanie viery
pred Bohom a prítomnými veria-
cimi. Všetky deti boli úspešné a
dokonca niektoré svojou vedo-
mosťou milo prekvapili.

Tieto deti čistého srdca po-
tvrdili svoju krstnú zmluvu a vie-
ru v Otca, Syna a Ducha Svätého.
Od tej chvíle sa stali zodpovedný-
mi za svoj kresťanský život.

Vojlovický farár zdôraznil, že
cieľom konfirmačnej prípravy nie
je len získať vedomosti, vedieť
niečo vyrecitovať naspamäť. Prí-
prava by mala slúžiť na to, aby sa
deti naučili vnímať živého Boha,
rátať s ním a žiť s ním.

Nasledovala slávnostná chvíľa,
keď dietky Aňa Krištofíková, Lana
Molnárová, Duňa Pániková, Mati-
ja Holok a Miroslav Bosák dostali
osobné požehnanie po prvýkrát
pristúpili k sviatosti Večere Páno-
vej. K Večere pristúpili aj rodičia,
krstni rodičia a stari rodičia.

Dozorca Martin Marko sa pri-
hovoril novým dospelým členom
a pri tejto príležitosti im zablaho-
želal.

Táto slávnosť, teraz už dospe-
lých členov cirkvi, zaväzuje pred
Pánom Bohom, aby sa ne-
rozpŕchli, ale vytrvali vo viere.
Dúfame, že na to nikdy nezabud-
nú a  že svoj sľub budú napĺňať
nielen v túto slávnostnú chvíľu,
ale každý ďalší deň v ich živote.

Alena Kulíková

ZACHOVANIE NÁRODNEJ A KULTÚRNEJ IDENTITY

„PREBUDIŤ POTREBU“ MATERINSKÉHO JAZYKA

KONFIRMÁCIA VO VOJLOVICI

Deti sa stali dospelými členmi cirkvi
Druhá cena odbornej
poroty pre Martina
Holoka

V dome kultúry 3. Októbra v
Kovačici sa 24. októbra, konal
28. detský festival slovenských
ľudových piesní Rozspievané
klenoty.

Napriek nepriaznivej situácii sa
festival konal, prihlásilo sa však
menej spevákov. Predstavili sa
dvadsiati účastníci - žiaci nižších
a vyšších ročníkov základnej ško-
ly z celej Vojvodiny.

Vojlovicu na tomto festivale
predstavoval desaťročný Martin
Holok, ktorý zaspieval dve piesne:
Pred kostolom biely dom a Ďale-
ko je jablan. Svojou interpretáci-
ou si zaslúžil druhú cenu odbor-
nej poroty v kategórii žiakov niž-
ších ročníkov.

Okrem spevu má Martin zá-
ujem aj o hranie. Je žiakom hu-
dobnej školy Jovan Bandur v Pan-
čeve a hrá na klarinet. Tento vše-
stranný chlapec je tiež vynikajú-
cim hercom a tanečníkom v
SKOS Detvan vo Vojlovici.

Martina pre tento festival pri-
pravila jeho teta Katarína Kalmá-
rová, ktorá je vďaka svojim ume-
leckým výkonom všetkým dobre
známa.

Aj keď bola tento rok konku-
rencia veľmi silná, porota v zlože-
ní Mariena Stankovićová- Krivá-
ková (predsedníčka), Ivan Babka
a Ján Dišpiter (členovia) nemala
ľahkú úlohu, čo predsedníčka aj
ohodnotila v prího-
vore na konci festi-
valu.

Porota sa roz-
hodla udeliť tri ceny
pre nižšie ročníky a
tri ceny pre účastní-
kov vyšších roční-
kov.

V kategórii niž-
ších ročníkov si pr-
vú cenu odniesla
Lea Jašová zo Starej
Pazovy, druhú Mar-
tin Holok z Vojlovi-
ce a tretiu Lúcia Vá-
lovcová z Kovačice.

V staršej kategó-
rii na porotu naj-
viac zapôsobila Na-
tália Bačúrvá z Pa-
diny, potom Mária
Magdaléna Torňo-
šová z Kovačice a
Simona Sýkorová z
Báčskeho Petrovca.

Odmenená bola aj najmladšia
účastníčka festivalu Katarína Mar-
tišová z Bieleho Blata, kým sa ceny
obecenstva dostali do rúk Dárii Po-
ničanovej z Padiny a Márii Magda-
léne Torňošovej z Kovačice. A. K.

DVADSIATYÔSMY KRÁT V KOVAČICI

Dozneli Rozspievané klenoty
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VOJLOVIČANIA NA KOVAČICKEJ FAZULIADE

Varenie pri dobrej zábave

Druhá výtvarná matičná koló-
nia v Jánošíku zhromaždila
umelcov z takmer všetkých ba-
nátskych prostredí. Na nádvorí
základnej školy, v príjemnom a
inšpiratívnom ovzduší, krásu
dediny a dedinských motívov,
ktoré boli témou tohtoročnej
kolónie, umelci preniesli na
plátno.

Všetkých prítomných privítal
predseda MOMS-u v Jánošíku
Jozef Omasta, ktorý pri tejto
príležitosti poďakoval účastní-
kom za podporu tohto poduja-
tia aj napriek epidemiologickej
situácii v krajine. Účastníkov a
hostiteľov pozdravil aj predseda
Matice slovenskej v Srbsku Ján
Brtka a prítomným sa prihovo-
ril aj podpredseda NSSNM Zlat-
ko Šimák.

Pre maliarov boli najskôr pri-
pravené raňajky, po ktorých do-
stali všetci plátna a farby a začali
pracovať. Pri hľadaní umelecké-
ho prejavu im pomohli známi
kováčickí umelci Zuzana Veres-
ká a Pavel Cicka. Dlhoroční ma-
liari, ale aj začiatočníci sa podie-
ľali na tvorbe umeleckého diela
viac ako tri hodiny.

Po prvýkrát sa do takejto
umeleckej kolónie zapojila aj
Eva Nagyová z Vojlovice, ktorá
nedávno začala maľovať trochu
inou zaujímavejšou technikou.
Je tiež chvályhodné, že toto 

podujatie podporili účasťou aj
dvaja farári – vojlovický a jáno-
šícky, ktorí maľovali na plátno
prvýkrát. Svoje umelecké
schopnosti si vyskúšal aj naj-
mladší účastník Rastislav Kulík
z Vojlovice.

Počas tejto návštevy Jánošíka
priniesol riaditeľ  Ústavu pre
kultúru vojvodinských Slovákov
Vladimír Francisty knihy od au-
tora Dobrivoja Markovića s ná-
zvom Peter v premávke. Do slo-
venčiny ju preložila Svetluša
Hlaváčova. Je to edukatívna ob-
rázková kniha pre deti, ktorá ich
učí, ako sa majú správať v pre-
mávke.

Výsledok tohto tvorivého
umeleckého stretnutia vyhod-
notil Pavel Babka, majiteľ kova-
čickej galérie Babka.

Po pracovnej časti obrazy boli
vystavené v Dome kultúry, kde
prebiehalo kamarátenie a obed.

Druhú výtvarnú kolóniu v Já-
nošíku, v organizácii tamojšie-
ho MOMS-u podporili Úrad pre
Slovákov žijúcich v zahraničí,
Národnostná rada, Ústav pre
kultúru vojvodinských Slovákov
a obec Alibunár.
Do kolekcie obrazov v Jánošíku
pribudlo viac ako 20 nových,
ktoré budú zdobiť priestory Já-
nošíckeho Domu kultúry a
iných inštitúcií v tejto dedine.

A. K.

(Pokračovanie 
z predchádzajúcej prílohy)
Po piatkovej večeri, ktorá sa
končila po polnoci, kohúti, ktorí
neskončili u kuchárok v hrnci
oznamovali sobotu – hlavný deň
svadby.

Posluháči a kuchárky ešte pred
svitaním odchádzali do sály, kde
sa bude konať svadobný obed a
slávnost. Z domu nevesty a žení-
cha tam niesli pitie: domáce víno,
domácu pálenku a sódu vodu, v
neskorších dobách štavu a pivo.
Pre kuchárky priniesli palivové
drevo pod kotol a do sporáka, ako
aj všetky prísady z kuchárkynych
zoznamov, potrebné na prípravu
jedál, akými sú soľ, korenie, cu-
kor, ocot, masť, cibuľa, chren, ho-
vädzie a bravčové mäso, mrkva
atď. Keď kuchárky ocenili, že
slnko je už dosť vysoko a že môžu
pokračovať samé, „prepustili“ po-
sluháčov aby sa šli chystať na
svadbu.

S družbom sa začína oslava
A do svadobného domu, okolo
ôsmej hodiny, ako prvý prichádza
družba. Ženíchov k ženíchovi,
mladuchyn k mladuche. V ten
deň plní každý vo „svojom“ dome
rovnakú, ale vôbec nie ľahkú úlo-
hu. Družba najprv ide po starej-
šieho, ktorého s priliehavou bás-
ňou pozýva na začiatok svadby.
Podáva mu fľašu vína a potom
idú do svadobného domu, kde za-
čína na svadbe vykonávať svoju
funkciu hlavného.

Družba potom ide po kmotru
rovnakým spôsobom, privedie ju
pred starejšieho s priliehavimi
slovami, ktoré sa končia: „Radi
ich tu majte, a kde sa im líbi, tam
im miesto dajte.“

Starejší zároveň víta kmotru so
slovami: „Radi ich tu máme, a kde
sa im líbi, tam im miesto dáme.“

Neskôr aj väčšinu hostí po prí-
chode privedie pred starejšieho.
Okolo deviatej hodiny nevesta že-
níchovi posiela družičky s venče-
kom, špeciálne vyrobeným pre
ňeho, ktorý nesú na vyšívanej šat-
ke, v ktorej je zabalený plechový
tanier s niťou, ihlou a nožnicami.
A ďalší tanier, zabalený rovnakým
spôsobom, ale s rozmarínom na
vrchu, nesie druhá družička.
Kmotra a niekoľko ďalších mlad-
ších dievčat odchádzajú spolu s
družičkami. Keď v ženíchovom
dome začujú veselý sprievod, vy-
chádzajú ich privítať.

Mladuchyna kmotra prišíva že-
níchovi na klopu venček a rozma-
rín. Ako odmenu za to, matka že-
nícha dáva do tanierov kovové
peniaze. Družičky, pri návrate do
domu nevesty, celú cestu hrkocú
peniazmi v tanieroch, pritom si
spievajúc.

Starejší zhromažďuje ženícho-
vich rodičov a blízkych príbuz-
ných, aby ho od ních odobral,
pretože sa so svojou vyvolenou
vydáva na novú cestu. Dojemné
slová zakaždým tisnú slzy do očí,
ale po bozkoch a objatiach hudba
vracia svadobnú atmosféru. Ide sa
na sobáš.

Starejší vedie hostí do domu ne-
vesty, kde tiež už bola vykonaná
odobierka. Odtiaľ spolu mladu-
chyn a ženíchov starejší na čele, a
hudba v zadnej časti veselej kolony
odchádzajú do kostola na sobáš.

Kto zaspieva staršiu pieseň?

Po sobáši, gratuláciách a fotogra-
fovaní sa svadobný sprievod pre-
súva do sály na slávnostný obed.

Tam pred dverami kuchárky
vítajú novomanželov s medom a
orechmi, aby bol ich život sladký,
a hudba hrá veselý marš. Za sta-
rých čias ženích a nevesta sedeli
osobitne, za svojim stolom, každý
so svojim starejším a kmotrovca-
mi. V novšej dobe všetci sedia
spolu za jedným stolom. Ostatní
hostia sa usádzajú podľa vôle. 

Obed samozrejme začína su-
pou-kuracím vývarom. Prináša
ho družba, podávajúc ho starej-
šiemu so žartovným veršom. Po-
sluháči posluhujú ostatných hos-

tí. Nasledujú jedlá, ktoré zároveň
s veršom nesie družba pred sta-
rejšieho, a bez ktorých by bola
svadba nemysliteľná: zmáčanka s
plneninou, varené hovädzie a ku-
racie mäso, rezeň, šalát, potom
koláče a nakoniec torty.

Po obede kladú posluháči na
stoly prázdne taniere, zvyčajne tri
na každý stôl. Starejší oznamuje,
že v týchto tanieroch sa budú
zbierať peniaze pre novomanže-
lov- ratolesť, cirkev a kuchárky.

Kuchárky chodili k starejšiemu
po svoje peniaze same. Vychádza-
li z kuchyne s hudbou, s obviaza-
nymi rukami, nohami alebo hla-
vou, žartovali, že sú popálené, a
preto potrebujú peniaze na maste
a krémy. Z týchto peňazí jednou
bankovkou zaplatili za hudbu a
zvyšok peňazí zvyčajne darovali
novomanželom.

Starejší sa poďakoval za dobrý
obed, po ktorom hostia vstávali
zo svojich miest. Posluháči vyná-
šali zo sály stoly a stoličky, aby
urobili priestor na tanec.

Hudba hrala slovenské valčíky,
polky, čardáše a srbské kolá. V tom
čase hudba nemala ozvučenie, tak-
že robila časté prestávky. Za ten
čas hostia spievali bez hudby. Star-
ší hostia spievali staré piesne, aby
sa ich naučili aj mladší. Často sú-
perili, kto bude spievať staršiu ale-
bo už zabudnutú pieseň. Ženy sa
chytali do kola bez hudby. Spievali
a tančili piesne, ktoré sa dodnes
spomínajú: Čo som pochodila,
Halúzka zelená, halúzka ...

Pri piesni A ty Jano šiblika by si
dievča vybralo chlapca, ktorý ju
musel pobozkať, a potom by si on
vyberal ďalšie dievča a tak dokola.
Nechýbali ani žarty a „podpichova-
nia“. Populárne boli žarty keď ženy
natierali mužom šľahačku, potom
ich holili daštičkami a muži „pod-
kúvali“ ženy „zdvihujúc“ im sukne.
Piesne a žarty trvali celú noc.

Pred polnocou, medzi deviatou
a jedenástou, nevestu ovádzali so

SLOVENSKÉ ZVYKY A TRADÍCIE

SVADBY, AKÝCH UŽ NIET (2)
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Švagrovci skúsení
kuchári
Dáždivé a veterné nedeľné ráno,
4.októbra spestrila vóňa fazule,
ktorá sa varila v kotlíkoch na 20.
jubilejnej Fazuliáde v Kovačici.

V rámci Kovačického októbra
sa v priestoroch Športovo-re-
kreačného strediska Slávia orga-
nizovalo tradičné podujatie Fa-
zuliáda, ktorú organizovala
Športová komisia miestneho
spoločenstva Kovačica.

Vo varení kotlíkovej fazule sú-
ťažilo 21 skupín z Kovačice, Padi-
ny, Uzdína, Báčskeho Petrovca,
Vojlovice a  Slovínska. Na tomto
podujatí svoju gastronomickú
skúsenosť ukázali aj Vojlovičania,
ktorí spolu so kovačickým za-
ťkom tvorili skupinu Švagrovci.
Ako aj ostatní účastníci varili
s cieľom aby sa kamarátili a zabá-
vali, ale aj napriek tomu ich fazu-
ľa bola veľmi chutná.

Každá skupina si zaplatila ko-
tizáciu za ktorú dostála tri kilo-
gramy údeného bravčového mä-
sa a  kilogram fazule. Účastníci
mohli k  tomu pridať korene
podľa vôle.

Všetky prostriedky, ktoré boli
získané na Fazuliáde, budú vlo-
žené do kovačickej Školy futbalu.
Práve v ten deň, kým sa varila fa-
zuľa, prebiehal aj turnaj v malom
futbale, na ktorom účinkovali aj
futbalisti z  Pančeva, Zreňaninu,
Padiny a  domáci Kovačičania,
ktorí získali bronzu.

Členmi poroty, ktorí hodno-
tili uvarené jedlá, boli Nenad
Galešev, Vasa Tekinder a  Du-
šanka Petráková.

Prvú cenu za najlepšiu kotlí-
kovú fazuľu získali členovia
Združenia zdravotne postihnu-
tých. Na druhom mieste sa
umiestnili Švehli, kým na tre-
ťom skupina Mäsiareň Benka z
Kovačice. A. K.

sviečkami. Tento zvyk symbolizuje
koniec panenstva. Po ovádzaní si
nevesta vyzlieka biele svadobné
šaty a závoj a odchádza do domu
ženícha, aby sa prezliekla do kroja,
ktorý dostala od svokry. Na hlavu
si dáva čepiec. Keď sa prišla pre-
zliecť, svokor sa jej opýtal: „Čo si
nám priniesla?“ Ona odpovedala:
„Lásku, pokoj a požehnanie“.

Svokra pripravila lavór s vo-
dou, a obyčaj hovorí, že, kto prví
sa s novomanželov umyje, bude
pracovitejší.

Keď sa nevesta prezlečená vrá-
tila do sály, okolo polnoci sa tan-
covalo s mladou.

Poslednou oficiálnou úlohou
družbu na svadbe bolo zarecito-
vať starejšiemu dôvod na tanco-
vanie s nevestou, prvý si s ňou za-
tancovať, a zabezpečovať tanec
pozívaním hostí so slovami: „Ku-
pujte si mladú!“

Starejší prikázal aby hudba
hrala, a tanec sa mohol začať.
Hostia súťažili o to, kto ako prvý
„ulapí“ nevestu do tanca. Dávali

za to peniaze alebo drobné darče-
ky. Kmotra, krstní rodičia a tety
dávali limbačkami ozdobené čep-
ce, šatky a zástery. Viac peňazí
však darovali rodičia, blízki prí-
buzní, kmotrovci a krstní rodičia.

Pod zámienkou, že je nevesta
unavená, zastavovali hudbu, usá-
dzali ju, za čo zaplatili určitú su-
mu, a aby mohla hudba znovu
hrať, podmienili ju ďalšou alebo
rovnakou sumou. Napríklad: „Za
tisíc sadá, za dve sa dvíha!“

Keď zistili, kto zaplatí, starejší
rozkázal: „Hore hudci!“

Nechýbali ani vtipné darčeky,
ako napr. pekne zabalená škatuľa,
v nej menšia škatuľka a nakoniec
z najmenšej vyletel vrabec, ktoré-
ho potom hostia v sále chytali.

Najčastejšie v druhej časti noci
hrala hudba tradičné tance Ta-
pantoše. Z časti týchto tancov sa
urobila choreografia, ktorá sa
dnes tančí v SKOS Detvan. Iným
tancom hrozí zabudnutie.

Aj keď celú noc bolo jedlo na
stoloch, a okolo desiatej sa podá-
vali horúce mäsové guľky-ćufty a
rožky, do sály sa prinášali stoly,
rozložili sa taniere a nasledovala
večera.

Počas večere premohla starších
hostí únava a začali sa rozchádzať.
Pre ostatných tanec pokračoval.

Tesne pred svitaním mladí ne-
vyhnutne tancovali Gunárací ta-
nec. Páry tancovali v kruhu valčík
a chlap bez partnerky s klátom v
strede kruhu. Keď hodil klát na
zem, každý musel vymeniť svoju
partnerku. Chlap, ktorý tentokrát
zostal bez partnerky, bol gunár, a
všetci na neho kričali: „Ga-ga!“
Musel hudbe nechať nejaky pe-
niaz a na oplátku dostal pohár ví-
na. Ak by dlho pil víno alebo vá-
hal s hádzaním klátu, hudba by
prestala hrať, a znovu musel pla-
tiť. Na konci hry bol chlap bez
partnerky „zabalený“ do košiara
a vynesený zo sály.

Po svadbe ukazovanie darov

S východom slnka sa svadba väč-
šinou končila. Sála by sa vyčistila
a do domov ženícha a nevesty by
sa vrátil riad, kotol, sporák a ďalší
inventár. Po skončení práce sa eš-
te chvíľu posedelo, zaspievalo a
popíjalo a potom konečne išlo
domov na odpočinok, pretože ve-
čer nasledovalo nové kamarátenie
s večerou.

Na večeru chodili iba ľudia,
ktorí mali na svadbe nejakú úlo-
hu: posluháči, starejší, družba,
družičky a ako čestní hostia kmo-
trovci a krstní rodičia. Večera sa
konala v dome nevesty a v dome
ženícha. Všetci netrpezlivo čaka-
li, aby novomanželia rozbalili
darčeky a ukázali, čo dostali.

Aj tu zazneli žarty a vtipné ko-
mentáre, trochu sa ešte tancovalo,
spievalo a rozprávali sa udalosti
zo svadby, ktorá sa, konečne, po
týždni skončila, zvyčajne dlho po
polnoci.

Ďakujeme Kate Zafirovićovej,
ktorá nám porozprávala celý ten-
to príbeh, a aspoň na chvíľu nás
vrátila do trochu šťastnejších a
bezstarostnejších čias, a vzácne
zvyky a obyčaje aspoň čiastočne
zachovala pred zabudnutím.

Michal Kalmár

BANATSKI UMELCI V JÁNOŠÍKU

Po druhýkrát 
v organizácii MOMS



За ра зе су се по ја ви ле још у вре -
ме пр во бит не ци ви ли за ци је, ка -
да су љу ди стал но би ли у по -
кре ту ску пља ју ћи пло до ве ка -
ко би оп ста ли. С пре ла ском на
аграр ни тип жи во та пре око
10.000 го ди на ство ре не су трај -
ни је за јед ни це, што је отва ра -
ло про стор ра зним епи де ми ја -
ма. Та да се пр ви пут по ја вљу ју
ма ла ри ја, ту бер ку ло за, ле пра,
грип, ма ле бо ги ње и дру ге за -
ра зне бо ле сти.

На пре дак ци ви ли за ци је је с
на стан ком гра до ва, ус по ста -
вља њем тр го вин ских ка на ла,
али и ра то ви ма ме ђу њи ма по -
ве ћа вао мо гућ ност пан де ми ја.
Још је Хо мер у „Или ја ди” пи -
сао о ку ги ко ја је де сет ко ва ла
грч ку вој ску то ком Тро јан ског
ра та, у 12. ве ку пре но ве ере.
У ан тич ко вре ме се углав ном
сма тра ло да су епи де ми је де -
ло бо го ва ка ко би ка зни ли љу -
де. До ду ше, у Ле вит ском за -
ко ни ку у Ста ром за ве ту по сто -
ји чи тав оде љак у ко ме се про -
пи су је ка ко по сту па ти с љу ди -
ма за ко је се сум ња да су за ра -
же ни ле про зом, са ин струк ци -
јом да се изо лу ју те да све -
ште ник про ве ра ва сва ких се -
дам да на да ли је бо лест узе ла
ма ха. Грч ки ле кар Хи по крат,

ко ји је пр ви де фи ни сао епи -
де ми је, та ко ђе је ука зи вао на
ну жност изо ла ци је осо ба за 
ко је се прет по ста вља да су
инфи ци ра не.

Ту ки ди до ва ку га – пр ва
забе ле же на

Нај ста ри ја за бе ле же на пан де -
ми ја де си ла се то ком Пе ло -
по не ског ра та, у 5. ве ку пре
но ве ере. Бо лест је из Ли би је,
Ети о пи је и Егип та пре не та
пре ко бе де ма Ати не, ко ју је
оп се да ла спар тан ска вој ска.
Пре ми ну ле су две тре ћи не ста -
нов ни штва.

Ову епи де ми ју је опи сао и
чу ве ни исто ри чар Ту ки дид, па
је по ње му на зи ва ју и Ту ки ди -
до ва ку га. Он кон ста ту је да про -
тив ове бо ле сти ни је би ло ле -
ка, те да су за ра же не мо гли ле -
чи ти са мо љу ди ко ји су је већ
пре бо ле ли. Сам Ту ки дид је пре -
бо лео за ра зу.

Симп то ми бо ле сти, за ко ју
се прет по ста вља да је би ла ти -
фус, би ли су гро зни ца, оте че -
ни је зик и гр ло, цр ве на ко жа и
ле зи је (оште ће ња и про ме не на
тки ву). Епи де ми ја је де сет ко -
ва ла Ати ња не и у ве ли кој ме ри
до при не ла њи хо вом по ра зу од
Спар те.

Ју сти ни ја но ва ку га:
избегава ње бо ле сних

Три нај смр то но сни је пан де ми -
је у исто ри ји иза зва ла је са мо
јед на бак те ри ја – јер си ни ја пе -
стис (лат. yersinia pestis), фа -
тал на ин фек ци ја, по зна ти ја као
ку га.

Ју сти ни ја но ва (бу бон ска) ку -
га сти гла је у Ца ри град, глав ни
град Ви зан тиј ског цар ства, 541.
го ди не пре н. е. Пре не се на је
пре ко Сре до зем ног мо ра из
Егип та, ма ло ра ни је осво је не
зе мље, ко ја је ца ру Ју сти ни ја -
ну пла ћа ла да нак у жи ту. Бу ве

ко је су но си ле ку гу на се би пре -
ска ка ле су на па цо ве ко ји су се
хра ни ли овим зр не вљем.

Ку га је уни шти ла Ца ри град,
про ши ри ла се по пут по жа ра
ши ром Евро пе, Ази је, Се вер не
Афри ке и Ара би је и уби ла из -
ме ђу 30 и 50 ми ли о на љу ди,
мо жда по ло ви ну свет ске по пу -
ла ци је.

Љу ди ни су зна ли ка ко да се
бо ре про тив ове за ра зе, осим
да по ку ша ва ју да из бег ну бо -
ле сне љу де. Што се ти че за вр -
шет ка ку ге, нај ве ро ват ни ја прет -
по став ка је да је ве ћи на љу ди
не ка ко пре жи ве ла, а они ко ји

су је пре ле жа ли по ста ли су иму -
ни су на њу.

Цр на смрт: изум ка ран ти на

Ку га ни ка да ни је не ста ла, а кад
се вра ти ла 800 го ди на ка сни је,
не ми ло срд но је уби ја ла, оста -
вља ју ћи пу стош за со бом. Цр -
на смрт, ко ја је по го ди ла Евро -
пу 1347. го ди не, од не ла је не -
ве ро ват них 200 ми ли о на жи -
во та за са мо че ти ри го ди не.

Што се ти че за у ста вља ња бо -
ле сти, љу ди још увек ни су има -
ли на уч но об ја шње ње за ра зе,
али су прет по ста вља ли да ње -
но ши ре ње има ве зе с ме ђу -
људ ским кон так ти ма. За то су
зва нич ни ци у Ду бров ни ку (ко -
јим је упра вља ла Ве не ци ја) од -
лу чи ли да но во при сти гле мор -
на ре оста ве у изо ла ци ји док не
до ка жу да ни су бо ле сни. У по -
чет ку су мор на ри др жа ни на
сво јим бро до ви ма 30 да на, што
је у мле тач ком пра ву по ста ло
по зна то и као „трен ти но” (на
ита ли јан ском „три де сет” је
trenta). Ка ко је вре ме од ми ца -
ло, Мле ча ни су по ве ћа ли при -
нуд ну изо ла ци ју на 40 да на,
на зва ну „ка ран ти но” („че тр де -
сет” – quaranta). Та ко је на ста -
ла реч ка ран тин и по че ла прак -
са изо ло ва ња бо ле сних у за -
пад ном све ту.

Ве ли ка лон дон ска ку га:
затва ра ње бо ле сних

Лон дон ни ка да ни је имао пе -
ри о де без „цр не смр ти”. Ку га
је из би ја ла на по вр ши ну сва -
ких 20 го ди на, од 1348. до 1665.
– че тр де сет та ла са у 300 го ди -
на. А са сва ком но вом епи де -
ми јом ку ге 20 од сто му шка ра -
ца, же на и де це ко ји су жи ве ли
у бри тан ској пре сто ни ци је умр -
ло. По чет ком 16. ве ка Ен гле -
ска је уве ла пр ве за ко не за раз -
два ја ње и изо ла ци ју бо ле сних.

Ку ће по го ђе не ку гом би ле су
обе ле же не ба ла ма се на, на би -
је ним на стуб. Чла но ви по ро -
ди це за ра же ног мо ра ли су да
но се бе ли штап у јав но сти. Ве -
ро ва ло се да мач ке и пси пре -
но се за ра зу, што је узро ко ва ло
ма са кр не ко ли ко сто ти на хи -
ља да ових жи во ти ња.

Ве ли ка ку га из 1665. го ди не
би ла је по след ња и јед на од
нај го рих, усмр ти ла је 100.000
ста нов ни ка Лон до на за са мо
се дам ме се ци. Сва јав на оку -
пља ња би ла су за бра ње на, а жр -
тве су при сил но за тва ра не у
сво је до мо ве ка ко би се спре -
чи ло ши ре ње бо ле сти. На њи -
хо вим вра ти ма био је на цр тан
цр ве ни крст, за јед но с мо ли -
твом: „Го спо де, сми луј нам се”.

Ко ли ко год би ло окрут но за -
тва ра ње бо ле сни ка у њи хо ве

до мо ве и са хра њи ва ње мр твих
у ма сов не гроб ни це, из гле да да
је то био је ди ни на чин да се
за у ста ви по след ња ве ли ка епи -
де ми ја ку ге.

Бо ги ње: осва ја чи су 
до не ли смрт

С до ла ском шпан ске екс пе ди -
ци је на Ка ри бе бо ле сти као што
су ма ле бо ги ње, оспи це и бу -
бон ска ку га пре не те су на ста -
ро се де лач ко ста нов ни штво, ко -
је им прет ход но ни је би ло из -
ло же но. Оно је би ло де сет ко -
ва но.

У људ ској исто ри ји ни је би -
ло уби ства ко је би мо гло да се
упо ре ди са оним што се до го -
ди ло у Аме ри ци – 90 до 95 од -
сто ау тох то ног ста нов ни штва
збри са но је то ком јед ног ве ка.
Мек си ко је пре до ла ска шпан -
ских осва ја ча имао 11 ми ли о -
на ста нов ни ка, а по сле њих –
ми ли он! Кри сти фор Ко лум бо
је 1492. на остр ву Хи спа ни о ла
на и шао на на род Та и но са
60.000 при пад ни ка. До 1548.
пре жи ве ло их је све га 500. Исти
сце на рио се де сио ши ром аме -
рич ког кон ти нен та.

Та ко је 1520. го ди не уни ште -
но Цар ство Асте ка услед за ра -
зе ма лим бо ги ња ма ко ју су до -
не ли африч ки ро бо ви. Исто -
вре ме но, на уч ни ци са Уни вер -
зи тет ског ко ле џа у Лон до ну у
сту ди ји под на зи вом „Ве ли ко
уми ра ње”, об ја вље ној про шле
го ди не, твр де да је европ ска
ко ло ни за ци ја Аме ри ке, у ства -
ри, ути ца ла на про ме ну кли ме
на пла не ти.

На и ме, кра јем 15. ве ка око
60 ми ли о на ста ро се де лач ког
ста нов ни штва жи ве ло је на аме -
рич ком кон ти нен ту, где је оп -
ста ја ло за хва љу ју ћи обил ним
при род ним бо гат стви ма на ве -
ли ком про стран ству. Ме ђу тим,
по до ла ску европ ских до се ље -
ни ка – у та ла су но вих за ра зних
бо ле сти у ком би на ци ји с рат -
ним по хо ди ма, ис тре бље њи ма
и роп ством – до 17. ве ка је
стра да ло 56 ми ли о на до мо ро -
да ца.

Због то га ни је би ло ни ко га
да об ра ђу је зе мљи ште. Сто га
су др ве ће и буј на ве ге та ци ја
убр зо пре кри ли по ља прет ход -
но ко ри шће на за по љо при вред -
ну про из вод њу. Као ре зул тат
то га, знат не ко ли чи не угљен-
-ди ок си да не ста ле су из ат мос -
фе ре, што је до ве ло до хла ђе -
ња пла не те. Исто ри ча ри на зи -
ва ју тај ми сте ри о зни пе ри од
„ма ло ле де но до ба”, с вр хун -
цем на по чет ку 17. ве ка, ка да
се, на при мер, ре ка Тем за ре -
дов но за мр за ва ла, а оштре зиме
и хлад на ле та ши ром пла не те

сма тра ни су од го вор ним за
глад. Све то је под сти ца ло „лов
на ве шти це” у по тра зи за крив -
ци ма, чак и ра то ве.

Ве ко ви ма ка сни је бо ги ње су
по ста ле пр ва епи де ми ја ви ру -
са ко ја је за у ста вље на вак ци -
ном. Кра јем 18. ве ка бри тан -
ски ле кар по име ну Едвард

Џе нер от крио је да они ко ји
се за ра зе кра вљим бо ги ња ма
по ста ју иму ни на ве ли ке бо -
ги ње, па је та ко ви ру су пре -
вен тив но из ло жио де се то го ди -
шњег де ча ка.

Про шла су го то во два ве ка,
1980. го ди не Свет ска здравствена

ор га ни за ци ја об ја ви ла је да су
бо ги ње пот пу но из бри са не с
ли ца зе мље.

Ко ле ра: по бе да у обла сти
јав ног здра вља

Од по чет ка па до сре ди не 19.
ве ка ко ле ра је ха ра ла Ен гле -
ском и уби ла де се ти не хи ља да
љу ди. Пре о вла ђу ју ћа на уч на те -
о ри ја тог до ба го во ри ла је да
се бо лест ши ри ла за га ђе ним
ва зду хом, по зна тим и као ми -
ја зма. Али бри тан ски док тор
Џон Сноу прет по ста вио је да је
узрок та јан стве не бо ле сти, ко -
ја је жр тве уби ја ла већ у пр вим
да ни ма од по ја ве симп то ма, у
лон дон ској пи ја ћој во ди.

Сноу се по на шао као Шер -
лок Холмс, ис тра жу ју ћи бол -
нич ке за пи се и из ве шта је из
мр твач ни це да би пра тио тач -
не ло ка ци је смр то но сних епи -
де ми ја. На пра вио је ма пу смрт -
них слу ча је ва ко ле ре то ком де -
се то днев ног пе ри о да и от крио
да је 500 умр лих љу ди ста но -
ва ло око по пу лар ног град ског
бу на ра за пи ја ћу во ду у Бро уд
Стри ту.

По сле мно го му ке Сноу је
убе дио град ске зва нич ни ке да
де мон ти ра ју руч ку на пум пи и
та ко је оне спо со бе. Као ма ги -

јом, за ра за је пре ста ла да се
ши ри! Ње гов рад ни је ис ко ре -
нио ко ле ру пре ко но ћи, али је
под ста као на по ре да се по бољ -
ша са ни тар на за шти та пи ја ће

во де. Иа ко је у ве ли кој ме ри
ко ле ра ис ко ре ње на у раз ви је -
ним зе мља ма, ова бо лест и да -
ље стал но од но си жи во те у зе -
мља ма Тре ћег све та,  ко ји ма
не до ста ју аде кват но пре чи шћа -
ва ње от пад них во да и при ступ
чи стој во ди за пи ће. (Аг.)

ТЕМА БРОЈА
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Шпан ска гро зни ца или

шпан ски грип би ла је јед на

од нај смр то но сни јих пан де -

ми ја у исто ри ји чо ве чан -

ства. По ја ви ла се при кра ју

Пр вог свет ског ра та (ја ну ар

1917 – де цем бар 1920) и у

три та ла са се ши ри ла пла -

не том. Пре ма но ви јим про -

це на ма, тре ћи на свет ске

по пу ла ци је би ла је ин фи ци -

ра на и има ла кли нич ки ис -

по ље ну бо лест (око пет сто

ми ли о на љу ди), а умр ло је

око пе де сет ми ли о на обо ле -

лих, што је пет пу та ви ше

не го што их је из ги ну ло у

Пр вом свет ском ра ту.

Ге о граф ска ло ка ци ја пр -

ве по ја ве пан де мич ног ви -

ру са ни је по зна та, а по сто -

ји ми шље ње да је бо лест

на зва на „шпан ском” због

то га што Шпа ни ја ни је би ла

уче сник ра та, те се о бо ле -

сти од са мог по чет ка отво -

ре но пи са ло у штам пи, за

раз ли ку од дру гих зе ма ља,

где је би ла при сут на ја ка

цен зу ра. По да та ка о бро ју

обо ле лих и умр лих у на шој

зе мљи то ком шпан ске гро -

зни це има ма ло, че му су

узрок сло же не рат не окол -

но сти и ства ра ње но ве др -

жа ве упра во у вре ме ка да

је бо лест би ла при сут на.

Ме ђу тим, го то во си гур но је

бо лест узе ла ве ли ки да нак,

као и у дру гим европ ским

др жа ва ма. Бо лест се ја ви -

ла код срп ских вој ни ка у

апри лу на Кр фу, а у ју лу на

Со лун ском фрон ту.

Шпан ска гро зни ца, 
а ни је из Шпа ни је

Пр ви пут иден ти фи ко ва на

1981, си да уни шта ва иму -

но си стем љу ди, што на кра -

ју до во ди до смр ти од бо ле -

сти про тив ко јих ор га ни зам

не мо же да се бо ри.

Ова бо лест је нај пре ре ги -

стро ва на у аме рич ким хо -

мо сек су ал ним за јед ни ца ма,

али се сма тра да се раз ви ла

од ви ру са у те лу шим пан зе

у За пад ној Афри ци то ком

1920-их. Пре не та је на Ха и -

ти 1960-их, а за тим у Њу -

јорк и Сан Фран ци ско то ком

1970-их. До са да је од си де

пре ми ну ло 35 ми ли о на љу -

ди. Нај но ви јим те ра пи ја ма

је успо рен раз вој бо ле сти,

али још ни је про на ђен лек

ко ји би је у пот пу но сти

иско ре нио.

Си да још увек без ле ка

Куга у Фиренци

Шпанска грозница

Одношење умрлих од куге у Лондону

ПАН ДЕ МИ ЈЕ КРОЗ ИСТО РИ ЈУ

КО РО НА НИ ЈЕ НАЈ СТРА ШНИ ЈА, 
БИ ВА ЛО ЈЕ И МНО ГО ГО РЕ
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Зи ма нам је и ка лен дар ски све бли же
и сви се убр за но при пре ма мо за хлад -
не да не: за гре ва ње стам бе них обје ка -
та за по че ли смо пре ско ро ме сец да -
на, али ни је нам сви ма под јед на ко
то пло. Уко ли ко вам про зо ри и вра та
ни су изо ло ва ни ка ко до ли ку је или су
ста ри и про па ли, ве ли ке су шан се да
је тем пе ра ту ра у ва шем до му знат но
ни жа не го у ком ши ји ном иа ко се гре -
је те на исти на чин.

Ако је баш то ваш слу чај, тре ба ло
би да раз ми сли те о за ме ни сто ла ри је,
а по што то на рав но ни је ни јед но став -
но ни јеф ти но, мо же те по тра жи ти и
дру га ре ше ња. Ево нај ко ри сни јих.

Про зо ри и вра та ко ји не дих ту ју до -
бро ни су од го вор ни са мо за пре ко ме -
ран гу би так то пло те из про сто ра, ве -
ли ку по тро шњу енер ги је и ви со ке ра -
чу не, већ вам до но се и про блем с кон -
ден за ци јом и – бу ђи. Са мим тим ква -
ли тет ва зду ха у про сто ру по ста је лош,
што пак до при но си раз во ју алер ги ја и
бо ле сти ди сај них ор га на код свих ко -
ји у том про сто ру бо ра ве. Kондензација
ће у ве ли кој ме ри ути ца ти и на про -
па да ње ра ма про зо ра или вра та.

– Тре ба зна ти да се пре ко про зо ра,
чак и ако су но ви, мо же из гу би ти и
ви ше од тре ћи не укуп не то пло те у
ста ну. За то је вр ло ва жно да при ку -
по ви ни про зо ра обра ти те па жњу на
ње го ву енер гет ску ефи ка сност и да
не ште ди те на тој став ци, јер ће вам
се па ме тан из бор ви ше стру ко ис пла -
ти ти кроз уште ду енер ги је – ка жу мај -
сто ри из јед не фир ме за про да ју и
уград њу сто ла ри је.

Три ко ви ко ји ума њу ју ра чу не

Они ко ји мо гу да ин ве сти ра ју у но ве
про зо ре и вра та у да ле ко су бо љем
по ло жа ју и за њих за и ста „не ма зи -
ме”, али глав но је пи та ње шта ра ди ти
уко ли ко јед но став но не ма те до вољ но
нов ца за но ву сто ла ри ју. До бра вест
је да по сто ји не ко ли ко три ко ва ко је
мо же те и са ми при ме ни ти и та ко уз
ми ни мал на ула га ња обез бе ди ти то -
пли ји дом сво јим уку ћа ни ма.

– Су шти на це ле при че је да је нео -
п ход но да бу ду зап ти ве не све пу котине

кроз ко је би мо гао про ћи хла дан ва -
здух спо ља. Да би сте са ми по пра ви ли
свој про зор, нај пре про ве ри те да ли
је рам до вољ но до бро на ле гао на отвор
и да ли се не где на спо ју ра ма и кон -
струк ци је осе ћа про ма ја. Ако осе ти те
стру ја ње, за тво ри те шу пљи не по мо ћу
пур-пе не. Остат ке пе не на кра ју укло -
ни те тур пи јом. Зап ти ва ње мо же те из -
ве сти са уну тра шње и са спо ља шње
стра не про зо ра – са ве ту ју мај сто ри.

Јеф ти но, бр зо и ла ко ре ше ње

Још јед на ва жна ствар ко ју тре ба да
пре кон тро ли ше те је сте да ли су се
мо жда раз ла ба ви ле шар ке и бра ве на

про зо ру. Уко ли ко при ме ти те да су ови
де ло ви по ха ба ни, ку пи те но ве у би ло
ко јој спе ци ја ли зо ва ној рад њи и за ме -
ни те их. То вас не ће ко шта ти ви ше од
не ко ли ко сто ти на ди на ра и пет на е -
стак ми ну та по сла.

Струч ња ци от кри ва ју још је дан трик
ко ји ће вам до дат но по спе ши ти енер -
гет ску ефи ка сност про зо ра:

– На ба ви те дих тунг-тра ке и за ле -
пи те их на кри ла и ра мо ве ста рих
про зо ра. Без об зи ра на то од ког су
ма те ри ја ла, с вре ме ном про зо ри по -
чи њу да се кри ве и ви то пе ре и та да
до ла зи до стру ја ња ва зду ха, ко је се
ла ко спре ча ва упра во тим спе ци јал -
ним тра ка ма од сун ђе ра или гу ме.
Оне су јеф ти не и ла ке за уград њу, па
су сјај но ре ше ње у слу ча ју до тра ја лих
про зо ра. У бо ље снаб де ве ним про дав -

ни ца ма мо гу се про на ћи и по себ не
фо ли је ко је се по ста вља ју на ста кла и
у зна чај ној ме ри спре ча ва ју про ток
то пло те кроз њих.

Дих то ва ње си ли ко ном – ко рак 
по ко рак

Ако раз мак из ме ђу окви ра и што ка
про зо ра не до зво ља ва ко ри шће ње дих -
тунг-тра ке, до бро ре ше ње мо же би ти
дих то ва ње си ли ко ном.

– По сту пак је јед но ста ван и та ко ђе
га мо же те из ве сти са ми. Тре ба ће вам
при а ња ју ћа фо ли ја ко ја се ко ри сти у
до ма ћин ству, се ло тејп, ма ка зе и акрил -
ни си ли кон. Нај пре до бро очи сти те
рам од но сно оквир про зо ра од пр -
љав шти не да би си ли кон мо гао до бро
да се ве же. За тим за ле пи те фо ли ју на
шток та ко што ће те по ста ви ти се ло -
тејп на не ко ли ко ме ста на по че так
фо ли је док је у рол ни, а дру ги део се -
ло теј па за ле пи ти за по че так што ка од
про зо ра. Од мо та вај те фо ли ју док не
до ђе те до иви це што ка, па је од се ци -
те ма ка за ма. По но ви те по сту пак дуж
сва ког де ла где је по треб но дих то ва -
ње. Ово ра ди те да би сте за шти ти ли
тај део од си ли ко на и да се про зор не
би пот пу но за ле пио. За тим на не си те
си ли кон на рам од про зо ра. Kада за -
вр ши те цео про зор, за тво ри те га и
оста ви те да се су ши 24 са та. По сле
то га са мо од стра ни те скал пе лом ви -
шак си ли ко на ко ји је ис цу рио и по -
сао је го тов – са ве ту ју мај сто ри.

Они до да ју да по сто је и дру га ре -
ше ња, ко ја ни су та ко по вољ на и за
ко ја ће вам мо жда би ти по треб на про -
фе си о нал на по моћ, као што су, на
при мер, дих то ва ње вра та и про зо ра
алу ми ни јум ским лајс на ма за др ве ну
сто ла ри ју или дих то ва ње на ли ва њем
теч не гу ме на про зо ре и вра та. Ова -
ква гу ма има од ли чан ефе кат, јер о
истом тро шку до би ја те и изо ла ци ју
од бу ке и оста лих спо ља шњих ути ца -
ја. За ко ји год на чин да се од лу чи те,
обез бе ди ће те се би при јат ни ји ам би -
јент, леп шу зи му, али и пу ни ји нов -
ча ник, што су сва ка ко до бри мо ти ви
да се по за ба ви те ре ша ва њем овог про -
бле ма док спо ља шња тем пе ра ту ра још
ни је оти шла у ми нус.

Оби чај да на гра ди мо осо бу ко ја нас
услу жи ра ши рен је у це лом све ту. Ка да
сте не где у ино стран ству у ка фи ћу или
ре сто ра ну, уо би ча је ни бак шиш из но си
за кон ски де сет од сто од укуп ног рачуна.

Код нас је дру га при ча. На пој ни ца
ни је оба ве зна, да је се јер је та кав ред,
за то што смо за до вољ ни услу гом. Уз
то се прет по ста вља да кел не ри, но са -
чи, мон те ри, фри зер ке и так си сти ни -
су до бро пла ће ни, па се оста вља њем
ко јег ди на ра ви ше ис пра вља „не прав -
да”. И та сво та ни је ве ли ка, ни ти то
тре ба да бу де, јер је у пи та њу па жња.

Да ми по шту је мо ове оби ча је, го вори
и то да по је ди не осо бе при хва та ју сла -
бо пла ћен по сао баш за то што уна пред
ра чу на ју на уви ђав ност му штери ја.

ДЕ ЈАН ГЛУ ШЧЕ ВИЋ, 
мон тер оп тич ких ка бло ва:

– Ако ме не ко ис по шту је, да јем бак -
шиш. Ко ли ко имам па ра у нов ча ни -
ку, то ли ко да јем. Ако већ ра ди те с
љу ди ма, под ра зу ме ва се да сте љу ба -
зни. Ка да је ко но бар у пра вом мо -
мен ту на пра вом ме сту, из ва дим све
из џе па и дам, ни је про блем. Ако је
цех 900 „ђун ти”, ја из ва дим хи ља ду и
ка жем: „У ре ду је”. Да кле, око 100

ди на ра оста вљам. Ма да све за ви си од
то га ко ли ко из но си ра чун; ако је ку -
сур ма ли, ја до дам још не што сит но.

ЉУ БИ ША ИЛИЋ, пен зи о нер:
– Оста вља се, та кав је оби чај. Фри -

зе ру, ко но ба ру, сва ко ме. Та ко је од
дав ни на, на то се не гле да. Имам свог
фри зе ра, код ко јег идем го ди на ма, и
оста вљам му до 50 ди на ра. И у про -
дав ни ци, ако је ку сур ди нар, два, три,
то се не узи ма. Ве ћи на љу ди та ко ра -
ди. Али ако ни сам оду ше вљен не чи -
јом услу гом, пре ско чим на пој ни цу.

РА МИЗ МУ ЈА КО ВИЋ, рад ник:
– Не ки пут оста вљам, не стал но.

Углав ном оста вим до 50 ди на ра. Све
се ра ди у скла ду с при ма њи ма ко ја
има те. Ви ше да је мо ми си ро ти ња не -
го бо га та ши. Они, ка да ку пу ју код ме -
не чвар ке и ме со, че ка ју да им вра -
тим ди нар.

СНЕ ЖА НА ЦВЕ ТА НО ВИЋ, 
елек тро тех ни чар ра чу на ра:

– Оста вљам на пој ни цу сви ма ако
сам за до вољ на. Чи ним то из за хвал -
но сти. Ме ђу тим, ако је, на при мер,
не ко био не љу ба зан, обич но се ви ше

ни кад не вра ћам на то ме сто. Ко ли ко
тач но одво јим, за ви си. Код фри зе ра,
ре ци мо, око 50 ди на ра. Ако је 250
ди на ра ши ша ње, ја пла тим три ста.
Увек идем код истог фри зе ра и он ре -
дов но же ли да ми вра ти тај ку сур,
али ја ни кад не по пу стим.

ТА ЊА МЕ ДИЋ, слу жбе ни ца:
– Увек ка да сам за до вољ на не чи јом

услу гом, да јем бак шиш. Ако су рад -
ни ци не при јат ни, он да тај гест из о -
ста је. Не гле дам тач но ко ли ко да јем,
обич но то бу де раз ли ка до окру гле
су ме, нај че шће 100 или 50 ди на ра.
Ка да идем на ве че ру, он да оста вљам
ма ло ве ћу на пој ни цу.

ЉУ БИ ЦА МИ ЈА ТОВ, рад ни ца:
– До би јам на пој ни це, а оста вљам

их и ја. Има и уљуд них и не љу ба зних
му ште ри ја, а бак шиш нај ви ше оста -
вља ју му шкар ци. Не ко да је 10, 50, 100,
200 ди на ра, а не ко оста ви и 2.500 –
има и то га. Оста вља ју и же не, али ре -
ђе. То је ве ро ват но ствар на ви ке. И ја,
кад одем у пе ка ру или у са мо по слу гу,
оста вим 10-20 ди на ра. И свом фри зе -
ру да јем увек не ки ди нар ви ше.

Је ле на Ка та на

С. ЦВЕТАНОВИЋР. МУЈАКОВИЋ Т. МЕДИЋ Љ. МИЈАТОВЉ. ИЛИЋД. ГЛУШЧЕВИЋ

НАША АНКЕТА

БУ ДИ ТЕ СА МИ СВОЈ МАЈ СТОР

КА КО ДА ТО ПЛО ТА НЕ ИЗА ЂЕ 
КРОЗ ЗА ТВО РЕН ПРО ЗОР

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у пе так, 13. но вем -
бра, од 10 до 12 са ти, без стру је ће
би ти део Ули це Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа од Ули це Мак си ма Гор -
ког ка Ули ци Жар ка Зре ња ни на.

За сад ни су на ја вље на ис кљу че ња
у оста лим де ло ви ма гра да и окол -

ним се ли ма. Ин фор ма ци је о ис кљу -
че њи ма ре дов но се ажу ри ра ју на сај -
ту „Елек тро вој во ди не”, па се о на ја -
ва ма евен ту ал них до дат них ра до ва
и при вре ме ној об у ста ви ис по ру ке
елек трич не енер ги је мо же те сва ко -
днев но ин фор ми са ти он лајн.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у
слу ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва
на па ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но
пре пла ни ра ног вре ме на. Квар на
елек тро ди стри бу тив ној мре жи мо -
же те при ја ви ти на те ле фон 319-220.

У пе так без стру је део Ули це
Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа

Ка да ће по че ти ре а ли за ци ја
про гра ма „Мо ја пр ва плата”?

Шта то бе ше пе шач ка зо на

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Љу те се Пан чев ци ка да их оста так
Ср би је оп ту жу је да су нај го ри во за -
чи. Мо гу да се љу те до суд ње га да на,
али ар гу мен ти ни су на њи хо вој стра -
ни, и то не од да нас или од ју че...

По зна то је ко ли ко већ ду го об ја -
вљу је мо фо то гра фи је не про пи сно
пар ки ра них во зи ла и ра зних са о бра -
ћај них пре кр ша ја. Зна се и ко ли ко
смо већ пу та ука за ли на про блем
це ло днев ног де фи ло ва ња че тво ро -
точ ка ша Змај Јо ви ном ули цом. Ем

пе шач ка зо на, ем зо на шко ле – за -
бра ње но да за бра ње ни је би ти не мо -
же. Али авај... Џа ба фо то гра фи је,
џа ба тек сто ви, џа ба ко му нал ци пи -
шу ка зне, ни шта се већ го ди на ма не
ме ња.

Пре ма то ме, ако ре ши те да пе ша -
чи те кроз Пан че во, нај па мет ни је би
вам би ло да из бе га ва те пе шач ке зо -
не. Ко ли ко год то не ве ро ват но зву -
ча ло, та мо су нај ве ће шан се да вас
уда ри ау то мо бил.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЈЕ ТЕ ЛИ НА ПОЈ НИ ЦУ?

Ма ли дар, а мно го вре ди

Као што је по зна то, јав ни по зив за
про грам „Мо ја пр ва пла та” об ја вљен
је сре ди ном ав гу ста, а по сло дав ци су
има ли при ли ку да се 25. сеп тем бра
при ја ве и огла се сло бод не по зи ци је.
При ја вљи ва ње кан ди да та по че ло је
8. ок то бра и за вр ше но је 8. но вем бра,
а сви они се са да пи та ју ка кав је хо -
до грам да љих ак тив но сти и ка да ће
би ти об ја вље на ранг-ли ста оних ко ји
су при мље ни на же ље не по зи ци је.

Ка ко ка жу у На ци о нал ној слу жби
за за по шља ва ње, про цес из бо ра кан -
ди да та од стра не по сло да ва ца по -
чео је упо ре до с при ја вљи ва њем и
тра ја ће нај ка сни је до 15. но вем бра.
Ко нач на ли ста по сло да ва ца с бро -
јем одо бре них из вр ши ла ца за сва -
ког по сло дав ца би ће об ја вље на на
пор та лу „Мо ја пр ва пла та” нај ка -
сни је до 27. но вем бра. За кљу чи ва -
ње уго во ра из ме ђу На ци о нал не слу -
жбе за за по шља ва ње, по сло дав ца и
не за по сле ног, ко јим се уре ђу ју ме -
ђу соб на пра ва и оба ве зе, вр ши ће се
у пе ри о ду од 28. но вем бра до 14.
де цем бра.

У НСЗ-у на по ми њу да по сло да вац
мо же ода бра ти кан ди да та пре ис те -
ка ро ка за при ја вљи ва ње не за по сле -

них, али га мо же рад но ан га жо ва ти
и укљу чи ти у про грам тек по за кљу -
чи ва њу уго во ра.

Про грам Вла де Ре пу бли ке Ср би је
„Мо ја пр ва пла та” спро во ди На ци о -
нал на слу жба за за по шља ва ње уз по -
др шку Ми ни стар ства за рад, за по -
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи -
та ња, Ми ни стар ства фи нан си ја, Кан -
це ла ри је за IT и елек трон ску упра ву
и При вред не ко мо ре Ср би је. Циљ

про гра ма је да се под стак не за по -
шља ва ње мла дих и пру жи по др шка
при вре ди у ре ша ва њу про бле ма с
не до стат ком ка дро ва.

Мла ди ма са за вр ше ним сред њим
обра зо ва њем обез бе ђе на је ме сеч на
нов ча на на кна да у из но су од 20.000
ди на ра, док за оне са за вр ше ним ви -
со ким обра зо ва њем на кна да из но си
24.000 ди на ра. За про грам „Мо ја пр -
ва пла та” опре де ље не су укуп но две
ми ли јар де ди на ра из бу џе та Ре пу бли -
ке Ср би је. Сред ства ће би ти ис пла ћи -
ва на ди рект но ли ци ма на оспо со бља -
ва њу, пре ко НСЗ-а. По ред из но са ко -
ји ис пла ћу је др жа ва, по сло дав ци мо -
гу да ис пла те и до дат на сред ства. До -
при но си за слу чај по вре де на ра ду и
про фе си о нал не бо ле сти та ко ђе ће бити



Љу ди све ма ње
купују на отво ре ним
тр жни ца ма

На те зга ма у про се ку
по не ко ли ко де се ти на
про да ва ца

Жи вот љу ди ве ко ви ма је био
кон цен три сан на пи ја це. Ме -
ђу тим, за раз ли ку од гра до ва,
оне ни су има ле то ли ки зна чај
у ру рал ним сре ди на ма, чи ји су
жи те љи ве ћи ном и са ми про -
из во ди ли хра ну.

Иа ко да нас све ви ше љу ди
од у ста је од то га, отво ре не тр -
жни це ипак гу бе на зна ча ју пре
све га због то га што се по вр ће и
во ће мо же на ба ви ти и у свим
мар ке ти ма.

Но пи ја це и да ље има ју сво ју
вред ност, ма кар сим бо лич ну,
као тра ди ци о нал но ме сто оку -
пља ња, па се и због то га љу ди
ко ји во де пан че вач ка на се ље на
ме ста тру де да их уна пре де.

Ме сне за јед ни це ипак
инве сти ра ју у пи ја це

При ме ра ра ди, Ја бу ка се мо же
по хва ли ти но вом ле пом пи ја -
цом, чи ја је из град ња за вр ше -
на пре три го ди не, а ла не је ре -
кон стру и са на и над стре шни ца.
Отво ре на је сва ког да на од 7
до 15 са ти, али је не де ља глав -
ни пи јач ни дан, ка да је, пре ма
ре чи ма пред сед ни ка ја буч ког
ме сног Са ве та Сло бо да на
Илића, за у зе то го то во свих три -
де се так те зги.

– Ну де се углав ном до ма ћи
про из во ди на ших по љо при вред -
ни ка, али и оних из око ли не.
По ред те зги, по сто ји и про стор
за ка ми о не с ко јих се про да ју

др ва. У бли зи ни је и ве ли ки
пар кинг, та ко да ау то мо би ли
ко ји ис то ва ре ро бу и из ла зе с
пи ја це има ју где да се пар ки -
ра ју, као и по се ти о ци. Ина че,
та мо је увек до бра ат мос фе ра,
на ши гра ђа ни во ле да за ста ну
и про ћа ска ју, а на ро чи то не де -
љом ка фа ни це су дуп ке пу не,
па се мо же чу ти и са зна ти сва -
шта – ка же Илић.

Пре ма ре чи ма ње го вог ко -
ле ге Слав ка Јо ва нов ског, у

сусед ном Гло го њу глав ни
пијачни дан је че твр так, ка да
ро бу из ло жи у про се ку пет на е -
стак про да ва ца, ко ји ну де во -
ће, по вр ће, ме со, млеч не про -
из во де, жи ви ну, сит ни ма те ри -
јал за ку ћу...

– У вре ме гра ђе ња цр кве пи -
ја ца је оста ла у Ули ци 1. ма ја,
с тим да је са угла са ули цом
ЈНА пре ба че на две ста ме та ра
да ље, до укр шта ња с Бе о град -
ском ули цом, а том при ли ком
је Ме сна за јед ни ца из бе то ни -
ра ла око две ста ме та ра пла тоа.
Ове го ди не смо, за хва љу ју ћи
Гра ду и ЈКП-у „Зе ле ни ло”, до -
би ли 10 но вих ме тал них по -
кри ве них те зги, ко је су за ме -
ни ле оне бе тон ске ста ре по ла
ве ка. Град Пан че во тре нут но
спро во ди про це ду ру за по кри -
ва ње овог пи јач ног пла тоа, док
Ме сна за јед ни ца пла ни ра из -

ра ду про јект но-тех нич ке до ку -
мен та ци је за пар кинг ко ји ће
би ти у не по сред ној бли зи ни –
на во ди Јо ва нов ски.

Пи ја ца у До ло ву ра ди су бо -
том од 6 до 12 са ти и на њој се
мо же на ћи све од по вр ћа, пре -
ко гар де ро бе и ала та, па до
стилског на ме шта ја. Ка ко ка -
же Ми ља на Ца ран, ди рек тор -
ка та мо шњег ко му нал ног пред -
у зе ћа, над ле жног за одр жа -
вање пи ја це, те зге су у фа зи
рекон струк ци је

– Пла ни ра мо да на про ле ће
све то ком пле ти ра мо, ка ко би
про дав ци мо гли да из ла жу у леп -
шем и услов ни јем ам би јен ту.
Ина че, сва ког пет ка пред у зи ма -
мо оп се жне ме ре, од чи шће ња
до  дез ин фек ци је, на ро чи то от -
кад је ова ква епи де ми о ло шка
си ту а ци ја – ис ти че ди рек тор ка.

Њен ка ча ре вач ки ко ле га Зо -
ран Мар ко вић на во ди да та мо -
шња пи ја ца ра ди не де љом и
утор ком, а на 54 ме тал не те зге,
на пра вље не пре де сет го ди на,
има све га из у зев жи ве сто ке.

У Омо љи ци гу жва, у
Старче ву – фу тур

У Бре стов цу је пе так пи јач ни
дан, ка да се, пре ма ре чи ма
пред сед ни ка ме сног са ве та Дра -
га на Ми ри чи ћа, ну ди ме шо ви -
та ро ба: од по вр тар ских про -
из во да до гар де ро бе.

– Уме сто ве ћи не бе тон ских
те зги, уба ци ли смо де се так ме -
тал них, а у нај ско ри је вре ме
до да ће мо још то ли ко. Што се
ти че по се ће но сти, мо гла би да
бу де и ве ћа, па смо има ли иде -
ју да и су бо та по ста не пи јач ни
дан, јер је ви кен дом ви ше љу -
ди сло бод но, али за сад ће оста -
ти ова ко – на по ми ње Ми ричић.

Ње гов ива но вач ки ко ле га по
функ ци ји Јо шка Ду дуј ка же да
у том се лу пет на е стак про да -
ва ца сре дом из ло жи по вр ће,

во ће, тек стил, гар де ро бу, и то
ма хом под сво до ви ма не ка да -
шње „Тр го про дук то ве” про дав -
ни це, где је сме ште но 25 од
укуп но 40 те зги, док на по љу
углав ном сто је они ко ји ну де
ку пус и др ва. Он до да је да имо -
вин ско-прав ни од но си тог објек -
та још увек ни су до кра ја ре ше -
ни, па би, док се то не раз мр си,
би ло су лу до ула га ти у ње га.

Пр ви чо век Омо љи це Ду шан
Лу кић сма тра да је пи ја ца у
том се лу, ко ја ра ди че тврт ком
и не де љом, нај по се ће ни ја, ра -
чу на ју ћи сва на се ље на ме ста.

– По ред број них на ших су -
гра ђа на, до ла зе нам по вр та ри
из Бре стов ца и Ива но ва или
во ћа ри из Гроц ке, а на 70 обич -
них и 13 нат кри ве них те зги,
по ред по вр ћа и во ћа, ну де се и
млеч ни про из во ди, обу ћа, оде -
ћа... Је дан део пи ја це, од 700
до 800 ква драт них ме та ра, слу -
жи као сточ на пи ја ца и ме сто
за про да ју огрев ног др ве та –
ис ти че Лу кић.

Ако пи ја ца у Омо љи ци оку -
пља нај ви ше љу ди, у Стар че ву
из гле да нај са вре ме ни је и ни је
пре те ра но ре ћи да под се ћа на
не ки фу ту ри стич ки обје кат.

Пред сед ник та мо шњег Са ве -
та Ме сне за јед ни це Пе тар Ан -
дре јић ка же да је то, у ства ри,
мул ти функ ци о нал ни про стор.

– При ме ра ра ди, та мо одр -
жа ва мо пред но во го ди шњи базар
с по де лом па ке ти ћа ма ли ша ни -
ма и дру гим са др жа ји ма, а не -
дав но су, ре ци мо, и основ ци из -
ла га ли сво је ра до ве. Ина че, че -
твр так и не де ља су пи јач ни да -
ни, ка да до ма ћи ин ди ви ду ал ни
по љо при вред ни ци и на куп ци
ну де свој асор ти ман ро бе, ко ји
ни је на ро чи то ве лик, јер у ме -
сту има не ко ли ко до бро опре -
мље них мар ке та. По ред то га, у
пре по днев ним са ти ма по сто ји
сва ко днев на пи ја ца у на се љу
Шу ми це, код дис кон та, а по ну -
да је ра зно ли ка: од во ћа и по вр -
ћа до гар де ро бе – ка же Ан дрејић.

Петак, 13. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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КАКО ЖИВЕ ПИЈАЦЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

ВИШЕ ТРАДИЦИЈА НЕГО ПОТРЕБА

Ок то бар ски или 323.
број стар че вач ког гла -
си ла по чи ње при чом о
еко ло шкој ак ци ји у
окви ру ко је је, у са рад -
њи ло кал них ин сти ту -
ци ја и По кре та го ра -
на, по са ђе но сто сад -
ни ца бре ста.

На ред не стра не до -
но се из ве штај с по след -
ње сед ни це Са ве та Ме -
сне за јед ни це, на ко јој
је, по ред оста лог, од -
лу че но да се при зна -
ње „За слу жни Стар че -
вац” до де ли од бој ка -
шком клу бу и Не на ду
Ха џи Ми ле ти ћу.

У ве ли ком ин тер вјуу
чла ни ца Град ског ве -
ћа за ду же на за кул ту -
ру Ма ри ја Је вић кон -
ста то ва ла је да Стар че во има
зна чај но ме сто на кул тур ној
ма пи. Вла сник ве о ма успе -
шне фир ме „Ан чи ко ла чи”,
као гост „Ка фе ни са ња у ’Ђер -
му’”, ис та као је да увек тре ба
ра ди ти на се би, док је „ли це
с на слов ни це” – естрад на
умет ни ца Дра га на Го ру но вић,
ко ја је на ве ла да јој је пу бли -
ка нај ве ћа мо ти ва ци ја.

Ни су из о ста ле ни стра не о
шко ли, из ви ђа штву, спор ту,
као ни стал не ру бри ке 
„Цр ти це из про шло сти”,

„Уопшти на ва ње”, „Кул ти ва -
тор”,  „Стар че вач ке бра зде”.
У се ри ја лу „Стар че вач ким шо -
ром” би ло је ре чи о исто ри ја -
ту Рад нич ког на се ља, а об ја -
вљен је и пр ви део при че о
три ве ка обли жње ду нав ске
ске ле ка Вин чи.

Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца и ЈKП „Kомбрест”,
уз по моћ во лон те ра, за по чи -
њу је се њу сад њу цве ћа и др -
ве ћа на ви ше ло ка ци ја у се -
лу. Оче ку је се чи шће ње се о -
ске де по ни је, ко ја је пре пу -
ње на због по ја ча ног из но ше -
ња шу та и, пре све га, ве ли ке
ко ли чи не фо ли ја и биљ них
оста та ка. Ме сна за јед ни ца
апе лу је на по љо при вред ни ке
да шти те атар ске пу те ве и ве -
тро за штит ни по јас.

Ба нат ско Но во Се ло: Дом
кул ту ре је по ста вио но ва вра -
та на бал ко ну из над глав ног
ула за у свој обје кат, јер су ста -
ра про па ла услед вре мен ских
усло ва. У то ку је и за ме на де -
ла олу ка (ко ро ди рао услед
вре мен ских усло ва) из над ма -
ле са ле, ко ја на ред них да на
тре ба да бу де окре че на, као и
це ло ку пан хол. Пре не ко ли -
ко да на по се че на су су ва

стабла на игра ли шту ис пред
згра де по ме ну те уста но ве ко -
ја су пре ти ла да се од ло ме.

До ло во: Че тр на е сто го ди шњем
Да ни лу Де ду љу, ко ји бо лу је
од опа ког ту мо ра аб до ме на,
и да ље је хит но по треб на фи -
нан сиј ска по моћ, а сви љу ди
до бре во ље то мо гу да учи не
упла том на те ку ћи ра чун 200-
122980332-78 (Та ња Де дуљ,
Са ве Kовачевића 59, 26227
До ло во). С тим у ве зи, уче ни -
ци и за по сле ни у ОШ „Ак сен -
ти је Мак си мо вић”, као и удру -
же ње пен зи о не ра, већ су ор -
га ни зо ва ли ак ци је за при ку -
пља ње нов ца. Окру гли сто о
по тен ци ја ли ма ар хе о ло шког
на ла зи шта Ци гла на одр жан
је у су бо ту, 7. но вем бра, у До -
му кул ту ре.

Гло гоњ: У то ку не де ље Ме -
сна за јед ни ца са ни ра ће де по -
ни ју гра ђе вин ског ма те ри јала

на обо ду се ла, на углу ули ца
Утрин ске и Та ми шке. При
кра ју су ра до ви на про фи ли -
са њу ка на ла дуж но во ас фал -
ти ра них ули ца. Фуд ба ле ри су
по бе дом над „Уни ре ом” у Уз -
ди ну за вр ши ли по лу се зо ну.
По ла зни ци кур са ру мун ског
је зи ка, ко ји ор га ни зу је Кул -
тур ни цен тар „Ин фи ни тум”,
уче ство ва ће 15. но вем бра на
он лајн так ми че њу из по зна -
ва ња оп ште кул ту ре, за јед но
с де цом из Хо лан ди је, Мол -
да ви је, Грч ке и Ру му ни је.

Ива но во: У то ку је по ста вља -
ње огра де из ме ђу Ме сне за -
јед ни це и шко ле, што би тре -
ба ло да бу де за вр ше но до кра -
ја не де ље. На став ни це из ОШ
„Мо ша Пи ја де” Та тја на Тај -
дић (ен гле ски је зик) и Је ле -
на Мр кић (срп ски је зик и
књи жев ност) осво ји ле су дру -
го ме сто на ше стом кон кур су
„Час за углед” бе о град ске Из -
да вач ке ку ће „Еду ка”, за јед -
нич ким ра дом о Шек спи ро -
вом де лу „Ро мео и Ју ли ја”.

Ја бу ка: Но во фор ми ра но удру -
же ње „Та миш” на ме ра ва да
по ста ви ку ћи це за пти це дуж
це ле оба ле, као и да при ку -
пља хра ну за ди вљач, а у пла -
ну је и чи шће ње при о ба ља и
ре ке од пла стич ног от па да.

Ка ча ре во: На про сто ру де пре -
си је на кра ју Ули це 4. ок то -
бра, у ју жном де лу, рад ни ци
ко му нал ног пред у зе ћа бу ше
ру пе за 700 сад ни ца ко је ће
слу жи ти као ве тро за штит ни
по јас.

Омо љи ца: Стар то ва ли су ра -
до ви на ас фал ти ра њу ули ца
Авал ске и Де сан ке Мак си -
мо вић.

Стар че во: У то ку је ре ха би -
ли та ци ја ко ло во за у Про лет -
њој, Вој во ђан ској, Ви но град -
ској и Ке сте но вој ули ци. Рад -
но вре ме му зе ја у но вем бру
је утор ком од 16 до 18, че -
тврт ком од 13 до 15, a не де -
љом од 12 до 15 са ти, а за
по се те ван пред ви ђе ног вре -
ме на тре ба по зва ти бро је ве
те ле фо на 631-144 или
063/565-752.

Месне актуелности

НО ВО ИЗ ДА ЊЕ „СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ НО ВИ НА”

У зна ку бре сто ва

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

У ДО ЛО ВУ УПРИ ЛИ ЧЕ НА ТРИ БИ НА НА ТЕ МУ РАЗ ВО ЈА ТУ РИ ЗМА

Ве ли ки до ме ти ар хе о ло шког на ла зи шта Ци гла на
Уче сни ци окру глог сто ла одржа -
ног у су бо ту, 7. но вем бра, у до -
ло вач ком До му кул ту ре, сложили
су се да то ме сто има усло ва за
фор ми ра ње ар хе о ло шког парка.

Ди ску си ју о по тен ци ја ли ма
на ла зи шта Ци гла на ор га ни зо -
ва ла је Kомисија за раз вој ту -
ри зма Ме сне за јед ни це „Ми та
Ву ко са вљев”, чи ји су чла но ви
Вла да Ди ми три јев и Ми ро слав
Пр вуљ и на ја ви ли скуп у про -
сто ри ја ма Удру же ња пен зи о -
не ра у До му кул ту ре. Три би ни
су при су ство ва ли ар хе о ло зи,
као и пред став ни ци се о ских
удру же ња и гра ђа ни за ин те ре -
со ва ни за ову област, по пут
Ђор ђа Ста ји ћа и Ђор ђа Нов ко -
ви ћа, вла сни ка „Ста ре ба нат -
ске ку ће” и апи ко мо ре.

Мо де ра тор Мом чи ло Мрч -
ко вић за по чео је при чу о

истори ја ту на ла зи шта, о че му
је нај ви ше го во рио Во ји слав
Ђор ђе вић, ар хе о лог у На род -
ном му зе ју Пан че во и во ђа
еки пе ко ја се већ осам го ди на
ба ви ис ко па ва њи ма на на ве -
де ној ло ка ци ји.

– На ла зи ште об у хва та ви ше
хо ри зо на та, по чев од оног из
дру гог ве ка, и јед но је од нај и -
стра же ни јих из ан тич ког до ба у
Ба на ту. Иа ко је из вре ме на Рим -
ског цар ства и Ви ми на ци ју ма,
у ње му су жи ве ла вар вар ска пле -

ме на, по пут Сар ма та, чи је смо
чак и ве о ма очу ва не не кро по ле
про на шли. Ту се, уз од ре ђе ни
пре кид, ни жу оста ци и број них
дру гих на се ља, све до оних из
13. ве ка. О све му то ме смо већ
при ре ди ли из ло жбу, док за де -
се то го ди шњи цу ис ко па ва ња пла -
ни ра мо још јед ну, а на ме ра ва -
мо и да, у ве зи с тим про јек том,
ус по ста ви мо ме ђу на род ну са -
рад њу с ру мун ским парт не рима
– на вео је Ђор ђе вић.

О на ве де ним ту ри стич ким
пер спек ти ва ма До ло ва мо жда
нај бо ље го во ри кон ста та ци ја
ње го ве ко ле ги ни це Је ле не Ђор -
ђе вић да на те ри то ри ји се ла
по сто ји пре ко сто ло ка ци ја са
ар хе о ло шким са др жа јем у не -
са гле ди вом ра спо ну – од нај -
ра ни је пре и сто ри је па до нај -
но ви јег до ба.

Маса људи сваке недеље пазари у Омољици

Старчевачки „свемирски брод” Скоцкане тезге и у Јабуци

Округли сто: Мрчковић, Димитријев,
Војислав и Јелена Ђорђевић и Првуљ
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

од вр сте со чи ва ко ја вам је нео п ход на.
Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо -

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

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

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју
исте ка рак те ри сти -
ке као кла сич на
ас фе рич на со чи ва,
с тим што је по вр -
ши на со чи ва ди -
зај ни ра на та ко да
спре ча ва пре ла ма -
ње од ре ђе ног спек -
тра сун че ве све -
тло сти, ко је код
по је ди них па ци је -
на та мо же не по -

вољ но де ло ва ти на ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат као жу та мр ља.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед, • вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• CRP Цена: 450 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ ИЗ ФЕЦЕСА Цена: 450 динара

АКЦИЈE ОД 13. ДО 26. НОВЕМБРА

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 
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи



КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

Стовариште „Близанци”

нуди 
све врсте угља 
и лом палете 

даске за огрев

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

(1
/2

9
6

4
2

1
)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500
Пљевља           12.600
Костолац            7.700
Огревно дрво
на палети         13.500

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ДРВА, БРИКЕТ, ПЕЛЕТ
ВРХУНСКОГ КВАЛИТЕТА

063/776-56-58
(ф)

АУДИ А 3, дизел, 2012,
фул опрема, на име,
6.200 евра. Тел.
064/318-90-95. (297833)

ПРОДАЈЕМ рено клио,
2002. годиште, у солид-
ном стању. 063/864-86-
55. (297834)

ПРОДАЈЕМ заставу 101,
1986. годиште, у возб-
ном стању, нерегистро-
ван. 063/742-14-95.
(297904)

ПРОДАЈЕМ опел мериву
1.7, 2005. годиште.
063/325-972. (297855)

АУТО даеву такума
2001, бензин, метан, 550
евра. 064/250-27-77.
(297886)

ПОЛО 1.4, бензин, 2000.
годиште, регистрован до
маја 2021, 144.000 км,
1.200 евра. 062/832-36-
38. (297919)

ШКОДА фабија 1.2,
2014, опрема, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(297948)

ПАНДА 1.2, 2007, фул
опрема, у првој боји, на
име. 064/587-50-24.
(297948)

ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,
фул опрема, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(197948)

ГОЛФ 4, 1.4, 2002. пето-
ра врата, фул опрема,
160.000 км. 064/587-50-
24. (297948)

ЛАНЧИЈА либра 1.6,
2002, атестиран плин,
дигитална клима.
064/587-50-24. (297948)

ХИТНО купујем кућу до
17.000 евра, исплата од-
мах. 062/969-25-23,
062/108-21-24. (297949)

КУПУЈЕМ стан двособан
или једнособан. Исплата
одмах. 060/745-05-75.
(297931)

ПРОДАЈЕМ фијат 500 л,
2013. 065/853-93-29.
(297953)

ПУНТО 3, 1.3 МЈЕТ,
2011. годиште, 5 ЦВ,
аларм, клима, власник.
064/913-72-24. (297982)

ФИЈАТ брава 1.6 бензин,
2000.г доиште, рег. До
априла, цена 500 евра.
063/256-191. (298005)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, ката-
лизатора, продаја дело-
ва, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. (296507)

КУПУЈЕМ аутомбоиле у
било ком стању, од 70
до 1.800 евра. 062/193-
36-05. 8297996)

КУПУЈЕМ аутомобиле од
80 до 2.000 евра, стање
небитно. 063/165-83-75.
8297996)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
у центру. Тел. 064/424-
97-20. (297851)

НА ТЕСЛИ купујем гара-
жу зидану, са струјом.
060/142-21-64. (297900)

ПРОДАЈЕМ зидане гара-
же у Ул. Патријарха Чар-
нојевића 8. 063/315-872.
(297910)

ГАРАЖУ дуплу издајем,
испод зграде, струја,
грејање гратис. Тел.
061/225-16-43. (2979239

ИЗДАЈЕМ гаражу на Те-
сли, зидану. 060/745-05-
75. (297931)

ИЗДАЈЕМ гаражу.
063/063/332-772.
(297989)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
гаражни простор од 130
квм у Тамиш капији.
063/175-62-95. (297979)

КУПУЈЕМ гаражу у Пан-
чеву. 060/030-09-59.
(298010)

ЛЕД, ЛЦД телевизори,
откуп слупаних и неис-
правних. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (297998) 

НА ПРОДАЈУ дебеле
свиње. 065/363-14-24.
(297809)

ЈАРИЋЕ продајем 250
динара/кг, може обрада.
062/167-16-81. (297776)

МЕСНАТИ прасићи, сви-

ње, јагањци, могућност

клања и печења.

060/037-11-96. (297462)

СВИЊСКЕ полутке на

продају. Тел. 013/632-

145, 060/500-30-91.

(297779)

ПРОДАЈЕМ машину за

производњу папирних

врећа. Тел. 064/424-95-

10. (297588)

ПРОДАЈЕМ ракију пре-
печеницу, комовицу и
шљивовицу. Цена 500
динара. Телефон:
064/137-63-86 (СМС)

НА ПРОДАЈУ кру-
њач/прекрупал „оџаци”
црвени, у одличном ста-
њу. 064/430-56-53
(СМС)

ПРОДАЈЕМ: рафове, те-
зге, полице, ТА пећ 6 кв,
клима 24 gree, ваге.
063/816-03-03. (297439)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
Та пећи, достава, монта-
жа. 064/366-57-87.
(297821)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
Та пећи, достава, монта-
жа. 063/705-18-18, 705-
18-18. (297821)

МЕСНАТА прасад на
продају, клање гратис.
061/264-66-31.
(1297827)

ДВОСЕД, судопера, уга-
она гарнитура, фотеља
мојца, орман, кревет,
фотеље. 063/861-82-66.
(297930)

ПРОДАЈА нових столова
од 4.5000, столица од
1.800. 060/600-14-52.
(297831)

ДРВЕНИ кревети 200 х
90, нови – 5.900, клик-
клак лежајеви, нови од
15.300. 060/600-14-52.
(297831)

ПРОДАЈЕМ краву са те-
летом. 064/493-85-69.
(297754)

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-
ње и прасиће. 065/445-
57-36, 065/220-59-89.
(297850)

ПРЕВОЗ малим кипе-
ром, шљунак, песак, се-
јанац, шут. 063/896-51-
75. (297849)

ПРОДАЈЕМ близаначка
колица be be tu 3 у 1, као
нова, може договор.
062/819-56-41. (297861)

ПРОДАЈЕМ прохромску
аутоматску пржионицу
кафе на струју и плин,
два електромотора од 10
кс и 8.5, стару крека
пећ. 013/643-052.
/(297843)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет горење, у ис-
правном стању, са аспи-
ратором, повољно. Тел.
013/235-21-03. (297845)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остала кухињске елемен-
те, ново. 371-568,
063/773-45-97. (297874)

ВЕШ-МАШИНА, уљани
радијатор, комбиновани
фрижидер, телевизори,
сто, столице. 063/861-
82-66. (297930)

ПРОДАЈЕМ два кревета-
самца, са душецима, у
одличном стању.
063/112-02-68. (297875)

ПРОДАЈЕМ коришћен
тросед, двосед, фотељу
– еко кожа, два тепиха.
063/348-259. (297898)

ПРОДАЈЕМ сто са чети-
ри столице и велику ку-
ћицу за пса. 063/309-
378. (297905)

ПРОДАЈЕМ повољно те-
левизор самсунг, екран
40 цм. Тел. 064/477-38-
63. (297943)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ цер 6
кв, 12.000 динара. Тел.
013/251-69-47. (297991)

ДРВА за огрев, повољно,
преостала. 064/122-69-
78. (297814)

БРАВА за врата, летва

90 цм, локсис 5 кодира-

них кључа. Тел. 062/146-

23-47. (297961)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3.5

кв, мало коришћена,

8.000 динара. 065/361-

64-22. (297987)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,

веш-машину, може ваша

неисправна уз доплату.

064/129-73-60. (297978)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.

013/352-114. (297814)

КОТАО на чврста гори-
ва, 25 квм, центрометал,
као нов. 063/851-97-21.
(297990)

НА ПРОДАЈУ клавирна
хармоника. 064/947-29-
92. (297817)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи. Дого-
вор око цене. Долазак.
063/826-23-65. (297880)



ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА
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HIT PONUDA:
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Taksam investd
.o

.o
.

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88
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Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

HIT PONUDA:
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

КУЋА, Горњи град, 150

квм, 3.8 ари плац, укњи-

жена, 72.000. 066/355-

208. (297254)

ПРОДАЈЕМ земљу на

црепајском атару, и из-

дајем земљу. Тел.

Л066/807-08-83.

(297995)

КУЋА на продају, Пете-

фи Шандора 51. Панче-

во, Војловица. 066/366-

645. (297842)

ПЕТ ари, 33 ширина, 140

квм, Максима Горког,

80.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (297868)

ТОПОЛА, 80 квм, 7 ари,

струја, вода, 20.000.

(679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (297868)

ШИРИ центар, 6 ари,

две стамбене јединице,

250 квм, 120.000. „Јан-

ковић”, 348-025.

(297984)

КОТЕЖ 1, кућа 185 квм,

гаража, локал, 93.000.

„Јанковић”, 348-025.

(297984)

ПЛАЦ, Новосељански,

13 ари + 9 ари, повољ-

но, 1.300 евра/ар.

069/744-286. (297962)

ШАРПЛАНИНСКА, пла-

цеви, 8,99 ари, 9.03 ара,

2.500 евра/ар. 069/744-

286. (297962)

ПРОДАЈЕМ 58 ари гра-

ђевинског земљишта,

пре Скробаре, поред ас-

фалта, преко пута „Се-

киног салаша”, 20.000

евра. 063/407-788.

(297893)

КУДЕЉАРАЦ, одлична

нова кућа, 240 квм, при-

земље, пословни про-

стор, 3.4 ара, 75.000.

(398), „Кров”, 060/551-

64-50. (297691)

МАРГИТА, спратна ку-

ћа, 5,14 ари, 80.000.

(398), „Кров”, 060/551-

64-50. (297691)

ТЕСЛА, 55, ЦГ, тераса,
ПР, 46.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(297868)

СОДАРА, 48, ЦГ; ПР, за
реновирање, 35.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (297868)

ЦЕНТАР, новоградња, I,
80 квм , 1.200 евра +
ПДВ. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (297885)

СОДАРА, гарсоњера, 22
квм, V, TA, опремљен,
18.500. (336), „Олимп”,
351-0671, 063/274-951.
(297950)

ПРОДАЈЕМ станове у из-
градњи у Ул.. Патријарха
Чарнојевића 8. Тел.
063/315-872. (297910)

ПРОДАЈЕМ двособан

стан на Тесли, 55 квм,

сутерен, ЦГ, укњижен,

преко пута Лидла. Тел.

065/520-93-06. (297899)

НОВА МИСА, 83 квм,

ВПР, ТА, двостран,

укњижен, 47.000 евра.

069/757-559. (297921)

ДОЊИ ГРАД, одличан

стан, улични део ккуће,

63 квм, велики подрум,

терасе, укњижен, 28.000.

(398), „Кров”, 060/551-

64-50. (297691)

СТРОГИ центар, троипо-

собан, 106 квм, II,

106.000. (398), „Кров”,

060/551-64-50. (297691)

КОТЕЖ 1, двособан, 50

квм, IV, ЦГ, 31.000.

(336), „Олимп”, 351-

0671, 063/274-951.

(297950)

СТРЕЛИШТЕ, четворосо-

бан, 80 квм, VII, ЦГ,

65.000. (336), „Олимп”,

351-0671, 063/274-951.

(297950)

ВОЈЛОВИЦА, улични део

куће, 56 квм, двособан,

12.000. (336), „Олимп”,

351-0671, 063/274-951.

(297950)

СОДАРА, двособан/дво-

ипособан, сређен, 68

квм, ЦГ, две тераса, 2

МЧ. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (297962)

ЦЕНТАР, трособан, при-

земље, 78 квм, ЕГ, две

терасе, 73.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (297962)

СОДАРА, 53, ЕТ, тераса,

сређен, ВПР, без улага-

ња, 46.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(297868)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,

88, две терасе, 61.000.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (297962)

КОТЕЖ 1, двособан, те-

раса, 78 квм, V, ЦГ,

40.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (297962)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”

потребне некретнине,

све локације, брза реа-

лизација. 063/744-28-66.

(297962)

НЕКРЕТНИНЕ ЈОВАНО-

ВИЋ, купујем једносо-

бан/двособан стан, гото-

винско плаћање.

064/340-37-14. (297915)

ИЗДАЈЕМ стан, 45 квм,

Тесла, полунамештен.

Депозит обавезан.

064/247-97-83. (297840)

ИЗДАЈЕМ хитно стан са

галеријом у поткровљу,

нова Миса. 063/770-33-

19. (297783/р4890)

ИЗДАЈЕМ дуплекс, цен-

тар, гас, намештен.

065/523-04-18. (297582)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на новој Миси. Тел.
064/332-87-43. (297847)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Котежу 2.
065/689-85-12. 

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хоте-
ла Тамиш, 90 евра.
064/122-48-’07.
(297926)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру, 120
евра. Искључиво на ду-
жи период. Звати после
17 сати. 063/835-32-45.
(297866)

ИЗДАЈЕ се стран, 30 квм,
централно грејање, Цара
Душана 38, Панчево.
062/886-56-02, 013/340-
341. (297887)

ИЗДАЈЕМ стан у кући,
до две особе, ЦГ. Стре-
лиште. 062/856-91-34.
8297895)

ИЗДАЈЕМ дворишну ку-

ћу у центру града.

013/404-467. (297956)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан, Горњи град.

064/187-20-13. (297970)

ДВОСОБАН стан, 55
квм, парно грејање, за
издавање, Панчево, Лазе
Костића 11. 013/361-
249. (297867)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, центар, дворишни,
ТА, радницима.
061/182-37-90. (297906)

ИЗДАЈЕМ смештај за
раднике, самце, студен-
те. Раднички смештај.
Центар. 063/502-211.
(297908)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан на Стрели-
шту, ЦГ. Тел. 060/372-
03-02. (297916)

БЕСПЛАТНО, собу, ку-
хињу, купатило, издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (298003)

ИЗДАЈЕМ дворишни део
куће, намештен комплет.
Тел. 069/314-01-55.
(298004)

ИЗДАЈЕМ дворишну гар-
соњеру, 24 квм, са греја-
њем, намештену.
069/191-99-96. (298007)

ИЗДАЈЕМ собу и веран-
ду, Маргита. Светозара
Шемића 70-а. 013/354-
703, Панчево. (298001)

ИЗДАЈЕМ полунамеште-
ну гарсоњеру у Тамиш
капији, трећи спрат, 27
квм. Тел. 064/818-00-40.
(297917)

КОТЕЖ 2, издавање:
двособан-двоипособан,
ЦГ, приземље, полупра-
зан. 069/744-286.
(297962)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан, Стаклара, 70 евра,
самици или самцу.
064/577-34-90. (297960)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске ста-
нице. 063/278-421.
(297702)

ИЗДАЈЕМ локал у Зеле-
ној пијаци, први на ула-
зу, преко пута рибаре.
Погодан за мењачницу,
киоск, трафику.
064/404-91-49. (297694)

ПРОДАЈЕМ локал 10

квм, башта на пијаци.

Панчево. 063/101-69-37.

(297339)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизо-

ре, долазим на адресу.

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

11-47. (297633)

КУПУЈЕМ мале Та пећи.

063/705-18-18, 335-930.

(297821)

КУПУЈЕМ: перје, старин-
ски намештај, сатове,
слике, стари новац,
стрипове, сифон флаше,
старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(297821)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, сато-
ве, пенкала. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (297852)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизо-
ре. Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (297854)

КУПУЈЕМ старе гвожђе,
бакар, месинг, алумини-
јум, телевизоре, фрижи-
дере, замрзиваче.
061/206-26-24. (297873)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
алуминијум, бакар, ме-
синг, акумулторе, фри-
жидере, замрзиваче.
061/322-04-94. 8297873)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистер-
ска, преко пруге, пола
под воћем. 064/113-47-
76. (297648)

НА ПРОДАЈУ плац 28
ари на Кудељарском на-
сипу, градско грађевин-
ско земљиште, излаз на
две улице. 068/408-97-
21. (297603)

ПРОДАЈЕМ два и по
хектара грађевинског зе-
мљишта, северна зона.
062/102-89-16. (297473)

ПРОДАЈЕМ кућу, Илан-
џа, 125 квм, 25 ари гра-
ђевинског плаца, цена
21.500 евра. 065/342-23-
91. (297475)

СТАРЧЕВО, на продају

спратна кућа у двори-

шту, 160, и приземна ку-

ћа до улице на 5 ари

плаца. Тел. 064/203-04-

24. (297909)

КУЋА, Тесла, 2.61 ари,
за рушење, 6 м фронт,
30.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (297962)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стана, 8 ари плаца, Гор-
њи град. 063/829-89-48.
(297957)

ПЛАЦ, Долово, 16 ари,
Ул. Лоле Рибара.
061/654-50-08. (297941)

ПЛАЦ 28,5 ари, власник,
1/1, Кудељарац. Тел.
064/248-95-28. (298008)

ПРОДАЈЕМ нов стан, но-
ва Миса, у згради, ниско
приземље, власник, 43
квм + тераса 12 квм,
26.000 евра. 063/318-
592. (297824)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две тера-
се, трећи спрат, лифт,
ТА, могућност ЦГ,
70.000, договор. Звати
после 17 сати на тел.
064/119-60-06. (297862)

КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ,
IV, 35.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(297868)
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POTREBAN PRODAVAC
u Golden Beauty Shop-u Pančevo

Poželjno iskustvo na poziciji prodavca i u šminkanju.

CV slati na e-mail: sena.vukadinovic@gbs.rs

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

ИЗДАЈЕМ локал, 47 квм,
у Ул. Браће Јовановић,
Панчево, поред Po co Lo -
co. Тел. 063/101-69-37.
(297339)

ИЗДАЈЕМ магацински
простор, нов, са двори-
штем, у Јабуци. 063/351-
709. (297832)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Војводе Петра Бојовића
19. 066/314-803.
(297859)

ПРОДАЈЕМ локал 18

квм, сутерен, Змај Јови-

на 5, 12.000 евра.

063/407-788. (297893)

ИЗДАЈЕМ реновиран ло-

кал у центру, 46 квм, по-

вољно. 064/440-20-89.

(297901)

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ

„Јабука” у Јабуци, на пи-

јаци, површине од 20 до

120 квм. 063/315-872.

(297910)

ИЗДАЈЕМ локал од 86

квм, код Аутобуске ста-

нице. 063/278-421. (297702)

PAN BAU MAX doo по-

требан магационер.

Обавезна Б категорија,

утовар и истовар робе.

064/644-10-76. (297955)

ИЗДАЈЕМ хале, разне

величине, за разне наме-

не. Шлеперски прилаз,

Новосељанси пут.

063/219-532. (297895)

ИЗДАЈЕМ локал у Сока-

чету, 30 квм. Тел.

063/812-42-83. (297997)

ИЗДАЈЕМ локал површи-

не 250 квм, на спрату у

ТЦ „Флоријан”, Милоше

Требињца бр. 4. 063315-

872. (297910)

ИЗДАЈЕМ магацин, 300

квм, близу Рафинерије.

013/345-053. (297951)

ПОТРЕБНИ возачи са Ц

категоријом за развоз по

Србији. 062/889-01-20

(СМС)

ПОТРЕБНИ вредни и од-

товорни људи за поделу

флајера. 060/664-60-06.

(297797)

РЕСТОРАНУ „Какаду”

потребна помоћна рад-

ница у кухињи. 063/835-

08-48. 8297659)

РЕСТОРАНУ брзе хране

потребна озбиљна рад-

ница на дуже. Плата од-

лична. Обезбеђен стан и

храна, потребно је има-

ти искуство за рад у про-

даји и припреми хране

са роштиља. За више ин-

формација доћи лично.

Тел. 066/932-67-51.

(297952)

ПОТРЕБНЕ искусне жене

за рад на индустријским

шиваћим машинама.

064/191-64-95. (295579)

САЛОНУ у центру потре-

бан фризер са иску-

ством. Плата 30.000.

065/555-54-44. (297097)

ПОТРЕБНА радница у

Маркету „Идеал”.

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

160. (297287)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требне раднице и возач.

062/339-279, 063/820-

87-61. (297516)

ПОТРЕБАН продавац и

пица-мајстор у пицери-

ји. Тел. 377-230,

064/259-96-62. (297993)

PIZ ZA SHOP потражује

радницу за рад у прода-

ји. 064/555-33-34.

(297888)

ПОТРЕБАН мушко-жен-

ски фризер са иску-

ством. 065/208-75-72.

(297922)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецива.

065/533-44-13. 81297946)

ПОТРЕБНА радница за
кување кафе и разнос на
бувљаку. 065/533-44-13.
(297946)

ПОТРЕБНИ радници на
живинарсокј фарми.
013/377-230, 064/259-
96-62. (297959)

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

РАДИМО гипсане радо-
ве, молерај, постављање
ламината, повољно.
063/846-00-81, 060/305-
02-96 (СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-
СКИ радови, мајстори из
Ковачице. Тел. 060/066-
08-60 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де,  канализације, каби-

не, славина, бојлера, ко-

тлића. 063/836-84-76.

(297392)

КОМБИ превоз робе и

селидбе. 064/243-82-85.

(207183)

АЛУ, ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, тракасте заве-

се, уграђујем, попра-

вљам. 063/882-25-09.

(297626)

ИЗРАЂУЈЕМ намештај,

кухиње, плакаре по ме-

ри, може и масивни. По

повољним ценама.

066/575-10-80. (297659)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-

летне, венецијанери, ко-

марници, гуртне, попра-

вљам, уграђујем.

064/181-25-00. (297684)

БАШТЕ орем и култиви-
рам. 063/855-92-70.
(297590)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-
СКИ радови, брзо, пе-
дантно, повољно.
065/523-02-73. (297848)

СЕЛИДБЕ, превоз, мо-
гућност са радницима,
попуст ванградске.
064/482-65-53. (297213)

СЕЛИДБЕ: превоз друге
робе. Панчево-даље. Це-
на договор. 013/366-
843, 063/193-22-29.
(297306)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (297318)

ОБАРАЊЕ стабала, ру-
шења кућа, шупа, одно-
шење ствари, и друго.
064/122-69-78. (297814)
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Последњи поздрав драгој

КАЋИ

од МИЋЕ и ЛИДИЈЕ

Почивај у миру

(1/297806)

Последњи поздрав нашем драгом

бившем запосленом

КИРАЉ ЕРНЕУ

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

(66/ф)

ПРЕДРАГ ЋУРГУЗ
1976–2020.

Последњи поздрав Предрагу од мајке

ЂУРЂЕВКЕ, брата НЕНАДА са породицом

и супруге ТАТЈАНЕ

(96/298012)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

92
09

1)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

КАМИОНСКИ превоз до
2 кубика, песак, шљунак,
сејанац, шут, 1.500 ди-
нара. 062/355-154.
(296342)

ФИЗИЧКИ послови: ру-
шења објеката, штемо-
вања, ископи, одношење
ствари, обарање стаба-
ла. 060/035-47-40.
(297814)

АДАПТАЦИЈА кућа и

станова, струја, вода,

гипс, молерај,с ве на

једном месту. 060/521-

93-40. (297819)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење судопере, купа-
тила, адаптације, попав-
ке, замена, одмах.
013/331-657, 064/495-
77-59. (297815)

ТВ и сателитске антене,

монтажа, дигитализаци-

ја. 064/866-20-70.

(297818)

ДУБИНСКО прање наме-

штаја у аутомобила. Бо-

јан. 069/706-206.

(297839)

ЕЛЕКТРИЧАР: климе –

сервис, уградња, бојле-

ри, индикатори, ТА пе-

ћи, фрижидери, замрзи-

вачи, инсталације.

060/521-93-40. (297819)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,

реновирање кровова,

вбетонирање, стиропор,

бавалит, фасаде.

063/865-80-49. (297977)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка,

израда инсталација, бој-

лера, ТА пећи, најјефти-

није уг раду. 066/354-

412. (297992)

СТОЛАРСКЕ и бравар-

ске услуге + хаус мај-

стор. Александар,

064/157-20-03.(297869)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, раз-
водних табли, индикато-
ра, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (297860)

ЧИСТИМО старе шупе,
гараже, таване, подру-
ме, дворишта, комплет
услуге. 061/631-51-46.
(297873)

ДРВОСЕЧА, исећи ће

моторном тестером сва-

ко дрво које смета.

063/369-846. (297912)

НЕГОВАТЕЉИЦА, ме-
њам пелене, чувам ста-
рије особе. 060/421-05-
91. (297889)

ПАРКЕТ и ламинат, по-

ставка, хобловање и ла-

кирање. 065/314-90-18,

061/314-90-18, 601-892.

(297881)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

адаптације купатила, по-

правке, преправке, сла-

вине, вентили, одгушење

канализације. 061/193-

00-09. (297920)

ПОВОЉНО обављам све

версте физичких посло-

ва, поштено, одговорно

и педантно. 061/311-97-

69. (297945)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правке, одгушења, одво-
ди, доводи и нова купа-
тила. Сервис. 013/377-
930, 063/115-71-67.
(297971)

ОЗБИЉНА и одговорна
жена чувала би и него-
вала старију особу, не
24 сата. 065/237-10-68.
(297938)

ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња, канализационих
цеви машинским путем.
062/640-741. (297968)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, замена делова,
поправке, адаптације,
одгушења, нова купати-
ла. 062/832-09-81.
(297971)

ПРЕВОЗ кипером до 2
м³. Шљунак, песак, уто-
вар и одвоз шута...
064/505-62-44. (297954)

ДАЈЕМ часове немачког,
енглеског и српског јези-
ка. Могућност on li ne ча-
сова преко skup-a. Кон-
такт тел. 069/665-722.
(298011)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом,

радници, повољно. Вук.

063/278-117, 064/176-

91-85. (297707)

ПОПРАВКА веш-маши-

на, бојлера, шпорета,

пећи, електроинсталаци-

ја. Повољно. Тел.

060/180-02-83. (297739)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-

врата, роло-заштита.

063/816-20-98, 013/351-

498. (297933)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-
троник”, вбегсплатан
превоз и преглед. 060/07-
84-789, 063/77-84-789,
Ул. Јована Рајића 1 (код
поште на Тесли). (297998)

ПРЕВОЗ робе и селидбе.
Повољно. 061/818-34-
96. 8297841)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон.
064/351-11-73. (297829)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА рав-
них кровова, зграда, те-
раса и осталих објеката,
гаранција. 063/894-21-
80. (297944)

РОЛО-НАЈ вам нуди по-
правку, уградњу ролет-
ни, венецијанера, комар-
ника, тракастих завеса,
хармо-врата, туш-каби-
на, роло челична заштит-
на врата, тенда. Ми смо
најквалитентији, најјеф-
тинији, са највећом га-
ранцијом. Проверите.
013/344-594, 0673/894-
21-80. (297944)

ТЕПИХ СЕРВИС „ПУТ-
НИК”. Дубинско прање
тепиха и намештаја. Ко-
мора. 302-820, 064/129-
63-79. (298009)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење купатила, кана-
лизације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионери-
ма екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(297844)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену
или девојку до 40 годи-
на, ради дружења, изла-
зака. Звати око 21 сат.
013/352-203. ( 297808)

ИМАМ 57 година, желео
бих да упознам озбиљну
жену. Кратку биографи-
ју поруком на 063/740-
16-11. (297864)

АКО си усамљена, же-
лиш брак, јави се.
064/437-63-59. (297994)

ЦЕНТРАЛА 301-150
БЛАГАЈНА 300-830

БРАВАРИЈА, столарија,
купатила комплет, кре-
чење и друго. Злаја,
065/558-45-17. (297869)
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Последњи поздрав

драгој тетки

МАРИЈИ

ИВАНКОВИЋ

од породица

БАРАШЕВИЋ, 

ЖИВАНОВИЋ

и МИКОВИЋ
(7/297823)

Последњи поздрав

ЖИВКО ТОДОРОВ
1934–2020.

преминуо 5. новембра 2020. године.

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Ожалошћени: супруга ЗАГОРКА, ћерке ВЕСНА и БИЉАНА са породицама
(14/297836)

Напустио ме је мој деда

ЖИВКО ТОДОРОВ

Заувек ћеш ми недостајати и вечно ћеш живе-

ти у мом сећању.

ЕМИЛИЈА

(15/297836)

ЖИВКО ТОДОРОВ
1934–2020.

Са великим поштовањем и тугом опраштамо се

од дивног човека и драгог пријатеља.

Породице АРАЛИЦА и ПОПОВИЋ

(25/297872)

Преминула је наша вољена

МАРИЈА ИВАНКОВИЋ
6. XI 2020.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Хвала ти за све што си урадила за нас.

Почивај у миру Божјем.

Ожалошћени: супруг МАРКО, син ИВАН и БАЦА, унук БОБА,

унука ИВАНА и зет МАРТИН, праунуке КАТАРИНА и НИНА,

сестра РОЗА и остала родбина и пријатељи

(46/297903)

ПЕТАР ВУЈАШКОВИЋ
1940–2020.

Спавај, душо моја...

Твоја НАНЕ

(47/297907)

ПЕТАР ВУЈАШКОВИЋ
1940–2020.

Вољени никад не умиру.

Твоји: МИРА, ЈАНИ и ЈАНА
(48/297907)

Последњи поздрав

ПЕТРУ

ВУЈАШКОВИЋУ

Збогом ћића мој!

ГАГА и ДЕКИ

са децом
(57/297932)

Последњи поздрав драгом тати

ПЕТРУ ВУЈАШКОВИЋУ
1940–2020.

Недостајеш већ пуно, много боли.

Воли те твоја МАНЕ

(73/297963)

Пеко наш, ти остајеш сад и заувек

ПЕТАР ВУЈАШКОВИЋ

Воле те твоје: НИНКА, АНКА

и ДАЈКА са породицом

(74/297963)

СЛОБОДАНКА

ЈАКОВЉЕВИЋ
28. XI 1957 – 10. XI 2020.

Сахрана ће се обавити 13. новембра 2020,

у 12 сати, на Православном гробљу.

Мајка РУЖИЦА и брат ЧЕДОМИР

са супругом КСЕНИЈОМ

(91/297999)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНКИ

ЈАКОВЉЕВИЋ
28. XI 1957 – 10. XI 2020.

Сестра БОБА са сином ДЕЈАНОМ

(92/297999)

Последњи поздрав

сестри

СЛОБОДАНКИ

ЈАКОВЉЕВИЋ

од сестре ЂЕКЕ, 

сестричина ТАЊЕ

и БОЈАНЕ

са породицама
(94/298002)

Последњи поздрав оцу

НЕДЕЉКУ ОБРАДОВИЋУ

од сина ЗОРАНА са породицом
(58/297935)

Последњи поздрав оцу

НЕДЕЉКУ ОБРАДОВИЋУ

од сина РАДОМИРА са породицом
(59/297935)

Последњи поздрав зету

НЕДЕЉКУ

од МИЛЕНЕ са породицом
(60/297935)

НЕДЕЉКО

ОБРАДОВИЋ

Премало је речи, а

превише туге да ти

кажемо колико недо-

стајеш.

Заувек у нашим ср-

цима.

Твоји: 

ћерка БИЉАНА, 

зет АЦА, 

унук МИЛАН

и унука МАРИНА

(61/297936)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке на ших

услу га да на це не

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст

свим рад ним 

да ни ма 

осим сре дом.

Последњи поздрав колегиници

МИЛЕНИ МАРЧИЋ

од колектива ПУ „Дечја радост” Панчево

(11/ф)

Драга наша

МИЛЕНА

Са поносом и поштовањем кажемо да смо те

имали... и са великом тугом да смо те прерано

изгубили.

Недостајаћеш нам, али ћемо те чувати од забо-

рава.

Колектив вртића „Пупољак” и „Сунце”
(65/297942)

6. новембра 2020. године преминула је на-

ша мајка и бака

ВЕРА ДИМИЋ
1926–2020.

из Баваништа

Ожалошћени: син ЖИВКО, ћерка ДИВНА,

снаха ОЛГИЦА и унуци МАРКО и МИЛОШ.

Сахрана је обављена 7. новембра 2020.

Бако, хвала ти за све
(6/297822)

Последњи поздрав

Тужна срца и са поштовањем се опраштамо од нашег вољеног

ЉУБОМИРА МИЛЕНКОВИЋА

који је преминуо у 89. години, у Панчеву, 7. новембра 2020. године.

Сахрана је обављена 10. новембра 2020. године на Новом гробљу у

Панчеву.

Ожалошћени: снаја СНЕЖАНА, братанац НЕБОЈША са породицом

и унук АЛЕКСА МИЛЕНКОВИЋ са породицом

(9/297826 )

Последњи поздрав

драгом и вољеном оцу

МИЛЕТУ

АНЂЕЛОВСКОМ
1946–2020.

од ћерке СЛАЂАНЕ

са породицом
(33/297879)

Последњи поздрав

драгом и вољеном оцу

МИЛЕТУ

АНЂЕЛОВСКОМ
1946–2020.

од сина ЗОРАНА

са породицом

(31/297879)

Последњи поздрав

драгом и поштованом

брату

МИЛЕТУ

АНЂЕЛОВСКОМ
1946–2020.

од сестре ЦВЕТЕ

из Јабуке
(29/297878)

Последњи поздрав

драгом ујаку

МИЛЕТУ

АНЂЕЛОВСКОМ
1946–2020.

од сестрића ЈОВИЦЕ

са породицом

из Јабуке
(28/297878)

Последњи поздрав драгом и вољеном супругу

МИЛЕТУ АНЂЕЛОВСКОМ
1946–2020.

од супруге ЈЕЛИЦЕ из Јабуке
(30/297879)

Последњи поздрав

драгом зету

МИЛЕТУ

АНЂЕЛОВСКОМ
1946–2020.

од шурака ЧЕДЕ

са породицом
(32/297879)

Последњи поздрав

драгом комшији

ЉУБИ

МИЛЕНКОВИЋУ

од станара зграде

у Јована Ристића 2

(26/297876)

5. новембра 2020. преминула је наша драга

ВЕРА ЗОРИЋ
29. I 1930 – 5. XI 2020.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји: НАТАША, МАРКО и ЖАНА

(42/297897)

Последњи поздрав

нашој драгој баба

ВЕРИ

ЗОРИЋ

Њене комшије

у Кикиндској 15

(53/297927)

Напустила нас је наша драга

ЈАСМИНА СТОЈАДИНОВ

С љубављу и поштовањем ДОБРИЛА и ДУШКО
(63/297939)

Време не зацељује ране. Недостајаћеш нам

заувек.

Последњи поздрав

ЈАСИ

од брата СТОЈАНА, сестара БИЉЕ и СЛАВИЦЕ,

сестричине БОЈАНЕ и МАЈЕ са БАНЕТОМ

(64/297940)

ЈАСМИНА СТОЈАДИНОВ
1945–2020.

Наша вољена преминула је 6. новембра 2020.

године

Ожалошћени: син ДРАГАН са породицом

(27/297877)

ЈАСМИНА

СТОЈАДИНОВ

Нашој Јаси, 

од ПЕЂЕ, ТАЊЕ и деце

(78/297967)

Драга и поштована

ЈАСМИНА

СТОЈАДИНОВ
Остаће у нашим лепим
сећањима.
Саучешће породицама
СТОЈАДИНОВ и СТОЈ-
КОВ

МИРЈАНА и МЛАДЕН
(87/297981)

ДРАГИЈАНА ИРИЧАНИН
1943–2020.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији
(86/297980)

ПРЕДРАГ

ЋУРГУЗ

Последњи поздрав

од стрица ЈОВИЦЕ

и браће ЗОРАНА

и ДУШАНА

са породицом

(97/298012)
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С тугом се опраштамо од нашег вољеног

БИРКА ЈОВАНА

Био си јак и храбар, али овог пута болест

је победила, упркос твојој вољи и нашој

нади да те сачувамо.

С љубављу и болом чувамо те од заборава.

Увек ћеш бити део нас.

Брат МИКА са породицом

(40/297896)

9. новембра 2020. остали смо без нашег

чике

БИРКА ЈОВАНА

Богатство је што си био наш стриц. 

Заувек ћеш остати у нашим срцима сачу-

ван од заборава.

Хвала ти за све.

Твоје АНГЕЛИНА са породицом

и САНДРА

(41/297896)

Последњи поздрав

куму

БИРКА

ЈОВАНУ

Куме, почивај у миру.

Кум ЈОВАН БУКУР

с породицом
(39/297894)

9. новембра 2020. преминуо је наш вољени

БРАНКО МАРКОВИЋ
1946–2020.

Тешко је речима описати тугу и празнину коју оставља твој

одлазак.

Твоја доброта и велика душа су имале посебно место у нашим

срцима.

Тако ће заувек и остати.

Твој живот се наставља у нашим мислима и сећањима на тебе.

Ожалошћени: супруга МАРИЈА, 

син ДРАГАН и снаја МАРИНА

(56/297929)

9. новембра 2020. године заувек нас је

напустио наш вољени

ЈОВАН БИРКА

Осећамо се почаствовани и привилегова-

ни што смо били део твог живота и што

си нас увек безгранично волео. 

Супруга СТАНА и деца МИКА, КИЋА

и МИРА са породицама

(67/297958)

Последњи поздрав драгом пријатељу

БИРКА ЈОВАНУ

од породице ТАНУШЕВСКИ

(68/297958)

Последњи поздрав драгом пријатељу

БИРКА ЈОВАНУ

Почивај у миру.

Породица НЕШКОВ

(69/297958)

Последњи поздрав

БИРКА ЈОВАНУ

најбољем деди на свету, од унучића: СТЕФАНА,

МАШЕ, ПЕТРЕ и ТАШЕ
(71/297958)

ЈОВАН БИРКА

Последњи поздрав зету и течи од ГОРЕ и ДРАГАНЕ

(70/297958)

Последњи поздрав

пријатељу

од ЈАНКА

са породицом
(72/297958)

Последњи поздрав драгом сестрићу

БИРКА ЈОВИ

од тетка ЈЕЛИЦЕ, ујака ГАЈЕ

и ПЕРЕ са породицама

(83/297974)

БИРКА ЈОВАН
1951–2020.

Нека те анђели чувају.

Породица КРЧАДИНАЦ
79/297969)

Последњи поздрав дра-

гом комшији

БИРКА

ЈОВИ

ДАНИЦА, ВЕРИЦА, 

ГОЦА, РАДЕ, НАТАША,

МАРИНЕЛА и САНДРА

(80/297972)

Последњи поздрав вољеном

САВИ ЈОВАНОВУ
1947–2020.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и бити у нашим мислима. Почивај у миру.

Ожалошћени: супруга ОЛГА, унуци ВЛАДИМИР и МИРОСЛАВ и зет ГОРАН

(21/297858)

САВА ЈОВАНОВ

Последњи поздрав од кума СЛАВКА са породи-

цом
(81/297973)

У недељу, 8. новембра, напустила нас је наша во-

љена мајка, свекрва, бака и прабака

АНА КУРАИ
18. V 1944 – 8. XI 2020.

Вољени никада не умиру.

Почивај у миру!

Последњи поздрав од сина ВЛАДИМИРА са по-

родицом

(45/297902)

Последњи поздрав
драгој сестри

АНИ

КУРАИ

Никада те нећемо забо-
равити.

Твоја сестра МАРКА и
КАТКА са породицама

(43/197902)

Последњи поздрав
нашој драгој старки

АНИ

КУРАИ
Хвала ти на свему.
Поносно ћемо те чувати
од заборава.

Твоја унука
ВАЛЕНТИНА

са породицом
(44/297902)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
БЛАГАЈНА

300-830
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СЕЋАЊЕ

ОСТОЈА

ЖУНИЋ
1936–2015.

Пет година без тебе, али
увек присутан у мисли-
ма твојих најмилијих.
Супруга ЉУБИЦА и си-
нови МИРКО и ЖИВКО
са породицама

(2/297810)

16. новембра навр-

шава се година од

смрти

ОЛИВЕРЕ

ЈОВАНОВИЋ

Ћерка НЕВЕНКА

са породицом

(3/297813)

ЗДРАВКО АНГЕЛИН

Три године откако ниси са нама.

Остаћеш нам у срцима заувек.

Супруга ЈОВАНКА са укућанима

(17/297838)

МИЛАН РОМИЋ ЈЕЛИЦА РОМИЋ

БРКА ЈЕКА
1929–1979. 1930–1980.

ЉУБОМИР и БОРО
(20/297856)

13. новембра навршава се годину дана откако

нас је напустила наша вољена

ЗОРКА ШУКЕР
1927–2019.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

тебе.

Твоји: син ЉУБИНКО, снаја ЗОРА, 

унучад и праунучад

(34/297882)

СЕЋАЊЕ

ИВАН

СТЕФАНОВ
13. XI 2005 – 13. XI 2020.

Много година откако си
нас напустио, ми се и
сада сећамо тебе.

Твоја породица
(35/297884)

Четрдесет дана откада
није са нама наш вољени

ЈОЖЕФ

УРКОМ
Помен ћемо давати 17.
новембра 2020. године,
у 10.30, на Католичком
гробљу. Недостајеш...

Твоји најмилији
(36/297890)

Две године откако

није са нама вољена

ЈЕЛИЦА

ПЕЈИЋ

Вечно ћеш бити у на-

шим срцима.

Кум ВИКТОР

и САША
(38/297892)

У петак, 13. новембра, навршава се четр-

десет дана откако нас је напустио наш

драги супруг, отац и деда

БОГИЋ РАЈОВИЋ

Вољени никад не умиру док живе они који

их воле.

Супруга МИРА, ћерка ЈАСМИНА са

породицом и син ЗОРАН са породицом

(76/297965)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

РАТКО

СТОИЛКОВСКИ

Заувек у нашим ср-

цима!

Твоја деца

(75/297964)

Новембар 2020. године, навршавају се три од-

носно двадесет година, откако нисте са нама

ЖИВАН ВОЈИСЛАВ

ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
1946–2017. 1937–2000.

Тата, данас се навршавају три године како ста-

нујеш у вечности. Наше сте недостајање и љу-

бав вечита.

Ваши најмилији: СОФИЈА, ДУДА и ИВАНА

(77/297966)

15. новембра 2020. године навршава се пуних

шест месеци откако нема нашег сина

САША ЈОВАНОВИЋ
3. IV 1978 – 15. V 2020.

Сине, недостају више речи, јер дуго у овој смр-

ти живимо да преживимо, јер мртав човек не

може да оздрави.

Имати дете је најлепше на свету, али ми сада

нисмо родитељи, јер немамо своје дете и сми-

сао за живот не постоји.

Спавај мирно сине и нека те анђели чувају.

Неутешни: мајка ДЕСАНКА и отац СТОЈАДИН
(82/297976)

15. новембра 2020. године навршава се

пуних шест месеци како си нас напустио

Бато

САША ЈОВАНОВИЋ
3. IV 1978 – 15. V 2020.

Знао си колико те волимо, али нам је не-

измерно жао што никада нећеш сазнати

колико нам недостајеш.

Твој брат БОЈАН, снаја САНДРА

и твој СМЕШКО

(85/297976)

САША ЈОВАНОВИЋ
1978–2020.

Смрт не постоји, људи умиру када их сви забо-

раве. Ти насмејани анђеле наш отишао си у

други дом, да се твоја душа и мисли одморе.

Остао си анђео чувар наше среће и наше туге,

само ми знамо колико је тешко живети без тебе.

У знак свега што смо прошли и о чему смо ма-

штали, плод љубави наше чуваћу.

Заувек ће те волети твоја супруга ВАЊА

и ћерка САШКА

(89/297985)

ДРАГАН ПУТНИК

Три године бола и туге.

ЂОЛЕ и МИЛИЦА

(84/297975)

Нашем драгом

ДРАГАНУ ПУТНИКУ
1955–2017.

Помен ће се одржати 15. новембра, у 10.30, на

Католичком гробљу.

Боли празнина која никада неће бити попуњена.

Боле речи које нисам рекао а могао сам...

Твој син са породицом
(88/297983)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА НИКИЦА

ИЛИЈЕВИЋ ИЛИЈЕВИЋ

МАША
3. V 2007 – 3. V 2020. 5. XI 2008 – 5. XI 2020.

Остаје нам заувек прелепо сећање на нашег дра-

гог деду и Машу.

Ваше АНА и ЈАСМИНА ИЛИЈЕВИЋ
(90/297988)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЂУРА

САМАРЏИЋ

Две године су про-

шле, а боли као пр-

вог дана.

Твој син ДЕЈАН

са породицом
(93/298000)

Прошло је двадесет пет година од смрти нашег оца и две године од смрти

наше мајке

МИЉАН МИТРОВИЋ ЗЛАТАНА МИТРОВИЋ
1932–1995. 1933–2018.

Захвална деца: РАНКА и РАНКО са породицама
(95/298006)

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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Сећање на драге родитеље

СТОЈАНОВИЋ

ДРАГАН и НАДА
1928–1998. 1930–2001.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији

(5/297820)

ЗОРАН

КЉАЈИЋ

16. новембра навр-

шавају се тридесет

две године.

Увек си са нама.

Мама, тата и сестра

са породицом
(4/297816)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

ЛУЈАНСКИ
15. XI 2005 – 15. XI 2020.

Остаћеш вечно у срци-
ма твојих најмилијих.

Супруга ЂИНА
са децом

(8/297825)

СЕЋАЊЕ

ПРЕДРАГ

БЕЛАНЧИЋ
2017–2020.

Са поносом чувамо

успомену на њега.

Твоји најмилији

(10/297828)

15. новембра 2020, у 11 сати, даваћемо годишњи помен нашој

ТОМКИ ПУРИЋ
Рођ. Кањевац

26. XI 2019 – 26. XI 2020.

На гробу велика тишина а у кући још већа празнина.

Ништа нам не остаје само сећање и туга. 

У нашим мислима и срцима остајеш заувек.

Супруг БРАНКО и син САША

(12/297830)

Сећање на најмилије

ТОДОРОВСКИ
из Качарева

РИСТА МИЛКА МОМЧИЛО
1922–1995. 1927–2005. 1950–2014.

АНЂА ЧЕДО ЗОРАН
1933–1992. 1953–1987. 1982–2020.

С љубављу и поштовањем ваша МИРЈАНА МАТЕ

(13/297835)

16. новембра је година

откад нас је напустила

наша мама и бака

ЈАЊА

КАТИЋ

Деца: РАДИША, 

МИЛОМИР, ВЕРИЦА

и НИКОЛИЦА
(16/297837)

ПОМЕН

НИКОЛА

АНЕВ
12. XI 2011 – 12. XI 2020.

Ти живиш где звезде

ткају саг од сребра, и

невиношћу сја твоје

лице, док недости-

жан као сена наста-

вљаш свој лет...

Твоји најмилији

(18/297846)

14. новембра 2020. на-
вршава се шест година
од смрти нашег сина

ПЕТКОВСКИ

ЗОРАНА
Вољени сине, љубав пре-
ма теби је превелика бол,
а туга за тобом је вечна.

Твоји: тата ДАНЕ
и мама ДАРА

(19/297853)

18. новембра 2020.

навршава се шест ме-

сеци од смрти

ВЕРЕ

НИКОЛАЈЕВИЋ

Време пролази, али

сећања заувек остају.

Породица БОРИЧИЋ
(22/297865)

РАТОМИР

ЛОЈАНИЧИЋ

Тужна година дана от-
како ниси са нама. Увек
ћеш живети у срцима и
мислима твојих најми-
лијих.

МАРИЈА, НАДА
и МАРКО

(23/297870)

ВЛАДИМИР

БЕЛЧА
1961–2020.

Прошло је тужних

шест месеци откада

смо изгубили нашег

вољеног сина, супру-

га, оца и деду.

Нека те анђели чува-

ју.

Његови најмилији

(24/297871)

СЕЋАЊЕ

10. XI 2005 – 10. XI 2020.

ДРАГУТИН ОБРАДОВИЋ

Његови најмилији

(37/297891)

СЕЋАЊЕ

СТАНА ВУЛОВИЋ

У суботу, 14. новембра 2020. навршавају се

три године откада нема наше мајке.

Синови НЕНАД и ПРЕДРАГ са породицом

(49/297911)

Наш вољени

МИОДРАГ МАРКОВИЋ

„Да време стане и врати дане најлепше, 

без иједне ране...”

Чувамо те вечном љубављу.

Твоји најмилији

(52/297918)

Осам година једнако
нам недостаје

ГОЈКО

МИЛОВАЦ
Љубав, туга и понос
остају заувек.

Твоје: супруга СТАНА,
ћерке ЗОРИЦА и

МАРИЦА са породицама
(51/297914)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈЕ

ПАРЕЖАНИН
10. XI 1998 – 10. XI 2020.

Недостајеш нам.

Твоја породица

(50/297913)

У суботу, 14. новембра навршава се тужних шест

месеци откад нас је напустила наша

РАДМИЛА МАХОВСКИ

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав

јача од времена и заборава.

Син МАРКО, ћерка СОЊА, 

снаја МАРИЈАНА и унук ЛАЗАР

(55/297928)

Прошло је пола годи-

не откако ниси са на-

ма

РАДМИЛА

МАХОВСКИ
Рођ. Варичак

Мама, тата и сестра

(54/297928)

ПОМЕН

ЉУБО МИЉКОВИЋ
19. IX 1986 – 14. XI 2017.

Прошле су три године како си нас напустио. 

Сећање на тебе живеће вечно.

Заборав не постоји

Твоји најмилији

(62/297937)
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Та ња Ива но вић, 

ап сол вент ки ња 

Фи ло ло шког фа кул те та

ФИЛМ: „Па риз мо же да са че -
ка” је пи так филм ко ји бу ди
апе тит за пу то ва њи ма, до бром
хра ном и опу ште ни јим тем -
пом жи во та. Ве дрог то на, го -
во ри о сре до веч ној же ни ко ја
на пу ту за Па риз до би ја нео -
че ки ва но дру штво, али от кри -
ва и нео че ки ва не ства ри о се -
би. Овај филм по ста вља пи та -
ње шта нас то чи ни срећ ним,
до ти чу ћи се са вре ме ног на чи -
на жи во та и ње го вих по сле -
ди ца, али чи не ћи то на на из -
глед бе за злен на чин. Иа ко га
не ко мо же ока рак те ри са ти као
жен ски филм, ово оства ре ње
је ужи ва ње за сва ва ша чу ла.
МУ ЗИ КА: Бо жо Вре ћо је са -
вре ме ни умет ник бо жан ског
гла са и нео бич не по ја ве ко ји
спа ја тра ди ци о нал ну сев да -
лин ку и мо де ран звук. Он је
по ја ва ко ја оча ра ва ори ги нал -
но шћу, сме ло шћу и да ром ко -
ји по се ду је. Ње го ве ин тер пре -
та ци је бу де искон ске емо ци -
је, ко лек тив ну свест и ин ди -
ви ду ал не на по ре за не по но -
вљи во шћу. Не мо же се опи -
са ти, мо же се са мо слу ша ти.

КЊИ ГА: Ро ман „Ми ри си, зла -
то и та мјан” хр ват ског пи сца
Сло бо да на Но ва ка из 1967.
го ди не је ју го сло вен ски кла -
сик, али не то ли ко по знат са -
вре ме ном чи та о цу. Овај лир -
ски ро ман го во ри о ма ло ду -
шном чо ве ку ко ји се бри не о
ста рој, не по крет ној же ни. Ме -
ђу тим, на ци ни чан на чин ово
де ло се раз ра чу на ва с ре ли -
гиј ском и ко му ни стич ком
иде о ло ги јом, го во ре ћи о по -
сле рат ном вре ме ну и по сле -
рат ној ге не ра ци ји. Све те иде -
о ло ги је су за пра во ста ра же -
на чи ја се смрт иш че ку је, али
она ни ка ко да до ђе. Кри ти ка
ко му ни зма ни је би ла то ли ко
упа дљи ва та да шњим моћ ни -
ци ма, па де ло осва ја нај ви ша
књи жев на при зна ња и до би -
ја филм ску и по зо ри шну
адап та ци ју.

Па риз мо же да са че ка

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

У дво ра ни Кул тур ног цен тра
у по не де љак, 16. но вем бра,
од 19.30, би ће из ве де на пред -
ста ва „Љу бав ни вре ме плов 2”,
у ко јој игра ју Ве сна Стан ко -
вић и Ми ли ца Јан ке тић. Две
глу ми це при по ве да ју при че о
ве ли ким љу ба ви ма зна чај них
љу ди из срп ске исто ри је.

Два нај бр жа чи та о ца ко ји се
ја ве у пе так, 13. но вем бра, у 11
са ти, на гра ди ће мо двема карта -

ма за пред ста ву „Љубавни вре -
ме плов 2”, ко је ће мо ћи да пре -
у зму на би ле тар ни ци Кул тур -
ног цен тра пре са ме пред ставе.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је
сле де ће: уку цај те КО (раз мак)
пред ста ва (раз мак) име и пре -
зи ме и по ша љи те на 1201. Бру -
то це на СМС-а из но си 39,48
ди на ра у Вип мре жи, 39,60
ди на ра у Те ле нор мре жи и
38,64 ди на ра у мтс мре жи.

ДВА ДЕ СЕ ТИ „ЕТ НО ГЛАС”

Су сре ти из вор них
певач ких гру па

Два де се ти су сре ти из бор них
пе вач ких гру па „Ет но глас”
одр жа ни су од 5. до 9. но вем -
бра у Пан че ву.

Ма ни фе ста ци ја је отво ре на
у хо лу Град ске упра ве изло -
жбом „Ол га Бен сон, сно ви о
про шло сти и тра ди ци ји” Етно -
граф ског ин сти ту та СА НУ, чија
је ау тор ка Љи ља на Га ври ловић.

Дру гог да на на истом ме -
сту из ве де на је ко ре о ре ви ја
на род них но шњи из збир ке
КУД-а „Стан ко Па у но вић 
НИ С–РНП” ко ју је при ре дио
Де јан Три фу но вић.

У су бо ту, 7. но вем бра, у дво -
ра ни „Апо ло” До ма омла ди не
одр жан је кон церт из вор них
пе вач ких гру па. Уче ство ва ли
су из вор на гру па „Цр ну ћан ка”
из Гор њег Ми ла нов ца, за тим
му шка гру па пе ва ча КУД-а
„Абра ше вић” из Кра ље ва, гу -
слар Ми ла дин Кар ли чић и КУД
„Стан ко Пау но вић НИ С–РНП”

са жен ском и му шком гру пом
пе ва ча; сви рач на фру ли био
је Ва са Пе тро вић, а на фрули
и ка ва лу Ми хај ло Ненадић.

У не де љу, 8. но вем бра, у хо -
лу Град ске упра ве при ре ђе на
је ет но ло шко-ли ков на ра ди о -
ни ца, док је у ве чер њим са ти -
ма одр жан дру ги кон церт пе -
вач ких и играч ких гру па, на
ком су уче ство ва ли Пе вач ка
гру па „Лу ча” из Бе о гра да, сви -
рач на ка ва лу и гај да ма Ми -
лош Ни ко лић, Из вор на пе вач -
ка гру па „Сло жна бра ћа” из Ро -
га чи це и КУД „Стан ко Па у но -
вић НИ С–РНП” са жен ском и
му шком гру пом пе ва ча. Сви -
ра чи на фру ли би ли су Ми хај -
ло Не на дић, Да рио Ме ме ша -
хо вић и Мар ко Кова че вић.

Ма ни фе ста ци ја је за вр ше -
на у по не де љак, 9. но вем бра,
отва ра њем из ло жбе деч јих ра -
до ва у га ле ри ји на спра ту До -
ма омла ди не.

Два де сет тре ће из да ње Пан че -
вач ког џез фе сти ва ла одр жа но
је од 5. до 7. но вем бра у дво ра -
ни Кул тур ног цен тра Пан че ва.
Фе сти вал је отво рен кон цер -
том бен да во ка лист ки ње Ири -
не Ка ра мар ко вић и со ло кон -
цер том изра ел ског пи ја ни сте
Га ја Мин ту са.

Град Пан че во је град кул ту -
ре и умет но сти и под сти че мла -
де ка ко би се ак тив но укљу чи -
ли у кул тур ни жи вот. На ши
про стор ни ка па ци те ти су у
функ ци ји кул ту ре, а у бу дућ -
но сти ће их би ти још ви ше. Џез
фе сти вал је не рас ки ди ви део
тог раз во ја и на прет ка на шег
гра да – ре кла је Ма ри ја Је вић,
чла ни ца Град ског ве ћа за кул -
ту ру и омла ди ну, при ли ком
све ча не це ре мо ни је отва ра ња.

Том приликом Ма јан Бен Ту -
ра, за ме ни ца ам ба са до ра Изра -
е ла у Ср би ји, за хва ли ла је пу -
бли ци на до ла ску и из ра зи ла
ве ли ко за до вољ ство због до во -
ђе ња пи ја ни сте Га ја Мин ту са
на фе сти вал:

– Му зи ка и џез по ве зу ју љу -
де и на дам се да ће те би ти ин -
спи ри са ни ње го вим на сту пом
ове ве че ри. Ве о ма нам је дра го
што по др жа ва мо Пан че вач ки
џез фе сти вал и на дам се ћу ви -
де ти још ви ше на ших умет ни -
ка ов де у бу дућ но сти. За ме не
је слич ност из ме ђу Изра е ла и
џез му зи ке – спо соб ност да се
жи ви у тре нут ку.

Ири на Ка ра мар ко вић је на
кон цер ту у Пан че ву пре ми јер -
но пред ста ви ла про грам „Gun-
slinging Charles – Tribute to
Charles Mingus”, по све ћен јед -
ном од нај зна чај ни јих му зи -
ча ра у исто ри ји џе за – кон -
тра ба си сти и ком по зи то ру Чар -
лсу Мин гу су. Она је на сту пи -
ла с му зи ча ри ма из Бе о гра да:
ги та ри стом Бра ти сла вом Ра -
до ва но ви ћем, сак со фо ни стом
Ду ша ном Пе тро ви ћем, ба си -
стом Бра ни сла вом Ра дој ко ви -
ћем и буб ња ром Фе ђом Фран -
кли ном, а спе ци ја лан гост био
је Де но ва и ре, му зи чар из Ау -
стри је ко ји сви ра се вер но ин -
диј ски ин стру мент есрач. На
ре пер то а ру бен да Ири не Ка -
ра мар ко вић на шле су се не ке
од нај по зна ти јих Мин гу со вих
ком по зи ци ја, као што су „Fa-
bles of Faubus”, „Goodbye Pork
Pie Hat”, „Freedom”, али и оне
ма ње по зна те, у осве же ним
аран жма ни ма.

Ири на Ка ра мар ко вић је по -
ја сни ла ка ко је на стао про грам
по све ћен Чар лсу Мин гу су:

– Та иде ја је ста ра си гур но
пет на е стак го ди на. По што мој

трио ни је мо гао да до ђе у Пан -
че во, же ле ла сам да ра дим с
бен дом из Ср би је ко ји има свој
звук и ду го ра ди за јед но. Он да
ми је пао на па мет Бра ти слав
Ра до ва но вић, ко ји је био и мој
ком ши ја у При шти ни. Има ла
сам до бар осе ћај с њи ма, јер
сам у стар ту зна ла да то ни је
бенд ко ји ра ди с пе ва чи ма и
пе ва чи ца ма, и то ми се кон -
цеп ту ал но укло пи ло.

Гај Мин тус је у Пан че ву на -
сту пио као со ло из во ђач. Овом
при ли ком Мин тус је од сви рао
ре пер то ар на ком су се на шле
ње го ве ау тор ске ну ме ре прет -
ход но сни ма не с три ом, ма те -
ри јал с но вог ал бу ма по све ћен
Џор џу Гер шви ну, док је по се -
бан сег мент кон цер та био дуо
ко ји су чи ни ли он и во ка ли -
стки ња Naama Nachum. Ово је
био ње гов пр ви на ступ ужи во
још од фе бру а ра и из би ја ња
пан де ми је.

Изра ел ски пи ја ни ста је оства -
рио на ро чи то до бру ко му ни ка -
ци ју с пу бли ком у Кул тур ном
цен тру Пан че ва.

– Осе ћај је био фан та сти чан.
Као из во ђач до би јам енер ги ју
од пу бли ке, љу ди ко ји ма сви -
рам. То је по пут игре, или кон -
вер за ци је ме ђу на ма. Сви рао
сам до ста он лајн кон це ра та,
где та ко ђе по сто ји до ста ин -
тер ак ци је, што је сјај но, али
ни ка да то не ће би ти исто као
пред пра вом пу бли ком. За хва -
лан сам и по ча ство ван што је
овај кон церт мо гао да се де си
– ре као је он.

Дру ге ве че ри су на сту пи ли
Ва сил Ха џи ма нов и Ма ти ја Де -
дић. Њи хов на ступ су обе лежили

сјај на ин тер ак ци ја и ин ту и тив -
но раз у ме ва ње, као и ре пер то -
ар с по зна тим ну ме ра ма из ка -
ри је ра обо ји це му зи ча ра. По се -
бан сег мент кон цер та пред ста -
вља ла су емо тив на со ло из во -
ђе ња – Ха џи ма нов је од сви рао
сво ју но ву ком по зи ци ју „Ба ла -
да за Мар ту”, док је Де дић од -
сви рао те му из се ри ја ла „У ре -
ги стра ту ри” као по све ту свом
оцу Ар се ну Де ди ћу, пре ми ну -
лом пре пет го ди на.

На кон овог кон цер та при ка -
зан је по лу ча сов ни до ку мен -
тар ни филм „Свет ски: Ири на
Ка ра мар ко вић”, ко ји пра ти док -
тор ку Ири ну Ка ра мар ко вић,
на уч ни цу, сло бод ну умет ни цу
и џез пе ва чи цу, ко ја го во ри о
свом по ре клу, шко ло ва њу, жи -
во ту, гла су, им про ви за ци ји, ка -
ри је ри, ал бу ми ма, тур не ја ма,
дру штве ном ан га жма ну, раз у -
ме ва њу све та. Овај до ку мен -
тар ни филм би ће пре ми јер но
те ле ви зиј ски при ка зан на ка -
на лу „РТС На у ка” у окви ру се -
ри је „Свет ски”, ко ја се ба ви
успе шним љу ди ма но ве срп ске
ди ја спо ре, по чев од сре ди не
но вем бра 2020. го ди не. Филм
је ре а ли зо ва ла про дук ци ја „Шта
хо ћеш”.

Пан че вач ки џез фе сти ва ла
за тво рен је кон цер ти ма ау стриј -
ског дуа – пи ја ни сте Да ви да
Хел бо ка и тру ба ча Ло рен ца Ра -
ба, као и ни шке гру пе „Eyot”.

Хел бок је про ко мен та ри сао
и чи ње ни цу да је у Пан че ву од -
сви рао је дан од тек ма ло број -
них кон це ра та пред пу бли ком
ове го ди не:

– У Ау стри ји и Не мач кој је
тре нут но све за тво ре но. Ово је

ве ро ват но мој је ди ни кон церт
у но вем бру и за и ста је сја јан
осе ћај сви ра ти пред пу бли ком
ужи во. Чак и с ма ње љу ди због
огра ни че ња, дру га чи ја је енер -
ги ја у од но су на он лајн кон -
цер те без пу бли ке. Не мо же се
по ре ди ти. Пу бли ка је нео п ход -
на за до бру енер ги ју.

У на став ку ве че ри на сту пи -
ла је ни шка гру па „Eyot”. Де -
јан Или јић на кла ви ру, Сла ђан
Ми ле но вић на ги та ри, ба си ста
Мар ко Сто јиљ ко вић и буб њар
Ми лош Вој во дић овом при ли -
ком су се пред ста ви ли кроз ода -
бир нај бо љих и нај по зна ти јих
ну ме ра са свих пет ал бу ма. С
но вог из да ња „557799” од сви -
ра ли су на слов ну ну ме ру, као
и ком по зи ци је „До до ла” и „Ли -
нен”, док је пу бли ка има ла при -
ли ку да чу је и ек ста тич на из -
во ђе ња хи то ва гру пе, као што
су „Drifters”, „Ramonda Serbi-
ca” и ну ме ра „Horizon” са исто -
ме ног де би-ал бу ма, ко ја им је
је дан од кон церт них аду та
током чи та ве ка ри је ре.

Де јан Или јић, ком по зи тор и
фронт мен бен да, освр нуо се на
до са да шњу ка ри је ру бен да, као
и на кре а тив не иде је ко је кра -
се „Eyot” до да нас:

– Од по чет ка је сли чан кон -
цепт, али увек смо се тру ди ли
да не што бу де дру га чи је, по пут
ат мос фе ре или хар мон ских ре -
ше ња. По след њи ал бум је мо -
жда збир свих тих иде ја ко је су
се го ди на ма ву кле с на ма, али
ни кад ни су ис пли ва ле до краја.

Сви кон цер ти мо гли су да се
пра те ужи во и пу тем стри мин -
га на „Феј сбук” стра ни ци Кул -
тур ног цен тра Пан че ва.

ОДР ЖАН ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЏЕЗ ФЕ СТИ ВАЛ

ЖИ ВЕ ТИ У ТРЕ НУТ КУ

ЗА НАЈ БР ЖЕ ЧИ ТА О ЦЕ

Де ли мо кар те за пред ста ву
„Љу бав ни вре ме плов 2”

ПЕР ФОР МАНС ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Ра ђа ње но ве тра ди ци је
Кул тур ни цен тар „Нек тан aрт”,
са умет ни ком Мар ком Нек та -
ном на че лу, то ком 2020. го -
ди не спро во дио је ак тив но сти
у скло пу про јек та „Ра ђа ње но -
ве тра ди ци је – пер фор манс за -
јед ни це”, ко ји је по др жа ла фон -
да ци ја „Траг” на кон кур су „Ак -
тив не за јед ни це”.

Циљ про јек та био је да се
про бу ди и ак ти ви ра за јед ни ца
у Пан че ву у сме ру кул тур ног и
умет нич ког де ло ва ња укљу чи -
ва њем гра ђа на и гра ђан ки у
кон ти ну и ра ни ин тер ак тив ни
пер фор манс.

– Иде ја је би ла да спро ве де -
мо јед но пер фор ма тив но во ђе -
ње од ста туе до ста туе по гра -
ду, или од ме ста до ме ста, и
та мо у раз го во ру или у не кој
умет нич кој ак ци ји пред ста ви -
мо лич не при че ве за не за умет -
ност, кул ту ру, то ме сто и град
– ре као је Мар ко Нек тан.

Би ла су пла ни ра на во ђе ња у
гру па ма, ко је би раз ви ле раз не
ди ску си је и иде је.

– Одр жа ли смо прак тич не
ра ди о ни це у ве зи с про јек том у
про сто ри ја ма До ма омла ди не,

а у пр вих пар ме се ци 2020. го -
ди не спро ве ли смо не ко ли ко
во ђе ња, ко ја су би ла за бав на и
ко ри сна. Ме ђу тим, оме ла нас
је пан де ми ја и про је кат је стао.
У до го во ру с фон да ци јом „Траг”
ма ло смо из ме ни ли ток са мог
про јек та. Про је кат се
пре ме стио у ау -
дио/ви део фор мат и
ра ди ли смо ин ди ви -
ду ал но, уз по што ва -
ње ме ра. Во ди ли смо
умет ни ке, кул тур не
рад ни ке и кул ту ро -
фи ле од ста туе до
ста туе, раз го ва ра ли о
њи хо вим ис ку стви -
ма, же ља ма и по тре -
ба ма и кре и ра ли ви -
део-ре пор та же, по пут ма лих до -
ку мен та ра ца. Не ки од умет ни -
ка и кул ту ро фи ла с ко ји ма смо
ра ди ли су: Сне жа на Ма на сић,
Бо рис Ста нић, Је ле на Ла лић,
Па вле Кне же вић, Фи лип Јар -
цов, Со фи ја Жив ко вић, Вла ди -
мир Жи ва но вић, Ти ја на Малек,
Ири на Бог да но вић, Ми лан Уј -
ка Ма нић, Ми ма Га ври лов, Сте -
фан Ста но је вић, Ти јана Саватић,

Не над Жив ко вић..., као и са
чла но ви ма на шег ти ма На та -
шом Ми ло је вић и Ра де том Об -
ра до ви ћем. Пред ка ме ром смо
из ве ли пер фор ман се На та ше
Ми ло је вић, Ра де та Об ра до ви -
ћа, Ири не Бог да но вић и Ми -

ме Га ври лов, као и чи та ња по -
е зи ја Со фи је Жив ко вић, Сте -
фа на Ста но је ви ћа, Ми ла на Уј -
ке Ма ни ћа, Ти ја не Са ва тић...
Као фи нал ни про дукт про јек -
та ори ги нал но је пла ни ра но да
се кре и ра пер фор манс, уз ко -
ри шће ње ин спи ра ци је из лич -
них при ча, у ко ји би би ли укљу -
че ни чла но ви за јед ни це ко ји
су део про јек та. Ни то није

било мо гу ће, па смо кре и ра ли
ви део-пер фор манс под на зи -
вом „Па нов град”, ко ји ће би -
ти об ја вљен за пар не де ља на
на шем „Ју тјуб” ка на лу, а из во -
ђе ње пер фор ман са ужи во се
пла ни ра ка да иза ђе мо из опа -

сно сти и бу де мо мо -
гли да укљу чи мо за -
јед ни цу – при ча
Мар ко Нек тан.

Сва ко во ђе ње по -
чи ња ло је код ста туе
„Се јач” ис пред СДК,
ко ја је ујед но би ла 
и сим бол це лог
пројекта.

Из раз го во ра са
са го вор ни ци ма про -
ис те кло је мно го

ини ци ја ти ва, као што су ства -
ра ње улич них фе сти ва ла, са -
лон ских кул тур них де ша ва ња
у ку ћа ма, фор ми ра ње умет -
нич ких ко лек ти ва, улич них
из ло жби, књи жев них ве че ри
у пар ко ви ма...

За ин те ре со ва ни мо гу да по -
гле да ју све фил мо ве на „Фејс -
бук” стра ни ци https://www.fa-
cebook.com/kcnektanart.
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ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ ФО ТО ГРА ФИ ЈОМ

УХВА ТИ МО МЕ НАТ
Хте ли ми то или не, вре ме про ла зи,
жи вот из ми че, а не ке тре нут ке же ли -
мо да са чу ва мо од за бо ра ва. У то ме
нам че сто по ма же фо то гра фи ја, ко ја
нас у тај тре ну так, и та да шње емо ције,
вра ћа кад год по гле да мо у њу. А ка да
се иза објек ти ва на ђе не ко ко је ро ђен
за тај по зив, та да на ста је ма гија.

Сли ка жи во та

Алек сан дар Стој ко вић (50) пр ви пут
се су срео с фо то гра фи јом у ма лој ла -
бо ра то ри ји у ку па ти лу свог оца. Ка же
да тре ну так ка да се сли ка по ја ви ла на
па пи ру у раз ви ја чу пам ти и да нас, а
од та да су про шле че тр де сет че ти ри
го ди не. Ба ви се „лајф” фо то гра фи јом.

– Фо то гра фи ја има спо соб ност да
ви зу ел но изо лу је тре ну так. Од то га
ко ји ће те тре ну так при ка за ти за ви си
и шта ће по сма трач ми сли ти о до га -
ђа ју ко ји сте сни ми ли. Уко ли ко сте га
по го ди ли, ре чи су су ви шне – при ча
Алек сан дар. 

Ње гов из бор је ре пор тер ска фо то -
гра фи ја.

– До вољ но је ди на мич но да вам ни -
ка да не до са ди и увек сте у при ли ци
да се так ми чи те са ми са со бом, да увек
же ли те да баш на том до га ђа ју ко ји
сни ма те на пра ви те ону нај бо љу фо то -
гра фи ју. Не ви дим се бе у ва ри јан ти да
би рам сце но гра фи ју три да на, ра дим
ка стин ге за мо де ле, на ме штам све тло
цео дан и на пра вим је дан сни мак. За
ме не је фо то гра фи ја сли ка жи во та ко -
ји се до га ђа око нас – об ја шња ва.

Са да ра ди са мо ди ги тал ну фо то -
гра фи ју, али је у сво јој ка ри је ри про -
шао све вр сте фо то хе миј ских по сту -
па ка. По не кад му не до ста је све то,
али је да нас ма те ри јал пре скуп.

У овом по слу га по кре ће же ља за
ства ра њем и на пре до ва њем и по тре -
ба да пред ста ви жи вот око се бе она ко
ка ко га он ви ди и до жи вља ва, без на -
ме шта ња и фо ли ра ња.

– Ми слим да још увек ни сам на пра -
вио „са вр ше ну” фо то гра фи ју и, док год
бу дем ми слио да је та ко, за ме не ће
би ти иза зов да се ба вим ти ме. Кад по -
ми слим да сам је на пра вио, би ће вре -
ме да оста вим апа рат на по ли цу.

За љу бље ник у ле по

Бо јан Ба бин (42) од ма ле на је из хо -
би ја че сто фо то гра фи сао, али ка же
да је све чи ме се озбиљ но ба вио има -
ло ве зе са умет но шћу и ме ди ји ма.

– По сле две де це ни је ра да на те ле -
ви зи ји, где су ми ви део и ди зајн би -
ли при мар ни, фо то гра фи ја је ис пли -
ва ла као мо гућ ност да ис ка жем лич -
но ви ђе ње есте ти ке. Мо гу да ка жем
да је то ло ги чан на ста вак, или на до -
град ња свих мо јих ра ни јих ин те ре -
со ва ња и за ни ма ња. Ин те ре сант но је
да сам се ду го опи рао овој же љи, до -
бро зна ју ћи да је ово „вр ло скуп хо -
би”, јер ла ко мо же да „укра де” све
сло бод но вре ме, и ви ше од то га –
при ча Бо јан.

– Ка да фо то граф или умет ник по -
ми сли да зна до вољ но, сто ти не при -
ме ра су ту да га убе де да је ис пред ње -
га још дуг  пут, уко ли ко же ли да на -
пре ду је. То је оно што ову умет ност,
на из глед по ма ло пре ва зи ђе ну, чи ни
увек то ли ко ак ту ел ном – об ја шња ва.

Нај ви ше во ли да ра ди пор тре те и
спорт ску фо то гра фи ју, али све ви ше
му се до па да и фо то гра фи са ње кон -
це ра та и дру гих му зич ких до га ђа ја.

– Не рет ко за бе ле жим и по не ки пеј -

заж, украт ко, ре као бих за се бе да сам
за љу бље ник у ле по! Те шко је не спо -
ме ну ти „ко мер ци јал ни” део ове про -
фе си је, али мо рам ре ћи да, иа ко вр ло
иза зов но, фо то гра фи са ње про сла ва
за у зи ма ма њи део мог по сла. Пре
свега за то што по ку ша вам да осе тим

сва ку емо ци ју ко ја се кри је у овим
при ли ка ма и да из бег нем зам ку пре -
тва ра ња умет но сти у по сао – што је у
фо то гра фи ји вр ло чест слу чај. Кад
смо код вр ста фо то гра фи је, не смем
за бо ра ви ти деч ју фо то гра фи ју и је -
дан ин те ре сан тан про је кат ко ји је нов
код нас. У пи та њу је фо то гра фи са ње
„у коц ки”, о че му ви ше мо же те под
овим на зи вом ви де ти на „Феј сбу ку”
или „Ин ста гра му” – при ча он.

Бо јан спа да у „мла ђу” ге не ра ци ју
фо то гра фа ко ји во ле оно што тех но -
ло ги ја до но си. Узо ри су му углав ном
са вре ме ни ау то ри.

– Тра гам за сво јом екс пре си јом, ко -
ја иде ру ку под ру ку с до бром за вр -
шном об ра дом и, јед но став но ре че -
но, те жи мо дер ном из гле ду. На рав -
но, да би смо на пра ви ли тај ко рак да -
ље, мо ра мо до бро про у чи ти ра до ве
„ста рих мај сто ра”. Да нас, у вре ме ка -
да нам је фо то гра фи ја то ли ко до ступ -
на због јед но став не и ма сов не упо -
тре бе „па мет них” те ле фо на, ква ли тет
и кре а тив ност су на те сту ви ше не го
ика да. Све ово је си гур но по ме ри ло
гра ни це фо то гра фи је и „по гу ра ло”
уна пред оне ау то ре ко ји има ју шта да
ка жу – ка же.

Ужи ва у сва ком за бе ле же ном тре -
нут ку и у то ме што с фо то-апа ра том у
ру ци увек мо же да се осе ћа као де те
ко је се игра.

– Слич но је пла ни на ре њу, где те жи -
мо да стиг не мо до ви дљи вог вр ха, да
би смо иза ње га ви де ли не ки но ви циљ.
За ме не је нај леп ше уса вр ша ва ње и
искре но ве ли ча ње ле по те ко ја нас окру -
жу је. Мо рам да ка жем да је фо то гра -
фи ја мој лич ни на чин да се, ко ли ко је
то мо гу ће, ис кљу чим из ствар но сти ко -
ја нас окру жу је и да мо ру цр ног и сивог
удах нем не ке бо је – за кљу чу је Бо јан.

При ро да као ин спи ра ци ја

Да ни је ла Иса ков (43) за вр ши ла је
Сред њу шко лу за
гра фич ки ди зајн.
Ба ви се раз ли чи -
тим об ли ци ма
тра ди ци о нал не и
ди ги тал не умет -
но сти – сли ка и
фо то гра фи ше. Ра -
ди ла је као фо то-
-ре пор тер у ли сту
„Пан че вац”.

– Фо то гра фи ја
је не пла ни ра но
ушла у мој жи вот.
Умет ност – цр та -
ње, сли ка ње, ва ја -
ње – при сут на је
од де тињ ства. Кад

ми је зи ма по ста ла ису ви ше хлад на
за се де ње на по љу и сли ка ње пеј за жа,
ку пи ла сам ма њи фо то-апа рат, тзв.
иди от. Њи ме сам фо то гра фи са ла све
што би ми мо гло по слу жи ти као ма -
те ри јал за сли ка ње код ку ће. Ка дар
за ка дром, ис тра жи ва ње и ужи ва ње у

при зо ри ма с вре ме ном
су ми по ста ли сва ко -
дне ви ца. На кон го ди ну
да на ин тен зив ног фо -
то гра фи са ња ра зних ка -
дро ва, те ма и ка че ња
сли ка на „Феј сбук”, не -
ко ли ко та да шњих фо -
то гра фа ми је пред ло -
жи ло да се фо то гра фи -
јом озбиљ ни је по за ба -
вим. Од та да је кре ну -
ла та мо ја но ва љу бав
пре ма ви зу ел ном све -
ту. По сма тра ти све кроз
ви зу ру сли кар ско-фо -
то граф ског спек тра –
при ча Да ни је ла.

Сма тра да је фо то -
гра фи ја по себ на за оног

ко же ли да ви ди да ље или ду бље.
– Фо то гра фи са ти зна чи ухва ти ти

спон та ни мо ме нат. За мр зну ти вре ме
ка дра та ко да на фо то гра фи ји на не -
ки на чин и да ље жи ви – ка же.

Нај ви ше во ли да фо то гра фи ше пеј -
за же. При ро да ју је уве ла у свет фо то -
гра фи је и још увек јој је на пр вом ме -
сту. Че сто фо то гра фи ше и де цу, жи во -
ти ње, спорт... Пор трет ну фо то гра фи ју
ра ди по на руџ би ни, а хра на као те ма
јој је увек иза зов због об ли ка и бо ја.

– Ко ри стим са мо ди ги тал ну тех но -
ло ги ју. Ње на пред ност је што се не
тро ше фил мо ви, али и код ди ги тал -
них фо то-апа ра та по сто ји ли мит бро -
ја оки да ња. Нај ве ћа пред ност је бр зи -
на у из ра ди сли ка, а мо гу се и до дат -
но об ра ђи ва ти у од ре ђе ним про гра -
ми ма – об ја шња ва.

Ми кро ма кро свет

Ива на Ор ло вић Крањц ба ви се три де -
сет се дам го ди на ро ње њем и ви це -
шам пи он је у под вод ној фо то гра фи ји
на Европ ском пр вен ству под вод не фо -
то гра фи је у Шпа ни ји. Са сво јим су -
пру гом Ја не зом во ди нај ве ћи клуб у
Ср би ји – СДТ „Свет ро ње ња”, ко ји
сва ке го ди не шко лу је но ве ге не ра ци -

је ро ни ла ца и за љу бље -
ни ка у под вод ни свет.

– Спа дам у кре а тив -
не и ма што ви те осо бе.
Ро ње њем сам се ба ви -
ла ду ги низ го ди на да
бих се дру жи ла са ај -
ку ла ма. Су пруг Ја нез
је по чео да ро ни да би
се ба вио под вод ном
фо то гра фи јом, а он да
је ту љу бав пре нео на
ме не. Од та да и ја мо -
гу да сли кам ај ку ле и
још пу но див них 
мор ских ство ре ња – 
при ча нам Ива на.

Да би не ко био до бар под вод ни
фо то граф, мо ра пре све га да бу де
ис ку сан ро ни лац. То под ра зу ме ва из -
у зе тан ба ланс, ма лу по тро шњу ва -
зду ха ка ко би мо гло да се оста не
што ду же под во дом и из у зет но мно -
го стр пље ња да би се на пра вио до -
бар ка дар.

– Ме не нај ви ше при вла чи ма кро
фо то гра фи ја. По ред ве ћи не тих си -
ћу шних би ћа ро ни о ци са мо про ђу. Ја
имам око да уо чим је дан са свим дру -
ги свет. Не ка да фо то гра фи шем би ћа
ве ли ка све га пар ми ли ме та ра. Уми -
рим се, из о штрим око, за тим по де -
сим ка ме ру и фот кам док не бу дем
за до вољ на ре зул та том. До га ђа ло ми
се да по тро шим и пре ко че тр де сет
пет ми ну та да бих на пра ви ла јед ну
до бру фо то гра фи ју! По зна ва ње на ви -
ка и по на ша ња под вод них ство ре ња
је од нај ве ће ва жно сти, да би сте им
се што ви ше при бли жи ли и на пра ви -
ли до бру фот ку – об ја шња ва.

По ред ква ли тет них апа ра та и ку -
ћи шта за под вод но сни ма ње, и бли -
це ви има ју ве ли ку уло гу. Осве тља ва -
ње објек та под во дом, по го то во кад је
не што у по кре ту, на у ка је за се бе.

– Ужи вам у ис тра жи ва њу мор ског
дна. Обо жа вам ка да сли кам не што за
шта не знам шта је, па до ђем ку ћи,
упа лим ком пју тер и по ве жем се са
сво јим при ја те љи ма по мор ским би о -
ло зи ма са свих кра је ва све та. Они ми
по мог ну да ре шим ми сте ри ју и на у -
чим не што но во, што ка сни је по де -
лим са остат ком ро ни лач ке по пу ла -
ци је упра во пу тем мо је фо то гра фи је
– при ча.

Ива на во ли так ми че ња у под вод ној
фо то гра фи ји, где је ли ми ти ра но 

време за ко је је по треб но на пра ви ти
фото гра фи је у три ка те го ри је: ма кро,
ри ба и ам би јент. Она и њен су пруг
Ја нез сме њу ју се го ди на ма на по бед -
нич ком по сто љу и с по но сом пред -
ста вља ју бо је Ср би је и на так ми че њи -
ма у ино стран ству као ре пре зен та ци -
ја на ше зе мље.

– До са да ми је нај за ни мљи ви је би -
ло да фо то гра фи шем ве ли ку бе лу ај -
ку лу из ка ве за. На жа лост, та да сам
још ко ри сти ла ама тер ску фо то-опре -
му и за то ћу то мо ра ти у бу дућ но сти
да по но вим, са мо овог пу та и ван ка -
ве за – за кљу чу је она.

За пи са ни траг

Пе тар Ј. Ва сил чин (59) ба ви се умет -
нич ком и ко мер ци јал ном фо то гра -
фи јом већ че ти ри де це ни је.

– У основ ној шко ли смо има ли фо -
то-сек ци ју и од та да сам увек же лео
да оста вим траг у све ту фо то гра фи -
је. Иа ко сам го ди на ма био за по слен,
фо то гра фи ју ни ка да ни сам на пу штао.
Кад схва ти те да је „шкљоц” апа ра та
за у ста вље ни тре ну так ко ји се ни ка да
ви ше не ће по но ви ти, дра го вам је
што сте не што за бе ле жи ли и оста ви -
ли за пи са ни траг за со бом – при ча
Пе тар.

Он нај ви ше во ли пор трет ну и пеј -
за жну фо то гра фи ју, јер да ју про стор
за све тло сне екс пе ри мен те.

– У пор трет ној фо то гра фи ји по цр -
та ма ли ца код мо де ла осе ти те емо ци ју
ко ју тре ба пре не ти и на фо то гра фи ју.
А пеј за жна фо то гра фи ја ме опу шта,
на ро чи то у је се њем пе ри о ду, ка да има
мно штво бо ја у при ро ди – ка же.

Са да са мо по вре ме но ко ри сти филм,
јер се те шко до ла зи до ре про ма те ри -
ја ла, али упр кос то ме и да ље чу ва
сво ју пр ву „сме ну 8”, с ко јом је ушао
у свет фо то гра фи је, и на рав но „ни -
кон” из по след ње ана лог не се ри је.

– Нај леп ше је ка да вас пре по зна ју
по ра ду, ка да не ме ња те стил и упр -
кос свим трен до ви ма и да ље тра је те.
Дра го ми је да ме по сле ово ли ко го -
ди на ра да по зи ва ју ста ри кли јен ти,
не где већ и тре ћа ге не ра ци ја у ис тој
по ро ди ци, да их фо то гра фи шем –
при ча Пе тар.

Мир ја на Ма рић

Александар Стојковић

Данијела Исаков

Бојан Бабин

Ива на Ор ло вић Крањц

Пе тар Ј. Ва сил чин

Пре три де -
сет го ди на
т и  н е ј  џ е р
Па ул Берг -
ман на ђен
је у Гул -
спон шком
је зе ру, а
ње го ва нај -
бо ља при ја -
т е  љ и  ц а
Фран че ска
не ста ла је
из сво је ку -
ће. Па у ло ва смрт је про гла ше на са -
мо у би ством, а Фран че ски се гу би
сва ки траг. Де тек тив ку Шар ли Ла -
гер још про го ни се ћа ње из де тињ -
ства на чуд ну ку ћу и не ста лу де вој -
ку ко ја је не ка да жи ве ла у њој...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
кад би сте за пле са ли тан го. Књи ге
из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле де -
ћих по ру ка:

„За пле сао бих тан го кад не бих
имао две ле ве но ге.” 064/2136...

„Кад бих на шла ти па ко ји ми не
би на га зио на пр сте чак и при обич -
ном по љуп цу, а ка мо ли при пле -
су.” 063/30112...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко су за вас умет -
ни ци:

„Они што пре жи ве до пр вог од
ми ни мал ца.” 061/2084...

„Умет ни ци су на ша де ца ко ја из -
ла зе на крај са шко ло ва њем у до ба
ко ро не. А још ве ћи умет ни ци су
че сто њи хо ви на став ни ци. Ка па
доле!” 064/4490... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 18. но вем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ка кву тај ну би сте во ле ли
да от кри је те?”, на гра ди ће мо по јед -
ном књи гом. Од го во ре ће мо об ја -
ви ти у на ред ном бро ју.

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

У дав но до -
ба ва ви лон -
ских му -
дра ца, оп -
сер ва то ри -
ја и зве зда -
них на у ка
гру па уче -
ња ка про -
ни кла је у
тај не све -
ми ра. Но
по да ци о
с в е  м и р  -
ским ра сто -
ја њи ма, мо гућ но сти ма ме ђу га лак -
тич ких пу то ва ња и од бра ни Зе мље
од не бла го на кло них го сти ју са хра -
ње ни су крај Еу фра та за јед но с по -
след њим му дра цем Ар ши јом Акел -
да ном и злат ним идо ли ма Ва ви -
ло на. Тај на ши фра ко ја отва ра вра -
та ка овом бла гу оста ла је са чу ва -
на са мо у ма лом кру гу по све ће них
и че ка дан ка да ће овај свет до вољ -
но на пре до ва ти да бу де до сто јан
тог зна ња…

Смрт у Ва ви ло ну,
љу бав у 

Ис тан бу лу

У мра ку

Два чи та о ца ко ји до 18. но вем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ка кве асо ци ја ци је има те
ка да се по ме не мрак?”, на гра ди -
ће мо по јед ном књи гом. Од го во ре
ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Чла но ви пан че вач ког Клу ба љу -
би те ља же ле зни це обе ле жи ли
су ове го ди не зна ча јан ју би леј:
три де сет го ди на по сто ја ња и
успе шног ра да. Гру па пан че -
вач ких же ле зни ча ра, же ле знич -
ких ен ту зи ја ста и ма ке та ра, на
ини ци ја ти ву Јо си па Ве бе ра, по -
чет ком 1990. го ди не до не ла је
од лу ку да осну је клуб чи ји ће
основ ни циљ би ти да на раз не
на чи не по пу ла ри ше же ле зни -
цу. Осни вач ка скуп шти на је
одр жа на 11. мар та и убр зо на -
кон то га Клуб је и зва нич но
био ре ги стро ван.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко су из гле -
да ле пр ве ак тив но сти ко је сте
има ли у овом клу бу?

ЈО СИП ВЕ БЕР: Пр ва ак ци ја
ко ју је Клуб имао би ла је по -
моћ око ре ста у ра ци је ва го на и
ло ко мо ти ва у оде ље њу уза ног
ко ло се ка Же ле знич ког му зе ја у
По же ги, чи је је отва ра ње би ло
у апри лу 1990. го ди не. Убр зо
за тим по че ла је ин тен зив на са -
рад ња и са Же ле знич ким тран -
спорт ним пред у зе ћем Бе о град
и Са о бра ћај ним ин сти ту том
ЦИП, ко ји су Клу бу по мо гли да
афир ми ше свој рад. Две го ди не
на кон осни ва ња же ле зни ца је
Клу бу усту пи ла про сто ри ју пут -
нич ке че ка о ни це у згра ди старе

же ле знич ке ста ни це Пан че во
на Та ми шу, ко ја је на кон уређе -
ња по ста ла ме сто оку пља ња чла -
но ва и из ла га ња же ле знич ких
фо то гра фи ја, екс по на та, ма ке -
та и ми ни ја тур них же ле зни ца.
Усле ди ле су мно ге ак тив но сти
ко је је Клуб ор га ни зо вао не са -
мо у Пан че ву већ и у Бе о гра ду,
Но вом Са ду, Су бо ти ци, Ни шу
и ве ћим гра до ви ма ши ром
Срби је кроз ко је је са о бра ћа ла
же ле зни ца.

l Ко ји су нај зна чај ни ји до -
га ђа ји ко је пам ти те?

– То ком 1994. го ди не по чи -
ње ин тен зив на са рад ња са Слу -
жбом за ре кла му и про па ган ду
ЖТП-а Бе о град. Те го ди не са о -
бра ћа јем све ча ног во за од Бе о -
гра да до Ни ша обе ле жен је ју -
би леј сто де сет го ди на срп ских
же ле зни ца, а чла но ви Клу ба су
том при ли ком при ре ди ли из -
ло жбу фо то гра фи ја. Исте го ди -
не на је сен при ре ђе на је ве ли ка
из ло жба у На род ном му зе ју у
Пан че ву ко ја је би ла по све ће на
ју би ле ју сто го ди на пан че вач ке
же ле зни це. Го ди ну да на ка сни -
је име но ван сам за кон сул тан -
та у ти му за фор ми ра ње му зеј -
ског во за „Ро ман ти ка” ЖТП-а
Бе о град, ко ји је сво је пр во пу -
то ва ње имао већ ју на 1996. до
Срем ских Кар ло ва ца. Исте

године по чи ње кам па ња чла но -
ва Клу ба да се на пла тоу ста ре
же ле знич ке ста ни це у Пан че ву
по ста ви же ле знич ко спо мен-
-обе леж је, а мо ју ини ци ја ти ву
су по др жа ли Град Пан че во и
над ле жне ин сти ту ци је кул ту ре.
У је сен 1997. ор га ни зо ван је ве -
о ма ком пли ко ван и је дин ствен
тран спорт пар не ло ко мо ти ве и
ва го на са ста ни це Пан че во –
Глав на, кроз цен тар гра да, до
оба ле Та ми ша. За хва љу ју ћи Же -
ле знич ком му зе ју, ко ји је одо -
брио по ста вља ње ло ко мо ти ве,
и пред у зе ћу ЗГОП из Но вог Са -
да, ко је је Клу бу усту пи ло ва -
гон, Пан че во је по ста ло је дин -
стве ни град у Ср би ји ко ји је до -
био та кво спо мен-обе леж је. Клуб
је, у са рад њи с бе о град ским Же -
ле знич ким му зе јом и Му зе јом
на у ке и тех ни ке, За во дом за за -
шти ту спо ме ни ка кул ту ре из
Пан че ва и др Та де јом Бра те ом,
ди пло ми ра ним ин ду стриј ским
ар хе о ло гом из За во да за за шти -
ту спо ме ни ка тех нич ке кул ту -
ре из Љу бља не, ове же ле знич ке
му зеј ске екс по на те за шти тио
као спо ме ник тех нич ке кул ту -
ре, пр ви та кве вр сте у Ср би ји.
Три го ди не ка сни је ком по зи ци -
ји је до дат још је дан ре дак му -
зеј ски пут нич ки ва гон, чи ме је

би ла за о кру же на ова ам би јен -
тал на сре ди на. То ком 2001.
годи не по че ла је са рад ња с цр -
но гор ским же ле зни ца ма. Ор га -
ни за ци ју ју би ле ја сто го ди на же -
ле зни це у Цр ној Го ри чла но ви
Клу ба су по мо гли при год ним
фи ла те ли стич ким из да њи ма и
из ло жба ма фо то гра фи ја ко је су
би ле ор га ни зо ва не у гра до ви ма
ши ром Цр не Го ре, за тим у Са -
ра је ву, Мо ста ру, За гре бу, Љу -
бља ни, Но вом Са ду и Бе о гра ду.

l Део ва шег про сто ра био је
ко ри шћен у га ле риј ске свр хе?

– У ле то 2002. го ди не у же -
ле знич кој ком по зи ци ји на Та -
ми шу отво ре на је га ле ри ја „Зе -
ле ни воз”, у ко јој су би ле из ло -
же не ма ке те ми ни ја тур них же -
ле зни ца, же ле знич ке фо то гра -
фи је и ра зни екс по на ти. Тре ба
ре ћи да је то био је дин ствен
про стор у Пан че ву у ко јем су
се одр жа ва ле из ло жбе ра зних
умет ни ка, књи жев не ве че ри,
ча јан ке, кон цер ти кла сич не му -
зи ке и про мо ци је. Га ле ри ју је
све ча но отво рио наш про сла -
вље ни филм ски ре жи сер Емир
Ку сту ри ца, ко ји је на отва ра ње
до шао с де лом еки пе фил ма
„Жи вот је чу до”, у ко јем сам
био ан га жо ван на сце но гра фи -
ји од но сно из ра ди ма ке те
железни ца. За до бро оба вљен

по сао Кусту ри ца ме је на гра -
дио и јед ном глав ном епи зод -
ном уло гом. Га ле ри ја је успе -
шно ра ди ла до 2006. го ди не,
ка да је по од лу ци пред сед ни -
штва Клу ба из вр ше на пре на -
ме на про сто ра. Зна чај ну по моћ
срп ским же ле зни ца ма чла но -
ви Клу ба су пру жи ли и при ли -
ком фор ми ра ња му зеј ско-ту ри -
стич ког ком плек са „Шар ган ска
осми ца” на Мо крој го ри. За те
по тре бе за ви чај не збир ке усту -
пље на је бо га та филм ска и оста -
ла фо то-до ку мен та ци ја, као и
је дан број фо то гра фи ја ко је су
ове ко ве чи ле ви ше го ди шње при -
прем не ра до ве на ре ви та ли за -
ци ји пру ге ко ји су прет хо ди ли
зва нич ном отва ра њу 2003. го -
ди не. Да нас се у ту ри стич ким
објек ти ма на Мо крој го ри на -
ла зе и мо је че ти ри ма ке те ми -
ни ја тур них же ле зни ца ко је
укра ша ва ју ен те ри је ре мо те ла
и ре сто ра на.

l Дру ги ва гон је по стао ве о -
ма по пу ла ран...

– У ле то 2007. го ди не Клуб
је усту пио на ко ри шће ње дру -
ги ва гон из ком по зи ци је на ста -
ни ци на Та ми шу при ват ном
пред у зет ни ку, ко ји је у ње му
отво рио да нас сви ма по зна ти
ка фе „Воз”. Он је успе шно на -
ста вио тра ди ци ју оку пља ња љу -
би те ља пу то ва ња же ле зни цом,
као и му зич ких умет ни ка.

l Клуб је ини ци рао обе ле -
жа ва ње зна чај ног ју би ле ја – сто
пе де сет го ди на же ле зни це у
Вој во ди ни.

– У је сен 2004. го ди не обе ле -
жен је овај зна ча јан ју би леј.
Пан че вач ки клуб је био ини ци -
ја тор и глав ни ор га ни за тор про -
сла ве, ко ја је обе ле же на са о бра -
ћа јем спе ци јал ног во за нај ста -
ри јом тра сом пру ге на на шим
про сто ри ма, а ко ји је био са -
ста вљен од ва го на Ти то вог „Пла -
вог во за” и во за „Ро ман ти ке”. У
во зу су би ле ви со ке др жав не
зва ни це, пред став ни ци ди пло -
мат ског ко ра, као и пред став -
ни ци же ле знич ких упра ва из
бив ших ју го сло вен ских зе ма ља
и зе ма ља у окру же њу.

l Ба ви ли сте се и из да ва -
штвом?

– Клуб се успе шно опро бао и
у из да ва штву. Из да те су три фо -
то-мо но гра фи је о исто ри ја ту
же ле зни це у Вој во ди ни, Бо ки
ко тор ској и Цр ној Го ри. У са -
рад њи с по шта ма Ср би је и Цр -
не Го ре из да ва на су фи ла те ли -
стич ка из да ња, кар то ли не, по -
штан ске ко вер те, мар ке и жи -
го ви ко ји су би ли по све ће ни ра -
зним же ле знич ким ју би ле ји ма.

l Свој рад про мо ви ше те и на
ма ни фе ста ци ја ма и кроз са рад -
њу с филм ском ин ду стри јом?

– Чла но ви Клу ба ак тив но
уче ству ју у ор га ни за ци ји ма -
ни фе ста ци је „Ноћ му зе ја” и од
ње ног по чет ка сва ке го ди не
гра ђа ни ма Пан че ва при ре ђу ју
раз не те мат ске из ло жбе на те -
му же ле зни це. Пан че вач ка ком -
по зи ци ја на Та ми шу у ви ше
на вра та би ла је део сце но гра -
фи је за сни ма ње фил мо ва и ТВ
се ри ја. То ме тре ба до да ти и не -
ко ли ко де се ти на ТВ еми си ја
ко је су сни ма ле не са мо те ле -

ви зиј ске ста ни це из Пан че ва и
Ср би је већ и из ино стран ства.

l Ко ли ко чла но ва има Клуб?
– Клуб да нас бро ји три де се -

так ак тив них чла но ва и сто ти -
нак сим па ти зе ра. Не ки од чла -
но ва има ју ти ту лу по ча сног чла -
на, а то су чла но ви ко ји жи ве у
др жа ва ма ши ром све та. Тре ба
спо ме ну ти да је је дан број њих
до пу то вао у Пан че во са мо због
ком по зи ци је на Та ми шу и по -
знан ства са чла но ви ма Клу ба.
Че сте су по се те и ђач ких екс -
кур зи ја из це ле Ср би је, као и
гру па уче ни ка из зе ма ља ши -
ром Евро пе ко ји су го сти пан -
че вач ких шко ла. Тре ба на по ме -
ну ти да пан че вач ки клуб не гу је
ве о ма до бре по слов не од но се с
клу бо ви ма љу би те ља же ле зни -
це у Хер цег Но вом, Но вом Са ду
и Бе о гра ду. Њи ма је пан че вач -
ки клуб обез бе дио по је дан ва -
гон где се да нас на ла зе њи хо ве
про сто ри је за из ла га ње и са -
стан ке. По ред ово га, ва жно је
ис та ћи да је пре пет на е стак го -
ди на пан че вач ки клуб до ни рао
је дан слу жбе ни ва гон Сред њој
са о бра ћај ној шко ли „Пин ки” у
Но вом Са ду. Ва гон се да нас на -
ла зи у школ ском дво ри шту, пре -
у ре ђен је у учи о ни цу прак тич не
на ста ве и по то ме је је дин ствен
у Ср би ји. По ред клу бо ва у овим
гра до ви ма, стал на са рад ња се
од ви ја и с клу бо ви ма у За је чару,
Ни шу, Ва ље ву, Ки кин ди, Ру ми,
Сом бо ру, Су бо ти ци, Ба ру, Сара -
је ву, За гре бу, Љу бља ни, као и у
мно гим гра до ви ма ши ром запад -
не Евро пе, а нај ви ше у Не мачкој.

l Ка кви су вам пла но ви за
на ред ни пе ри од?

– Ве о ма ам би ци о зни. У пла -
ну је об ја вљи ва ње но вих из да ња
фо то-мо но гра фи ја о же ле зни -
ци у Вој во ди ни, Бо ки ко тор ској
и цр но гор ској же ле зни ци, ко је
сам ја при ре дио. Тре ће из да ње
мо но гра фи је о же ле зни ци у Бо -
ки ко тор ској би ће об ја вље но у
де цем бру, а до кра ја го ди не и
фо то-мо но гра фи ја „Же ље зни ца
у Цр ној Го ри да нас”. На ста ви -
ће мо са рад њу с Град ском упра -
вом на улеп ша ва њу око ли не ста -
ни це на Та ми шу, као и с Ту ри -
стич ком ор га ни за ци јом Пан че -
ва, с ко јом успе шно са ра ђу је мо
ду жи низ го ди на, на ро чи то ка -
да су у пи та њу по се те уче ни ка и
го сти ју не са мо из Ср би је већ и
из ино стран ства. Пла ни ра мо и
из ло жбу фо то гра фи ја и ма ке та
ми ни ја тур них же ле зни ца у пан -
че вач ком На род ном му зе ју, Же -
ле знич ком му зе ју у Бе о гра ду и
ве сти би ли ма ста ни ца у Сом бо -
ру, Су бо ти ци, Ки кин ди, Вр шцу
и Но вом Са ду. Стал на по став ка
фо то гра фи ја о ба нат ским пру -
га ма у че ка о ни ци ста ни це Пан -
че во – Ва рош ове го ди не ће би -
ти до пу ње на с још два де се так
фо то гра фи ја, што ће ову ста ни -
цу учи ни ти још леп шом и једин -
стве ном у це лој Ср би ји. Оче ку -
је мо да ће мо у са рад њи с надле -
жним ор га ни за ци ја ма за поче ти
ра до ве на ре но ви ра њу пар не ло -
ко мо ти ве и ва го на на Та ми шу,
ре но ви ра њу де ла фа са де и по -
ста вља њу та бли са озна ка ма
„Пан че во” на ста рој ста нич ној
згра ди. Мир ја на Ма рић

Пан че вач ка ор га ни за ци ја Ује -
ди ње не омла ди не срп ске де -
ло ва ла је у окви ру Пе вач ког
дру штва и би ла ве о ма ди на -
мич на сна га у гpaду. Као по -
ли тич ка ор га ни за ци ја, Ује -
ди ње на омла ди на је, то ком
пар про те клих го ди на, про -
па ги ра ла со ци ја ли стич ке иде -
је ово га до ба, сти чу ћи све ве -
ћи број при ста ли ца у Пан че -
ву. Сва по ли тич ки све сна
омла ди на пан че вач ких Ср ба
би ла је ак ти ван но си лац по -
ли тич ких ак ци ја Ује ди ње не
омла ди не.

На ро чи то је жив по ли тич -
ки ин те рес, не са мо код омла -
ди не већ код свих пан че вач -
ких Ср ба, иза зва ло при пре -
ма ње из бо ра. На и ме, 1869.
го ди не Ср би у Воjноj гра ни -
ци до би ше пр ви пут пра во да
би ра ју сво је по сла ни ке у Сро -
ски на род ни цр кве ни са бор,
па се Пан чев ци спре ма ху да
иза бе ру сво га по сла ни ка.
Нocилац свих
по ли тич ких
при пре ма би -
ла је Ује ди ње -
на омла ди на у
Пан че ву. По -
ли тич ке во ђе
пан че  вач  ке
омла ди не би -
ли су Ка мен -
ко Јо ва но вић
и Јо ван  Па -
вло вић. По -
себ но се ис ти цао Јо ван Па -
вло вић, та да уред ник но во -
по кре ну тог ли ста под  на зи -
вом „Пан че вац”. Пр ви број
„Пан чев ца” иза шао је у не де -
љу 13. апри ла 1869. го ди не.
Ве о ма бpзо овај лист сте као
је ве ли ке сим па ти је свих Ср -
ба, и за сво је вре ме број ну
чи та лач ку пу бли ку, на ро чи -
то у Пан че ву.

Ори јен та ци ја „Пан чев ца”
од пр вог бро ја би ла је ре пу -
бли кан ска и oш тpо ан ти кле -
ри кал на. Ути цај со ци ја ли -
стич ких иде ја Све то за ра
Мар ко ви ћа и истaкну тих срп -
ских со ци ја ли ста зра чио је
са сва ке стра ни це овог ли -
ста. То је ве о ма упе ча тљи во
све до чан ство о то ме да су
ове иде је у Пан че ву, као и у
мно гим ме сти ма Ау стри је и
Ср би је, би ле ши ро ко при хва -
ће не. У Ује ди ње ној омла ди -
ни срп ској ових го ди на ску -
пи ли су се сви љу ди са на -
пред ним схва та њи ма и бор -
бе ним ста вом.

„Пан че вац” је по стао јед -
но од њи хо вих нај бор бе ни -
јих гла си ла. Због та да шње
по ли ти ке вла сто др жа ца
„Пан че вац” је мо рао да упла -
ти ве ли ку ка у ци ју – 1.000
фо рин ти. Ова ка у ци ја слу -
жи ла је као јем ство да се
лист не ће ба ви ти по ли тич -
ким те ма ма, а ако би лист
пи сао по ли тич ки не по жељ -
не члан ке, упла ће ни но вац
би био за пле њен. Упр кос ово -
ме, „Пан че вац” се ни је устру -
ча вао да об ја вљу је мно ге
члан ке због ко јих је стал но
био на рат ној но зи с вла сти -
ма. Јо ван Па вло вић, уред -
ник „Пан чев ца”, сте као је
ве о ма бр зо ве ли ки по ли тич -
ки углед у Пан че ву, па и
изван ово га гра да.

Та ко је и 11. апри ла 1869,
ка да је у Пан че во до шао Све -
то зар Ми ле тић, глав ну реч
ис пред Пан че ва ца во дио Јо -
ван Па вло вић. На ду нав ском
при ста ни шту Ми ле ти ћа је
дочекалa де ле га ци ја од пет
чла но ва, на че лу са Ка мен -
ком Јо ва но ви ћем, и спро ве ла
го ста до гра да. У част Све то -
за ра Ми ле ти ћа уве че је Пе -
вач ко дру штво при ре ди ло ве -
ли ку ве че ру у ре сто ра ну „Код
ан ђе ла”. На ве че ри су го ста
ср дач ним го во ри ма по здра -
ви ли пред сед ник Срп ског цр -
кве ног пе вач ког дру штва др
Кон стан тин Пе и чић, и Јо ван
Па вло вић, ко ји је био се кре -
тар овог дру штва, а Ми ле тић
им се то плим ре чи ма за хва -
лио.

Сле де ћег да на Пан чев ци су
при ре ди ли ве ли ку ба кља ду,
ко ја је, но се ћи на род не за ста -
ве, ишла од пор те Ус пен ске
цр кве до Ми ле ти ће вог ста на.

Том при ли ком Јо ван Па вло -
вић је по здра вио Ми ле ти ћа
ва тре ним го во ром, на гла сив -
ши да је ба кља да знак при -
зна ња Ми ле ти ће вих за слу га
за срп ски на род  и да ћe Пан -
чев ци оста ти вер ни Ми ле ти -
ћу „до год он бу де др жао на
ви со кој ви си ни за ста ву обра -
за, ча сти и до сто јан ства срп -
ског”. Си шав ши у на род, Ми -
ле тић је ис та као да се сва ње -
го ва бор ба са сто ји у те жњи да
се срп ском на ро ду са ове стра -
не Са ве и Ду на ва обез бе ди све
за ње гов на ци о нал ни оп ста -
нак и кул тур ни на пре дак. А
за бpaћy с оне стра не, ко ја
сте њу под ту ђин ским јар мом,
ра ди се на то ме да се осло бо -
де и ује ди не у јед ну срп ску
др жа ву. Го во ре ћи о ста њу у
Ау стро у гар ској, ре као је да се
„не мо же ду го одр жа ти, по -
чем је осно ва на на не рав но -
прав но сти, на хе ге мо ни ји не -
мач ког и ма ђар ског на ро да у
др жа ви” („Пан че вац” бр. 6, од
18. ма ја 1869).

Tpeћeгa да на при Ми ле ти -
ће вом од ла ску био је ор га ни -
зо ван све ча ни ис пра ћај. Кад
је Ми ле тић ушао у па ро брод,
омла дин ци су на јар бол по -
ди гли ве ли ку срп ску за ста ву
са гр бом, ко ја се ле пр ша ла
све до Бе о гра да.

То ком Ми ле ти ће вог бо рав -
ка, Пе вач ко дру штво пе ва ло
је па три от ске пе сме, „чи ме
је уве ли ко елек три зо ва ло срп -
ско гра ђан ство и оду ше ви ло
Ми ле ти ћа..” (ци тат из књи -
ге др Ми хо ви ла То ман дла
„Спо ме ни ца Пан че вач ког
срп ског цр кве ног пе вач ког
дру штва”, стр. 147).

(Из књи ге „Град ме ђу 
ви хо ри ма – хро ни ка гра да
Пан че ва” Ђор ђа Вла ји ћа)

НАШ ГОСТ: ЈО СИП ВЕ БЕР, ПРЕД СЕД НИК КЛУ БА ЉУ БИ ТЕ ЉА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ, НО ВИ НАР И ПУ БЛИ ЦИ СТА

У СЛУ ЖБИ ПО ПУ ЛА РИ ЗА ЦИ ЈЕ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ
ЗА О СТАВ ШТИ НА ЂОР ЂА ВЛА ЈИ ЋА

Ми ле тић у Пан че ву
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На жа лост, не ма мно го љу ди
ко ји су спрем ни да се жр тву ју
за рад не чи јег до бра, без об зи -
ра на то ко ли ко има ју.

На сре ћу, увек по сто је оних
ко ји, на су прот то ме, не ма ју пре -
ви ше, али по се ду ју огром но ср -
це и ве ли чан стве ну ду шу из ко -
је цр пе пле ме ни ту енер ги ју,
без у слов но се на ла зе ћи они ма
ко ји ма је то спас.

У та кве ал тру и сте са свим си -
гур но спа да ју и чла но ви пан -
че вач ког удру же ња „Ог њи ште”.
Они пре вас ход но по ма жу де -
ци без основ них сред ста ва за
жи вот, а од не дав но на сто је и
да уве ћа ју шан се за ле че ње обо -
ле лих ма ли ша на.

То ра де на раз не на чи не, па
и та ко што, с ци љем скре та ња
па жње на про бле ме нај мла ђих,
ор га ни зу ју хо до ча снич ка пу те -
ше стви ја, ка да, не ште де ћи се -
бе, пе шке пре ва љу ју и по сто -
ти нак ки ло ме та ра у цу гу.

Удру же ње до брих љу ди „Ог њи -
ште” зва нич но по сто ји не што
ви ше од го ди ну да на и за то
вре ме мно го пу та се ис та кло
пле ме ни тим по ду хва ти ма.

Ме ђу тим, зна чај ни је је то
што љу ди ко ји га чи не већ ду -
го по ма жу они ма ко ји ма је то
пре ко по треб но, пр вен стве но
де ци.

По моћ де ци у фо ку су

Идеј ни тво рац ове бај ко ви те
при че је Слав ко Ра дој чић, за -

по слен у Ра фи не ри ји. Он је
одав но пре о ку пи ран ху ма но -
шћу, али то га је у пот пу но сти
об у зе ло ка да је пре три го ди не
у но ви на ма про чи тао ма стан
на слов „Та та, ја сам гла дан”.

– За пра во, ра ди ло се о не во -
ља ва ма де те та от пу ште ног рад -
ни ка не ка да шњег ги ган та „Го -
ше”. По го ђен том не срећ ном
суд би ном, на свом „Феј сбук”
про фи лу на пи сао сам не ко ли -
ко об ја ва, ви ше као од раз свог
гне ва и по сле ди це не мо ћи. Ме -
ђу тим, већ су тра дан, са свим
нео че ки ва но, љу ди су кре ну ли
да се ја вља ју и да ну де по моћ,
па смо за не ко ли ко да на при -
ку пи ли ве ли ку ко ли чи ну хра -

не, гар де ро бе, а би ло је ту и
нов ца, и све то смо од не ли ма -
лом Сте фа ну. По ну кан ти ме,
не што ка сни је по звао сам при -
ја те ље да по мог не мо и ма лој

Ањи. Мно го њих се ја ви ло, а
не ки су тра жи ли и на мен ски
број ра чу на, ко ји ни смо има -
ли. Због то га смо се у ју ну про -
шле го ди не ре ги стро ва ли као
удру же ње, чи ме смо за до во љи -
ли све за кон ске фор ме и из бе -
гли евен ту ал не гла си не. Је згро
је чи ни ло нас не ко ли ко, али је

у по чет ку ве ћи на те ре та па да -
ла на мо ја пле ћа, па се до га ђа -
ло да од сил них оба ве за по не -
ко ли ко да на не до ла зим ку ћи.
Са да је то већ озбиљ ни ја ор га -
ни за ци ја; има нас де се так, ме -
ђу ко ји ма су и док то ри, ин же -
ње ри, пред у зет ни ци, а по ма жу
нам и фир ме по пут „Сту ди ја
НН”, игра о ни це „Неп тун”, тр -
го ви не „Сње жа на”... Ни је из о -
ста ла ни по др шка мо је ком па -
ни је НИС, по сред ством ко је је
осно ва на син ди кал на сек ци ја
„Ог њи ште”, за чи је по тре бе се
мо јим ко ле га ма од би ја 200 ди -
на ра ме сеч но. Мо рам да ис -
так нем да о све му во ди мо
стрикт ну еви ден ци ју, па све
упла те и дру го што је бит но
об ја вљу је мо на „Феј сбук” гру -
пи – по чи ње при чу Слав ко.

У ме ђу вре ме ну, удру же ње је
на се бе пре у зе ло ор га ни за ци ју
све ви ше ак ци ја и ма ни фе стаци -
ја. Иа ко су им нај пре у фо ку су

би ле по ро ди це са со ци јал ним
по тре ба ма, у по след ње вре ме
„Ог њи ште” ве о ма по ма же и те -
шко обо ле лој де ци, пре све га
од спи нал не ми шић не атро фије.

– То је по че ло ор га ни за ци -
јом ху ма ни тар не утак ми це за
ле че ње ма лог Уро ша, на шег
Пан чев ца, ка да смо ску пи ли
пре ко шестсто хи ља да ди на -
ра, а не ду го за тим смо и за
ма лу Ла ну обез бе ди ли пре ко
ми ли он и две ста хи ља да. При -
ре ђу је мо и раз не дру ге ак тив -
но сти и ни смо огра ни че ни са -
мо на на ше нај бли же окру же -
ње, већ смо ишли и у Ја го ди -
ну, Ужи це, Бе чеј... За вре ме
ко ро не смо со ци јал но угро же -
ним по ро ди ца ма де ли ли па -
ке те по мо ћи, ко ји су под ра зу -
ме ва ли на мир ни це за пет на е -
стак да на, као и ве ћу ко ли чи -
ну гар де ро бе до би је не од про -
дав ни це „C & A”. Све у све му,
ни јед ну ак ци ју не за по чи ње -
мо на сво ју ру ку и без кон сул -
та ци ја с по ро ди цом или уста -
но вом. Та ко смо по ма га ли и

Днев ни бо ра вак за де цу оме -
те ну у раз во ју „Не вен”, као и
слич ну уста но ву у Срем чи ци,
за тим Си гур ну ку ћу и Деч је
оде ље ње на ше бол ни це, а уче -
ство ва ли смо и у еми си ји
„Кућа од ср ца”. По ред то га,
ре дов но да је мо крв пре ко

Црве ног кр ста – на во ди овај
ху ма ни ста.

Хо до ча шће до Ним ни ка

Тре нут но је у то ку ак ци ја за
ле че ње ма ле Ми ње Ма тић из
око ли не Кра гу јев ца, ко ја такође
па ти од спи нал не атро фи је, па
је за по тре бе при ку пља ња при -
ло га удру же ње „Ог њи ште” већ
по ста ви ло де се так ку ти ја по
гра ду.

Ипак, нај ја че је од јек ну ло
хо до ча шће, то јест јед но днев -
но пе ша че ње до ма на сти ра
Ним ник, у ду жи ни од укуп но
92 ки ло ме тра, што је тре ба ло
да бу де апел и дру ги ма да 
по мог ну у ле че њу по ме ну те
девој чи це.

– Био сам чвр сто ре шен да
то ура дим, ма кар и сам. За то
сам и по звао при ја те ља Алек -
сан дра Пре шер на, ко ји се ба ви
тр ча њем по лу ма ра то на, да ми
да не ке са ве те у ве зи с при пре -
ма ма за та ко дуг и на по ран
пут. И ка да смо за вр ши ли раз -
го вор, он ме је са мо пи тао кад
кре ће мо и ви ше не го при јат но
из не на дио. До шли смо и на
иде ју да љу ди „ку пу ју” на ше
ко ра ке, све с ци љем да, по на -
вљам, при ву че мо па жњу љу ди
до бре во ље ка ко би смо по мо -
гли у ле че њу де вој чи це. Ка да
смо то об ја ви ли, ја ви ло нам се
још че тво ро за ин те ре со ва них
за пе ша че ње, по том и ви ше
њих, али та да сам већ уго во -
рио не ке тех нич ке де та ље, па
ни смо мо гли да их укљу чи мо
у ак ци ју. Та ко су, по ред ме не и
Алек сан дра, на пут кре ну ли и
на ши су гра ђа ни Ива на Је зди -
ми ро вић и Јо ван Цр њин, за -
тим Ка ча ре вац Стан ко Ба ла -
бан и Алек сан дар Ше ку ла рац
из Бе о гра да – на бра ја овај пле -
ме ни ти чо век.

Ху ма на ше стор ка стар то ва -
ла је у по ноћ из Пан че ва, од
Хра ма ца ра Кон стан ти на и ца -
ри це Је ле не, ко ји је у из град -
њи, а ис пра тио их је, уз бла го -
слов, је реј Бран ко Бо жић.

– Ка да смо по шли, би ло је
ве о ма вла жно, а убр зо је ки ша
по че ла да па да ја че. Због то га
нам је би ло не згод но до Ко ви -
на, на ро чи то док ни је сва ну ло,
јер на том пу ту ау то мо би ли и
ка ми о ни баш ши ба ју, па је
ризич но без об зи ра на то што
смо уред но би ли обе ле же ни 

И ПО ЗНА ТИ УЗ „ОГ ЊИ ШТЕ”

Ак ци ја под на зи вом „Ко ра -

ке ку пи, ни су ску пи” има ла

је ве ли ки од јек, па је за ле -

че ње ма ле Ми ње Ма тић већ

ску пље но бли зу 500.000

ди на ра, али овим хо до ча -

шћем ак ци ја ни је за вр ше на.

И „Ог њи ште” ће, као и

увек, би ти у пр вим ре до -

вима...

То чи ње ње ове гру пе

Пан че ва ца ни је про ма кло

мно гим љу ди ма, па ни број -

ним по зна тим лич но сти ма,

ко је по ма жу Удру же њу до -

брих љу ди, по пут му зи ча ра

Би ља не Кр стић и Жи ке Је -

ли ћа, спор ти ста На ђе Хигл и

Дар ка Ми ли чи ћа, глу ми це

Јо ва не Је ло вац Цав нић...

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
    Но ви вла сни ци су оба ве зни да сво јим бу ду ћим љу бим ци ма
пру же аде ква тан сме штај и не гу, у скла ду с про пи си ма.

Ре три вер ка
Жен ка ра се злат ни ре три вер, ста -
ра око две го ди не, ве о ма је пи то -
ма и ма зна. Ви ди се да је до не дав -
но би ла не чи ја, по што је баш на -
вик ну та на љу де. Тре нут но се на -
ла зи у град ском при хва ти ли шту,
где че ка вла сни ка или но вог од го -
вор ног га зду.

Ова ле пој ка је са да сте ри ли са -
на, ми кро чи по ва на, вак ци ни са на
и тре ти ра на про тив па ра зи та, па
уко ли ко се вла сник не ја ви у на -
ред них не ко ли ко да на, мо же би ти удо мље на.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 352-148.

Чу па
Жен ка, ме ша нац ко ји нео до љи во под -
се ћа на пу длу, ста ра око две и по го ди -
не, на кон пре ба ци ва ња у град ско при -
хва ти ли ште,  сте ри ли са на је, ми кро чи -
по ва на, вак ци ни са на и тре ти ра на про -
тив па ра зи та.

Чу па је ве ли ка ма за и бр зо се на ви ка -
ва на но ве љу де, па уко ли ко је не ко тра -
жи или пре по зна је, мо же да по зо ве слу -
жбу „Зо о хи ги је не” на те ле фон 352-148.

Исто та ко и по тен ци јал ни удо ми тељ
ко јем се ова слат ки ца сви ди, а же лео
би да јој пру жи то пли дом, мо же да се
ја ви и по ну ди сме штај.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на 
имејл адре си ljubimci.pancevo@gmail.com.

    Уко ли ко не ко же ли да удо ми на пу ште ног пса или штене
(ра сно или ме шан ца), или је жи во ти њу из гу био, тре ба ло

би да по зо ве град ско при хва ти ли ште на 013/352-148.
     На овај на чин сва ко мо же да про на ђе вер ног при ја те ља

за цео жи вот!

флу о ре сцент ним пр слу ци ма.
На кон три де сет два ки ло ме тра
без ика квог за у ста вља ња на -
пра ви ли смо па у зу за до ру чак
од све га пет на е стак ми ну та, ка -
ко се не би смо пре ви ше охла -
ди ли. Иа ко је кишица кон стант -
но си пи ла, ми смо се и да ље
мо ти ви са но кре та ли ка ци љу,
а у Га ју нас је са че ка ла јед на
же на, ко ја је да ла прилог и по -
ну ди ла нас окре пље њем. По -
том су усле ди ли Шу ма рак, Ду -
бо вац, Ба нат ска Па лан ка, а у
Ста рој Па лан ци смо са че ка ли
ске лу. Мо ра ли смо да стиг не -
мо на вре ме, јер је по след ња
по ла зи ла у 16.30. До шли смо
знат но ра ни је, па смо ту ма ло
пре дах ну ли, уз ру чак, и има ли
вре ме на да про ме ни мо гар де -
ро бу, јер смо би ли по ки сли и
зно ја ви – ка же Слав ко.

Ви ше ста ње ду ха

Еки па хо до ча сни ка је ске лом
пре шла Ду нав и ис кр ца ла се
код Рам ске твр ђа ве, ода кле је
на ста ви ла кроз не ко ли ко на се -
ље них ме ста.

– На кон то га је би ло баш на -
пор но, јер смо ве ћим де лом од
тих се дам на ест ки ло ме та ра хо -
да ли кроз шу му и њи ве. Ни је
би ло ни сиг на ла за мо бил ни,
што ни ка ко ни је би ло згод но у
слу ча ју да се не ком не што до -
го ди ло. Ипак, ми сли ли смо на
сва ки де таљ, па смо има ли ло -
ги сти ку у слу ча ју да нам се не -
што де си, јер су ко ли ма у ма -
на стир до шли на ши чла но ви, а
за сва ки слу чај оба ве сти ли смо
по ли ци ју и хит ну по моћ и у
Пан че ву и у Бе о гра ду. И та ко,
на кон 92 ки ло ме тра, у Ним ник
смо сти гли вид но умор ни око
20.15. Али ка да смо за чу ли зво -
на на ма у част и ка да смо ви -
де ли да нас че ка ју отац Је ли -
сеј, на ши бли жњи и при ја те љи,
то је био не ве ро ва тан осе ћај,
јед но ви ше ста ње ду ха те шко
опи си во ре чи ма, ко је бри ше 
и умор и бол и глад. Дру га
димензи ја... – ис ти че Слав ко.

Још јед ном вре ди на по ме ну -
ти да та њи хо ва жр тва тре ба да
бу де сиг нал и дру ги ма да от -
кљу ча ју сво је ср це.

ХУ МА НИ ПОД ВИГ УДРУ ЖЕ ЊА ДО БРИХ ЉУ ДИ „ОГ ЊИ ШТЕ”

ПЕ ША ЧИ ЛИ БЛИ ЗУ СТО КИ ЛО МЕ ТА РА ЗА РАД ИЗ ЛЕ ЧЕ ЊА ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ

ДО ЦИ ЉА УПР КОС ОГРОМ НИМ ЖУ ЉЕ ВИ МА

На кон што су пре ва ли ли 92

ки ло ме тра и ма ло се окре пи -

ли и опо ра ви ли, хо до ча сни ци

су по хи та ли сво јим ку ћа ма.

– Мо ра ли смо да по жу ри -

мо у Пан че во ка ко би смо се

ис ту ши ра ли, јер је би ло на -

ја вље но ис кљу че ње во де од

по но ћи. На кон свих тих уз -

бу ђе ња и ус хи ће ња, тек ка -

да сам сти гао ку ћи схва тио

сам ко ли ко сам био умо ран.

При том сам на сто па ли ма

имао огром не жу ље ве и ра -

не. То не тре ба да чу ди, бу -

ду ћи да углав ном не из ла -

зим из ко ла. Био сам то тал -

но ван кон ди ци је, не ра чу -

на ју ћи то што сам не ко ли ко

да на хо дао од Ко те жа до Ра -

фи не ри је. Све у све му, то је

за ме не и у фи зич ком сми -

слу ве ли ки успех, али кад

не што ре шим у гла ви, ни шта

не мо же да ме за у ста ви –

ка же Слав ко Ра дој чић.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

С хуманитарне утакмице за малог Уроша, оболелог од церебралне парализе

Благослов за ходочашће за малу Мињу

Корак по корак – 92 километра



Гра фи чар пре јак 
за Же ле зни чар

Ди на мо 1945 опет
ре ми зи рао

За свим за љу бље ни ци ма у нај -
ва жни ју спо ред ну ствар на све -
ту са ових про сто ра је још је -
дан раз о ча ра ва ју ћи ви кенд. Не
иде, па не иде. Очи глед но је да
не што не шти ма у фуд бал ским
клу бо ви ма ов да шњим. Не ма го -
ло ва, а ка да је та ко – не ма ни
по бе да. Та ман ка да је фуд бал
по чео да се вра ћа у наш град,
ка да су оче ки ва ња по ста ла ве -
ћа, ка да је на да да Пан че во мо -
же да ста не ра ме уз ра ме с фуд -
бал ским цен три ма у Ср би ји по -
че ла да се ра ђа, та игра над
игра ма по че ла је да кли зи у –
већ ви ђе но. Бар ка да је фуд бал
на оба ла ма Та ми ша у пи та њу.

У че тр на е стом ко лу Пр ве ли -
ге Ср би је, про шлог ви кен да,
ни је би ло из не на ђе ња. Пан че -
вач ка „ди зел ка” је пре тре ла још
је дан уда рац, па је по то ну ла
још ни же на пр вен стве ној та -
бе ли у дру гом фуд бал ском ран -
гу у на шој зе мљи...

Без го ло ва не ма ни бо до ва

Мом ци ко је пред во ди тре нер
Го ран Мр ђа го сто ва ли су у глав -
ном гра ду, где про тив фи ли ја -
ле Цр ве не зве зде, на по моћ -
ном те ре ну ста ди о на „Рај ко Ми -
тић”, ни су има ли баш ни ка -
квих шан си: Гра фи чар –Же ле -
зни чар 3:0 (1:0).

Би ло је то вр ло сла бо из да ње
на шег ти ма, па тре ће пла си ра -
на еки па до ма ћи на ни је има ла
про бле ма да до ђе до но вих бо -
до ва. Исти на, „Же ља” ни је био
ком пле тан, али то не мо же да

бу де оправ да ње за тим ко ји је
то ком сеп тем бра ва жио за фуд -
бал ски хит Ср би је, ка да је на -
ни зао три по бе де за ре дом и за -
у зи мао пе то ме сто на та бе ли.

„Ди зел ка” је игра ла у са ста -
ву: Кне же вић, Јан ку лов, Плав -
шић, Мир ков, Сто ја но вић (од
46. ми ну та Су ра ка), Јо вић, Ко -
ва че вић, Зо ри ца (од 86. Ле ви -
ћа нин), Јо ва но вић (од 77. Сте -
ва но вић), Мар ко вић, Трип ко -
вић (од 57. Ста нић).

Фуд ба ле ри Гра фи ча ра су по -
ве ли у 34. ми ну ту, па је већ та -
да мо гло да се на слу ти да ће
бо до ви оста ти у Бе о гра ду, јер
је Же ле зни чар из гу био ефи ка -
сност, не по сти же го ло ве... Ипак,
го сти су по ку ша ва ли у дру гом
по лу вре ме ну да па ри ра ју фа -
во ри ту и успе ва ло им је да игра -
ју до бро у по љу, али опет ни је
би ло ре а ли за ци је. И, ко нач но,
пи та ње по бед ни ка ре ше но је у

76. ми ну ту, ка да је Гра фи чар
по вео са 2:0, а до ма ћин је до
убе дљи вог три јум фа до шао
голом из је да на е стер ца у су диј -
ској на док на ди вре ме на.

Си ту а ци ја у ко јој се Же ле -
зни чар тре нут но на ла зи ни је
ни ма ло за вид на, али шта је –
ту је. „Ди зел ка” мо ра да гу ра
да ље. Јед на по бе да би мно го
то га про ме ни ла, вра ти ла би
мир у еки пу, вра ти ла би оп ти -
ми зам да ни шта још ни је изгу -
бље но. Прили ку да по пра ве
блед ути сак има ће већ у су бо -
ту, 14. новем бра, ка да ће на
СЦ-у „Мла дост” го сто ва ти
ИМТ, тим ко ји има са мо је -
дан бод ви ше од „Же ље”. Меч
по чи ње у 13 са ти, а би ће од и -
гран без при су ства пу бли ке.

„Бр зи воз” без га са

Утак ми ца ма ше сна е стог ко ла
про шлог ви кен да је на ста вљена

пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Срп ској ли ги гру па „Вој во ди на”.
Ди на мо 1945 је и дру гу утак ми -
цу уза стоп но од и грао на свом
те ре ну и по но во је сти гао са мо
до бо да. Овог пу та на Град ском
ста ди о ну у Пан че ву одо ле ла је
Ти са из Адор ја на. Ни је би ло по -
бед ни ка, али ни го ло ва (0:0).

Тре нер пан че вач ког „бр зог
во за” Жар ко То до ро вић по ве -
ре ње за овај су срет по кло нио
је са ста ву: Ан џић, Јан ко вић (од
74. ми ну та Ка ран фи лов ски),
Ани чић, Цр но мар ко вић, Кр -
мар, Пе ште рац, Ма ти је вић, Кр -
стић, Ста ној ко вић, Ја ко ва шић
(од 60. Ах чин) и Злат ко вић (од
74. Бо дло вић).

Ди на мо 1945 по но во је био
тим ко ји до ми ни ра и ства ра
при ли ке, али још јед ном је за -
та ји ла ре а ли за ци ја. Ре ђа ле су
се шан се пред го лом Ти се, нај -
бо ља је би ла она она у 22. ми -
ну ту, ка да је по сле шу та Иго -
ра Ани чи ћа гол ман го сти ју
крат ко од био лоп ту, а Ан дреј
Ја ко ва шић га је по том по го -
дио из бли зи не, па је лоп та
оти шла у кор нер... Има ли су
шан се и Ста ној ко вић и Кр мар,
али лоп та јед но став но ни је хте -
ла у гол.

Нај бо љу при ли ку у дру гом
по лу вре ме ну мом ци из Ди на -
ма 1945 има ли су по сле ак ци је
Ани чи ћа и Злат ко ви ћа, ко ји је
од лич но шу ти рао, али го сту ју -
ћи играч је у па ду спре чио по -
го дак. Фуд ба ле ри Ти се су зна -
лач ки са чу ва ли свој гол, па су
на кра ју за слу же но осво ји ли
вре дан бод.

Ди на мо 1945 и да ље је на
дру гом ме сту на та бе ли, али
са да за во де ћом Мла до сти, ко -
ја је по бе ди ла у Са ку ла ма, за о -
ста је осам бо до ва. А иду ћег ви -
кен да „бр зи воз” ће би ти на
нај ве ћем ис ку ше њу до са да.
Пу ту је упра во у Но ви Сад, где
ће од ме ри ти сна ге с ли де ром.

СПОРТ
Петак, 13. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЈОШ ЈЕ ДАН КО РАК УНА ЗАД

КА ДЕТ СКИ ТУР НИР У ША ХУ

НО ВИ ТРО ФЕ ЈИ ЗА „АЉЕ ХИН”

АК ТУ ЕЛ НО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ СТРЕЛ ЦИ 
МЕ ЂУ НАЈ БО ЉИ МА

Про шлог ви кен да у Сме де ре -
ву је одр жан ше сти тур нир у
стре ља штву под на зи вом „Вал -
тер куп”, на ко ме се над ме та -
ло сто ти нак так ми ча ра из 25
клу бо ва. Стре љач ка дру жи на
„Пан че во 1813” пред ста ви ла
се са се дам мла дих чла но ва,
ко ји су и овог пу та по сти гли
за ви дан успех.

Алек са Ра ко њац, ко ји је
пре овог над ме та ња бо ра вио
и на при пре ма ма ју ни ор ске
ре пре зен та ци је Ср би је, по го -
дио је 612,1 круг и та ко осво -
јио злат ну ме да љу у кон ку -
рен ци ји так ми ча ра до 16 го -
ди на, а так ми чио се и у фи -
на лу од осам нај бо љих ју ни -
о ра до 20 го ди на и за у зео че -
твр то ме сто. Иа ко је и ово

ве ли ки успех, тре ба на гла си -
ти му је до тро фе ја не до ста -
ја ло са мо 0,3 кру га. Од лич -
но су га ђа ле и Те о до ра Кон -
дић и Ива Рако њац.

Еки па ју ни о ра СД-а „Пан -
че во 1813” ко ја се над ме та -
ла у га ђа њу из ва зду шног пи -
што ља осво ји ла је пр во ме -
сто, с 1.613 кру го ва, а пу ца -
ли су Ве ли мир Нин ко вић,
Сте фан Ке шиш јан и Мар ко
Нин ко вић (пи о нир ски пр вак
Ср би је).

Ју нак да на био је ше сна е -
сто го ди шњи Ве ли мир Нин -
ко вић, јер је у гру пи стре ла -
ца до 18 го ди на осво јио
сребр ну ме да љу и та ко се

пла си рао ме ђу осам нај бо -
љих ју ни о ра до 20 го ди на. У
же сто кој бор би у фи нал ном
ме чу већ по сле не ко ли ко хи -
та ца пре у зео је вођ ство, ко је
је са чу вао до кра ја ме ча и
та ко убе дљи во осво јио нај -
сјај ни је од лич је.

Сте фан Ке шиш јан је три -
јум фо вао у над ме та њу стре -
ла ца до 16 го ди на у га ђа њу
из пи што ља, пла си рао се у
фи нал ни меч ју ни о ра, у ком
је био и на дру гој по зи ци ји,
али је дан лош хи тац „из ба -
цио” га је на ше сто ме сто у
кон ку рен ци ји так ми ча ра до
20 го ди на. Мар ко Нин ко вић
је био че твр ти, а Ма ри на Ми -
ја то вић ше ста у над ме та њу
ше сна е сто го ди шња ка.

На ред ног ви кен да у Но вом
Са ду ће би ти одр жа но др жав -
но пр вен ство и фи на ле Ку па
Ср би је за ка де те у тро ста ву
(ва зду шна пу шка), а бо је дру -
жи не из на шег гра да бра ни ће:
Алек са Ра ко њац, Те о до ра Кон -
дић, Ива Ра ко њац и Ана То -
кић. Они су од сре де, 11. но -
вем бра, за јед но с тре не ром
Сини шом Вељ ко ви ћем, на при -
пре ма ма ко је ор га ни зу је Стре -
љач ки са вез Ср би је, а при дру -
жи ће им се и „пи што ља ши”
Сте фан Ке шиш јан, Мар ко
Нин ко вић и Ве ли мир Нин ко -
вић, ко ји су то за слу жи ли ви -
со ким ре зул та ти ма по стиг ну -
тим у прет ход ној се зо ни.

Шах клуб „Аље -
хин” је про шлог
ви кен да ор га ни зо -
вао ка дет ски тур -
нир, на ко ме су се
над ме та ли нај бо -
љи мла ди ша хи -
сти из на ше зе мље.

У нај мла ђој гру -
пи код де вој чи ца
све три ме да ље су
осво ји ле мла де ша -
хист ки ње ШК-а
„Аље хин”. По бе ди -
ла је Ја на Сто шић,
док је дру га би ла
Ни на Јо чић, а тре -
ћа Иво на Мирић.

Од лич ни су би -
ли и де ча ци. Сре -
бром се оки тио
Аљо ша Канач ки,
а брон зу је за ра -
дио Ан дреј До бри чан. У сред -
њој гру пи так ми ча ра две
пред став ни це „Аље хи на” по -
де ли ле су тре ће ме сто –
Мили ца Ами џић и Ања
Радма но вић, али је по до -
дат ним кри те ри ју ми ма Ања

осво ји ла ме да љу. Код де ча -
ка је од лич но играо Вук Ка -
нач ки, ко ји је осво јио сре бр -
но од лич је.

У кон ку рен ци ји нај ста ри -
јих уче сни ка Ма те ја Ми ју -
шко вић је за у зео тре ће место.

ГРАДСКИ ДЕРБИ ЗА УЖИВАЊЕ

Централни догађај тринаестог

кола Омладинске лиге Војво-

дине група „Југ”, које је оди-

грано прошлог викенда, била

је утакмица на Спортском

центру „Младост” између Же-

лезничара и Динама 1945.

Дуел младих тимова „ди-

зелке” и „брзог воза” био је

прилика да се на једном ме-

сту окупи будућност панче-

вачког фудбала, да се ужива

у лепоти најпопуларније игре,

да се надиграва... И заиста су

момци из оба тима давали

све од себе, било је лепих по-

теза, голова, али што је најва-

жније – фер-плеја.

Овог пута домаћин је био

бољи и ефикаснији. Момци

тренера Зорана Нешковића

убедљиво су тријумфовали:

Железничар – Динамо 1945

5:1 (1:0).

Три гола за „дизелку” по-

стигао је Алексеј Петровић, а

по једном су били прецизни

Филип Ковачевић и Вук Ва-

сић. Почасни погодак за Ди-

намо 1945 дело је Немање

Нешића.

Права је штета што због епи-

демиолошке ситуације у целој

земљи публика није могла да

присуствује утакмици тринае-

стог кола Кадетске лиге Војво-

дине, у којој су снаге одмерили

Железничар и Динамо 1945.

Била је то сјајна фудбалска

представа, дечаци из оба ти-

ма изгарали су на терену, ле-

пи потези смењивали су се

као на траци. „Дизелка” је

повела, „брзи воз” је прео-

кренуо резултат, а онда је

уследио сјајан финиш дечака

из домаћег тима и коначан

резултат: Железничар – Ди-

намо 1945 3:3 (1:1).

Домаћи су повели након

поготка Давида Делића, а по-

том је уследила серија голова

гостујуће екипе. Стрелци су

били Дамјан Марковић, Јо-

ван Салиховић и Душан Ђу-

кић. На 2:3 смањио је Лука

Перишић, а коначан резултат

је поставио Дарко Лунц по-

готком из оправдано досуђе-

ног једанаестерца после фау-

ла над Павелом Чижиком.

Тренери обају тимова, Зо-

ран Нешковић и Горан Кола-

рић, могу да буду поносни на

своје дечаке.

Свака част!

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ У АМЕ РИЧ КОМ ФУД БА ЛУ

„БА НАТ СКИ БИ КО ВИ” У ПО ЛУ ФИ НА ЛУ
На те ре ну по ред Ха ле
спор то ва на Стре ли шту
Клуб аме рич ког фуд ба -
ла Ба нат ски би ко ви про -
шлог ви кен да је са вла -
дао но во сад ске Ди вље
псе с 59:42 и та ко се пла -
си рао у по лу фи на ле плеј-
офа.

Иа ко је у јед ном тре -
нут ку из гле да ло да ће
утак ми ца опет би ти ре -
зул тат ски не из ве сна,
иску сна еки па „би ко ва”,
пред во ђе на Бра ти сла вом
Бо шња ком, у дру гом по -
лу вре ме ну је до да ла гас...
Ка да су Но во са ђа ни при -
шли на по ен за о стат ка
(34:33), до ма ћи тим је
уз вра тио с 19 уза стоп -
них по е на, и то пре ко
тач да у на бра ће Лу го ња,
кон вер зи је за два по е на
Зо ра на То до ро ви ћа и
Стра хи ње Бран ко ва и

пре се че не лоп те још јед -
ног ре пре зен та тив ца,
Ми хај ла Ми шко ва. До
кра ја утак ми це Ва ња Лу -
го ња је по сти гао и тре ћи
тач да ун.

Овом ве ли ком по бе -
дом Ба нат ски би ко ви су
се пла си ра ли у по лу фи -
на ле плеј-офа, па ће већ
на ред ног ви кен да у Бе -
о гра ду од ме ри ти сна ге
с Ву ко ви ма. У ре гу -
ларном де лу так ми че -
ња Бе о гра ђа ни су би ли
успе шни ји од Пан че ва -
ца, али овог пу та „би ко -
ви” ће играти у пу ном
саста ву, а бе о град ски
тим ће на сту пи ти без
нај бо љег хва та ча у овој
се зо ни, Ми ло ша Ко ли -
бара, ко ји је за ра дио су -
спен зи ју од јед ног ме ча
то ком ду е ла про тив
„зма је ва”.



Ви кенд за на ма био је ре зер -
ви сан за др жав ни шам пи о нат
у рва њу сло бод ним сти лом, и
то у ка те го ри ја ма мла ђих и ста -
ри јих пи о ни ра, ка де та и ју ни -
о ра. Так ми че ње је одр жа но у
Пе тров цу на Мла ви, а Рвач ки
клуб Ди на мо још јед ном је по -
сти гао из ван ре дан ре зул тат.

У ка те го ри ји мла ђих пи о ни -
ра Ла зар Па вло вић је осво јио
сре бр но од лич је, а он да је овај
су пер та лен то ва ни де чак за бли -
стао и у гру пи ста ри јих пи о ни -
ра и за слу жио нај вред ни ји тро -
феј. Злат не ме да ље у овој ка те -
го ри ји за ра ди ли су и Ми ли ца
Се ку ло вић и Сте фан То до си је -
вић, док се Ог њен То до си је вић
оки тио сре бр ним од лич јем.

Од лич не су би ле и ка дет ки -
ње Јо ва на Ви ћен тић и Јо ва на
Ра ди во је вић, ко је су и на овом
так ми че њу по ка за ле да ста са -
ва ју у од лич не спор тист ки ње.

Јо ва на Ви ћен тић ни је ус пе ла
да од бра ни про шло го ди шњу
ти ту лу, па је овог пу та мо ра ла

да се за до во љи тре ћим ме стом,
а Јо ва на Ра ди во је вић је изгуби -
ла у фи на лу, па јој је при пала

сре бр на ме да ља. Ипак, ове сјај -
не де вој чи це су све на док на -
ди ле у ју ни ор ској кон ку рен -

цији, у ко јој су, сва ка у сво јој
ка те го ри ји, по ста ле пр ва ки ње
Ср би је.

– Иа ко нам је при о ри тет грч -
ко-рим ски стил, овај ре зул тат за
ме не ни је из не на ђе ње. Де вој ке
су оправ да ле на ше по ве ре ње, а
мом ци су их пра ти ли у сто пу.
Ове ме да ље нас оба ве зу ју на да -
љи ин тен зи ван рад с де цом –
ре као је тре нер Ву јо Шајић.

Бо је РК-а Ди на мо бра ни ли
су и: Алек са Јо вић, Ле на Ећи -
мо вић, Не ма ња Ти шма и Ми -
хај ло Ву ја но вић.

– Пре за до во љан сам по стиг -
ну тим ре зул та том, по но сан сам
на на шу де цу, па се на дам да
ће мо на кра ју ове ка лен дар ске
го ди не би ти нај у спе шниј клуб
бо ри лач ких спор то ва у гра ду.
За хва лио бих сви ма ко ји по -
ма жу наш рад, а по себ но Удру -
же њу Кра ји шни ка и Ми ле ту
Бо сни ћу – до дао је тре нер Ми -
ли во је То до си је вић.

Рвач ки клуб Ди на мо – клуб
на до бром пу ту.

СПОРТ
Петак, 13. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Кикинда: КИКИНДА–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Прокупље: ТОПЛИЧАНИН – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – РАДНИЧКИ 1958
Јабука: ДОЛОВО–СОМБОРЕЛЕКТРО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СОМБОР

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БНС
Старчево: НЕОЛИТ–ОПОВО

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ИМТ
субота, 13 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Нови Сад: МЛАДОСТ – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: КИКИНДА 1909 – МЛАДОСТ
Пландиште: СЛОГА–БОРАЦ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (У)
Иваново: СТРЕЛА–ПОЛЕТ
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СЛОГА
Б. Црква: БАК – СТАРИ ТАМИШ

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – БАГЉАШ
недеља, 12 сати, Пољопривредна школа

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК 28:26

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – СРЕМ 32:28

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Ада: ПОТИСЈЕ–ЈАБУКА 36:20
Апатин: АПАТИН–ДОЛОВО 34:25

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД 93:83

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ГРАФИЧАР–ЖЕЛЕЗНИЧАР 3:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ТИСА 0:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ОМЛАДИНАЦ 4:0
Старчево: БОРАЦ–БЕГЕЈ 0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Бела Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА 0:1
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БУДУЋНОСТ 1:0
Б. Н. Село: СЛОГА–ДОЛИНА 3:2
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СТРЕЛА 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ТЕМПО 6:1
Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ 0:2

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Н. Сад: НС ВОЛЕЈ ТИМ – ОДБОЈКА 013 3:0

ЖРК Пан че во – шест
од шест

На ре ду је
Топличанин

У Су пер Б ли ги за ру ко ме та -
ши це – ни шта но во. Игра ЖРК
Пан че во. Игра и по бе ђу је. Про -
шлог ви кен да је од и гра но и ше -
сто ко ло у шам пи о на ту, а де -
вој ке ко је пред во ди тре нер Мар -
ко Кр стић оства ри ле су и ше -
сту по бе ду. По ред то га што су
осво ји ле но ве бо до ве, Алек сан -
дра Ва сић и ње не дру га ри це
још јед ном су оду ше ви ле по зи -
тив ном енер ги јом, бор бе но шћу,
спорт ским без о бра злу ком...

Сјај ну гру пу де во ја ка офор -
ми ли су Све тла на Ни чев ски и
Мар ко Кр стић. Тим ЖРК Пан -
че ва де лу је ком пакт но, на те -
ре ну срећ но и, моћ но, на сва кој
утак ми ци да је све од се бе. Игра
ру ко мет и игра се ру ко ме та... У
не де љу, 9. но вем бра, у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту го сто -
вао је Срем из Срем ске Ми тро -
ви це, пред ста вио се као со ли -
дан ри вал, као тим ко ји же ли
да се над и гра ва, али ви ше од
ча сног по ра за ни је мо гао: ЖРК
Пан че во – Срем 35:28 (18:14).

Го шће су успе ва ле ко ли ко-
-то ли ко да па ри ра ју Пан чев -
ка ма, али са мо до сре ди не пр -
вог по лу вре ме на. За хва љу ју ћи
го ло ви ма Алек сан дре Ва сић,
Мари је Ми трић и Да рин ке

Петро ни је вић, Пан че во се у 20.
ми ну ту „од ле пи ло” на че ти ри
го ла пред но сти (13:9). Од тог
мо мен та мо гло се на слу ти ти
да ће бо до ви оста ти у на шем
гра ду, али ва ља ло је игра ти

бор бе но до кра ја утак ми це. Та -
ко је и би ло. Уо ста лом, ру ко -
ме та шице Пан че ва и не зна ју
дру га чи је.

Дру го по лу вре ме је по гот -
ком „отво ри ла” Алек сан дра

Васић, а он да је на сце ну сту -
пи ла фе но ме нал на Ти ја на
Симић, ко ја је мре жу ри ва ла
пога ђа ла и он да ка да је њен
тим имао игра чи цу ма ње. И
овог пу та је игром ти ма сјај но
„ди ри го ва ла” Да рин ка Пе тро -
ни је вић, ко ја је би ла не ре ши -
ва ениг ма за про тив ни це.
Одлич но је упо шља ва ла сво је
са и гра чи це, а Ва лен ти на Бо -
жи но вић и Ти ја на Си мић, бр -
за кри ла, нај бо ље су ко ри сти -
ле иде ал на ре ше ња свог рас -
по ло же ног „плеј меј ке ра”.

У фи ни шу су сре та Мар ко Кр -
стић је шан су ука зао и де вој -
ка ма ко је су то ком шам пи о на -
та има ле ма њу ми ну та жу, а то
је још је дан по ка за тељ да се у
овом спорт ском ко лек ти ву во -
ди ра чу на о сва кој игра чи ци.

ЖРК Пан че во је играо у са -
ста ву: Ми ли ца Илић, Бо ја на
Ба ла бан, Ти ја на Си мић (де вет

го ло ва), Те о до ра Ста но је вић,
Ма ри ја Ми трић (три), Ана ста -
зи ја Јам бру шић (је дан), Да рин -
ка Пе тро ни је вић (пет), Ди ја на
Ба ла бан, Ти ја на Си ма то вић
(пет), Иво на Пе шић, Алек сан -
дра Ва сић (три) и Ва лен ти на
Бо жи но вић (де вет го ло ва).

– Че сти там де вој ка ма на још
јед ној до број игри и но вој по -
бе ди. На ста вља мо да ље, јер
нам пред сто је ве ли ка ис ку ше -
ња. Ве ру јем да има мо сна ге
да на ста ви мо с до брим ре зул -
та ти ма. Ипак, нај ва жни је је
да нас здра вље по слу жи, а си -
гу ран сам да ће де вој ке, као и
до са да, да ва ти све од се бе на
сва кој утак ми ци – ре као је
тре нер ЖРК Пан че ва Мар ко
Кр стић.

Сле де ћег ви кен да тим из
нашег гра да пу ту је у Про ку -
пље на мег дан с до ма ћим
Топличанином.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У РВА ЊУ

СТА СА ВА ЈУ ПРА ВИ ШАМ ПИ О НИ

На тра ди ци о нал ном, 44. кро -
су Пар ти за на, АК Па но ни ја из
на шег гра да пред ста вио се с
де вет чла но ва, ко ји су осво ји -
ли две ме да ље.

У тр ци се ни о ра на 3.000 ме -
та ра злат ну ме да љу је за слу жио
Но ви ца Сто ја но вић, док је ње -
гов син Ог њен у над ме та њу де -
ве то го ди шња ка осво јио брон зу.

Па но ни ју су пред ста вља ли и:
Лав Гру је вић, Вук Сто ја но вић,
Иг њат Па пић, Ни на Штр каљ,
Алек сан дар По пов, Пе тар Се -
ку ло вић и Лај чи Штр каљ.

На кра ју ове се зо не чел ни
љу ди Па но ни је по но сно

истичу да ће го ди ну окон ча -
ти као нај тро феј ни ји атлет -
ски клуб у Пан че ву, јер су ње -
ни чла но ви с др жав них шам -
пи о на та до не ли чак 19 ме да -
ља. Та ко ђе, АК Па но ни ја је
је ди ни атлет ски клуб у Пан -
че ву ко ји да је и ре пре зен та -
тив ца Ср би је, а то је Сте фан
Ла зић, освајач брон за ног од -
лич ја у Тур ској.

Ова ин фор ма ци ја је не дав но
сти гла у клуб, и то од Так ми -
чар ске ко ми си је Срп ског атлет -
ског са ве за, па се Па но ни ја та -
ко по зи ци о ни ра ла као „клуб ли -
дер” пан че вач ке атле ти ке.

НОВОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

ПА НО НИ ЈА КАО ЛИ ДЕР

Стране припремио

Александар
Живковић
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(решење из прошлог броја: Тц2

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

„АКАДЕМ ЦИ” 
НА НИ ВОУ

На Пр вен ству Вој во ди не за мла -
ђе пи о ни ре, ко је је одр жа но
про шлог ви кен да у Ка њи жи,
Џу до клуб „Ака де ми ја Јо чић”
из Стар че ва пред ста вља ло је
шест та лен то ва них бо ра ца.

У ка те го ри ји пре ко 56 кг за
де вој чи це у фи на лу су се бо -
ри ле клуп ске дру га ри це Ми -
ле на Се ку ло вић и На та ли ја
Стри гић. Ви ше сре ће је има ла
Ми ле на, ко ја је за слу жи ла зла -
то, док је На та ли ји при па ла
сре бр на ме да ља.

Сре бром су се оки ти ли и Го -
луб Стри гић и Пе тар Но ва ко -
вић, а иа ко су оста ли без тро фе -
ја, до бро су се бо ри ли и Алек са
Лех ни и Бог дан Ву ко са вље вић.

– На по ран рад у прет ход ним
не де ља ма дао је оче ки ва не ре -
зул та те. Пред сто је нам же сто -
ки тре нин зи у на ред не две не -
де ље, та ко да од ових так ми -
ча ра оче ку јем тро фе је и с др -
жав ног шам пи о на та – ре као је
тре нер стар че вач ких џу ди ста
Ми ро слав Јо чић.

ЗЛА ТО ЗА 
ША ХИ СТЕ

ШК „Све то зар Гли го рић Гли -
га”, с ди рек то ром Ми ла ди ном
Ми тро ви ћем на че лу, обез бе -
дио је 15 ме да ља за све ша хи -
сте ко ји су уче ство ва ли у Ју -
жно ба нат ској ли ги и до при не -
ли пла сма ну у ви ши ранг.

Тре ба ис та ћи ве ли ки успех
мла дог ша хи сте Мар ка Ми ла -
но ви ћа, ко ји је осво јио две злат -
не ме да ље за клуб, пла сма ном
у Пр ву ли гу Ср би је и Вој во ђан -
ску ли гу.

ТРА ДИ ЦИ ЈА
У не де љу, 8. но вем бра, у ор га -
ни за ци ји Атлет ског клу ба Ди -
на мо, одр жа на је 73. улич на
тр ка гра да Пан че ва.

Над ме та ли су се пред школци,
основ ци и сред њо школ ци, а так -
ми ча ри су се при др жа ва ли свих
епи де ми о ло шких ме ра за спре -
ча ва ње ши ре ња ко ро на ви ру са.

Атлет ски клуб Ди на мо био
је убе дљи во нај у спе шни ји клуб
на тр ци, са осво је ном два де сет
јед ном ме да љом.

– Из у зет но смо за до вољ ни
на сту пом на ших мла ђих так -
ми ча ра, ко ји су по ка за ли ве -
ли ку бор бе ност и по бед нич ки
дух. То је на ша бу дућ ност и
по но сни смо као клуб на на -
ступ свих на ших атле ти ча ра –
ре као је тре нер атле ти ча ра Ди -
на ма Љуп чо Цвет ко ски.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДЕ ВОЈ КЕ РЕ ЂА ЈУ ПО БЕ ДЕ У НИ ЗУ...

ХЕ ЛЕ НА ИН ЂИЋ НО ВО ПО ЈА ЧА ЊЕ

Ти ја на Си ма то вић је из не -

на да на пу сти ла ре до ве ЖРК

Пан че ва, али упра ва клу ба

из на шег гра да екс пре сно је

ре а го ва ла и до ве ла је пра -

во, ве ли ко по ја ча ње.

Опре му клу ба за ду жи ла

је Хе ле на Ин ђић, ју ни ор ска

ре пре зен та тив ка Ср би је,

ко ја је до шла из Цр ве не

зве зде. Хе ле на је ле во ру ка,

игра на по зи ци ји де сног бе -

ка и јед на је од нај пер спек -

тив ни јих ру ко ме та ши ца ко -

је на ша зе мља тре нут но

има.
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Адријан Ривера
Легат, ученик:

     – Ићи ћу у 
Вршац. Кад се 
вратим у Панчево,
провешћу остатак
времена дружећи 
се с пријатељима.

Николина
Герстнер, ученица:

    – Ићи ћу на 
тренинге и учићу. 
С другарима ћу 
ићи напоље, а
проводићу време 
и с породицом.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Прегажено
Као лист папира у новој свесци.

    Раван. Недотакнут. И оштар.

    Као лист на земљи, с дрвета отпао.

    Полуосушен, жут, спреман за „збогом”.

    Још и прегажен...

    Постоји ли крај негативне интроспекције?

    Не! Не сме да постоји.

    Кад о себи мислиш превише добро, није ти добро.

Криво окачено
Кад се јави онај филинг сатераности у ћошак.

    А не осећаш истовремено кривицу.

    Не разумеш зашто те гањају.

    Имају ли шта од тога.

    Почнеш преиспитивање.

    Као да сопствена кривња заиста постоји.

    Скинеш се, разголитиш, одбациш све са себе.

    И, уместо праве слике, видиш ону криву.

Једноставно
У неком моменту се навикнеш...

    На то да претерано размишљаш.

    За разлику од других.

    То уопште није лоше.

    Нити је компликовано.

    Док мозак ради и срце бије, жива си особа.

    А ако схватиш да треба да се промениш...

    Једноставно то учини, уз кафу.

Ања Радмановић,
ученица:

     – Планирам да учим,
шетам пса, играм
игрице на телефону и
компјутеру. Можда ћу
ићи некуд с
другарицама ако
завршим школске
обавезе на време.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Још јед но до бро
изда ње Та ми ша

Не из ве сна
завршница

Сед мо ко ло Ко шар ка шке ли -
ге Ср би је до не ло је још јед ну
ле пу и уз бу дљи ву спорт ску
пред ста ву у наш град. За и ста
је пра ва ште та што због епи -
де ми о ло шке си ту а ци је у зе -
мљи по кло ни ци „кра љи це
ига ра” не мо гу ужи во да при -
су ству ју ме че ви ма у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту, јер
би има ли шта да ви де.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Бо јан Јо ви чић про шле
су бо те су уго сти ли по пу лар -
не бе о град ске „клон фе ре”.
Би ла је то пра ва пр вен стве на
утак ми ца, са свим уз бу ђе њи -
ма ко ја ко шар ка шка утак ми -
ца но си. Го сти ма је при па ло
пр во, а еки пи из на шег гра да
дру го по лу вре ме. По бед ник
се ни је знао до по след њег ми -
ну та, би ло је ле пих по те за,
ефект них по е на, „трој ки”, ре -
зул тат ских пре о кре та... На
кра ју, у уз бу дљи вој и не из ве -
сној за вр шни ци, по бе ду је из -
во је вао у овом тре нут ку ипак
бо љи са став: Та миш – ОКК
Бе о град 93:89, по че твр ти на -
ма 24:30, 18:23, 22:19 и 29:17.

До ма ћи ко шар ка ши су од -
лич но за по че ли меч. Сми ља -
нић је „трој ком”, уз звук си ре -
не ко ја озна ча ва крај на па да,
већ на стар ту на го ве стио да је
шу тер ски рас по ло жен. Убр зо
је и Ма ној ло вић „украо” јед ну
лоп ту и по ен ти рао по сле со ло
про до ра, а он да је по пу лар ни
Сми ља опет био пре ци зан за
три по е на... А за тим је усле -
дио пот пу ни обрт на пар ке ту.
ОКК Бе о град је за и грао агре -
сив ни је у од бра ни, а у на па ду
је бли стао ше сна е сто го ди шњи
Ни ко ла Ђу ри шић, ко ји је уз
Мла де на Ву ји ћа за да вао велике
про бле ме пан че вач ком тиму.

Ис ку сни Иван Сми ља нић и
Зо ран Кр ста но вић ни су до зво -
ља ва ли ри ва лу да се пот пу но
„од ле пи”, али су бе о град ски
„клон фе ри” ипак на од мор
оти шли са озбиљ ном пред но -
шћу од је да на ест по е на – 42:53.

Тре нер Та ми ша Бо јан Јо -
ви чић очи глед но је имао шта
да ка же сво јим мом ци ма на
по лу вре ме ну. Тек, по сле од -
мо ра, на те рен као да је иза -
шао не ки дру ги тим. У глав -
ној уло зи је био Бре вин
Прицл, ко ји је сво јим по е ни -
ма, што из сло бод них ба ца -
ња, што из игре, ус пео да сма -
њи за о ста так Та ми ша на „ми -
нус пет” (50:55). И та ман ка -
да би се учи ни ло да су до ма -
ћи бли зу пре о кре та, да мо гу
да „пре ло ме” утак ми цу, го -
сти би успе ва ли да се од бра -
не и по но во уве ћа ју пред ност.

Ипак, одо ле ва ли су до по -
след ње че твр ти не. Та да је кон -
це утак ми це у сво је ру ке пре -
у зео фе но ме нал ни Иван Сми -
ља нић, ко ји је „трој ка ма” до -
нео то ли ко же ље ни пре о крет.
Чак че ти ри по гот ка за три по -
е на имао је Иван у по след њој

де о ни ци ме ча. Да ле ко мет ним
хи ци ма свог нај е фи ка сни јег
стрел ца Тамиш је при шао на
70:72, из јед на чио је Лу ка Пе -
тро вић, али су го сти ус пе ли
да уз вра те – 72:76. Усле ди ла
је од лич на кон тра Та ми ша,
Ра до вић је про на шао Ма ној -
ло ви ћа под ко шем го сти ју, за
но во из јед на че ње (76:76), а
он да су Сми ља нић и Кр ста -
но вић до не ли свом ти му и
осам по е на пред но сти (88:80).
Учи ни ло се та да да ће Тамиш
ла га но до би ти овај су срет, али
усле дио је нај не и зве сни ји, по -
след њи ми нут. Го сти су по -
сти гли три „трој ке” за ре дом
и по ве ли са 88:89, три де се так
се кун ди пре кра ја. На сре ћу
љу би те ља спор та у на шем гра -
ду, Са ша Ра до вић, Бре вин
Прицл и Ни ко ла Ма ној ло вић
би ли су си гур ни с ли ни је сло -
бод них ба ца ња, па је Та миш
сти гао до че твр те по бе де у
шам пи о на ту.

– Из у зет но те шка и на пор -
на утак ми ца, али то смо и
оче ки ва ли. Го сти су 35 ми ну -
та би ли у пред но сти, а по себ -
но су нас из не на ди ли у пр вом

по лу вре ме ну. Би ло је та да
мно го кон фу зи је у на шој игри,
а по себ но смо под ба ци ли у
ско ку. На сре ћу, дру го по лу -
вре ме је до не ло пот пу но дру -
га чи ју сли ку. Мом ци су по ка -
за ли ка рак тер по бед ни ка, по -
бољ ша ли смо скок-игру и по -
сти гли 51 по ен. Бе о град је ви -
ше же лео по бе ду у пр вом по -
лу вре ме ну, а ми у на став ку
ме ча. Че сти там го сти ма на
из ван ред ној пар ти ји. У на ред -
ном ко лу, по рас по ре ду, пред -
сто ји нам го сто ва ње у Ва ље ву
и ду ел с Ме тал цем, али ви де -
ће мо шта ће би ти и ка ко ће
се епи де ми о ло шка си ту а ци ја
да ље од ви ја ти – ис та као је Бо -
јан Јо ви чић на кон фе рен ци ји
за но ви на ре.

Та миш је играо у са ста ву:
Ан ђу шић (се дам по е на), Ре -
бић (два), Сми ља нић (21),
Ко ва че вић, Прицл (13), Уско -
ко вић, Кр ста но вић (21), Ма -
ној ло вић (10), Ра до вић (осам)
и Пе тро вић (11 по е на).

По сле се дам ко ла тим из
на шег гра да има скор од че -
ти ри по бе де и три по ра за.

А. Живковић

УСПЕ ШАН ВИ КЕНД ЗА ЏУ ДИ СТЕ ДИ НА МА

СВИ СУ ПО БЕД НИ ЦИ!
Џу ди сти Ди на ма су про шлог
ви кен да уче ство ва ли на два
пре сти жна до ма ћа так ми че -
ња и на оба су по сти гли ре -
зул та те вред не па жње.

На тур ни ру Пр ве ли ге Ср -
би је ко ји је одр жан 7. но вем -
бра у спорт ској ха ли „Шу ми -
це” у Бе о гра ду так ми чи ло се

де сет еки па, ме ђу ко ји ма је
био и Ди на мо. Пан чев ци су
на кра ју за у зе ли пе то ме сто,
што се мо же сма тра ти зна -
чај ним успе хом ако се зна да
су се над ме та ли са мо са сво -
јим бор ци ма и да ни су има -
ли пред став ни ка у ка те го ри -
ји до 66 кг, по што је је дан

так ми чар до био тем пе ра ту -
ру не по сред но пред меч.

Пред во ђе ни тре не ром Љубо -
ми ром Ста ни ши ћем, бо је Ди -
на ма су бра ни ли сле де ћи бор -
ци: Игор Ома ста, Ла зар Сто ја -
но вић, Ог њен Цве ти но вић, Ни -
ко ла До стић и Урош Ћи рић.

Пр вен ство Вој во ди не за
мла ђе де ча ке одр жа но је 8.
но вем бра у Ка њи жи. У кон -
ку рен ци ји 122 так ми ча ра из
три де сет клу бо ва Ди на мо је
био нај у спе шни ја еки па.

Тим су пред во ди ли мла ди
тре не ри Ду шан Па вић, Го ран
Ни ко лић и Ми лан Кај га нић.

Нај сјај ни ја од лич ја су заслу -
жи ли Фи лип Ћи рић, Ни ко ла
Ра да нов и Де јан До лин га, сре -
бром се оки тио Ни ко ла Долин -
га, а брон зе су осво ји ли Пе тар
Сто јић и Ни ко ла Ми тић.

Сви по ме ну ти ма ли бор -
ци пла си ра ли су се и на
Првен ство Ср би је, ко је ће
би ти одр жа но 21. но вем бра
у Бе о граду. А. Ж.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

„ТРОЈ КА МА” ДО ЧЕ ТВР ТОГ ТРИ ЈУМ ФА


