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Јосип Вебер: љубав
према возовима
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кроз прозоре
АУТО-ШКОЛА
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( 013/33-43-45
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ГАС ЈЕ НАЈБОЉИ ЕНЕРГЕНТ,
АЛИ ГАСИФИКАЦИЈА КОШТА
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ти

Пешачили сто
километара ради
лечења девојчице
» страна 25

Рукомет

ПАНЧЕВЦИ ФОТО-РЕПОРТЕРИ страна 23

И оштро и мирно око
Девојке ређају
победе у низу
» страна 27

P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

На последњој седници Скупштине
града, уместо Александра Радуловића, коме је истекао мандат, Зоран
Ашанин је именован за вршиоца дужности директора ЈКП-а „Водовод и
канализација”. У разговору за наш
лист нови директор говори о актуелностима и плановима једног од највећих панчевачких јавних предузећа.
ПАНЧЕВАЦ: Какву сте ситуацију затекли у предузећу приликом доласка? Да ли је било примопредаје дужности између претходног директора и вас?
ЗОРАН АШАНИН: Ово је предузеће које је од виталног значаја за
функционисање града и насељених
места. Самим тим постоји обиље
озбиљних инвестиција које се морају
несметано спроводити. Затекао сам
низ започетих радова, од изградње,
санација, до започетих израда пројектне документације. Још увек се
упознајем с проблемима и изазовима
с којима ћу се у даљем раду сусретати. Ово предузеће има тим запослених који предано и врло одговорно
обавља своје радне задатке и који ми
свакодневно помаже у што бржем
упознавању проблематике. Што се
тиче примопредаје дужности, она је
извршена у складу са службеним актима и уобичајеним протоколом.
l На чему се тренутно ради, шта је
од послова најактуелније?
– Изводи се друга фаза радова на
изградњи водоводне мреже у насељу
Скробара. Предвиђено је да се изгради 3,6 километара водоводне мреже,
и то у улицама Маршала Тита, Ириса, Љиљана, Гербера, Божура и Каранфила. Радови се финансирају
средствима Града Панчева и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство:
њихова вредност је 12,2 милиона динара, а предвиђени завршетак је до
средине децембра. У току је завршетак радова у Његошевој улици на реконструкцији водоводне мреже и кишне и фекалне канализације. Фекална канализација се гради и у делу
Шарпланинске улице. С обзиром на
повећану изградњу стамбених објеката у последње време, редовно смо
ангажовани на изградњи прикључака
за водоводну и канализациону мрежу. Такође, израђују се пројекти за
изградњу мерних места с припадајућом студијом зонирања водоводне
мреже на територији града Панчева,

као и за примењена хидрогеолошка
истраживања за потребе проширења
изворишта, чији је планирани рок за
завршетак 1. јул следеће године.
l За воду из панчевачког водовода
кажу да је међу најквалитетнијим у
држави. На чему се то заснива?
– Та чињеница се заснива на континуитету исправних резултата

документације за реконструкцију
водоводне мреже у Јабуци, као и за
недостајућу у Панчеву, те за изградњу фекалне канализационе мреже у
насељу Караула. Ради се и на изради
пројеката за изградњу мерних места
ван централне градске водоводне
мреже, а планирани рок за завршетак тих послова је 31. децембар.

Зоран Ашанин
дистрибутивне мреже о испитивању
воде за пиће. Редовна испитивања
обавља Завод за јавно здравље Панчево. На пример, закључак годишњег
извештаја Завода о квалитету воде у
дистрибутивној мрежи је следећи:
узорковано је и анализирано на микробиолошку исправност укупно
1.198 узорака, од којих је 30 узорака –
2,5 одсто – било неисправно. Ако се
узме у обзир само присуство патогених микроорганизама, проценат микробиолошке неисправности је 0,75
одсто, а према препорукама Светске
здравствене организације прихватљиво је до пет одсто на годишњем нивоу.
l Какви су планови ЈКП-а у наредних неколико година?
– Актуелна је израда пројектнотехничке документације за изградњу магистралног водовода Качарево
– Банатско Ново Село, трасом атарских путева, у дужини од 11 километара. Такође, у току је израда

l Шта се дешава с канализационом мрежом у градским насељима
где она не постоји, као и у селима на
територији Панчева?
– Сва градска насеља имају изграђену канализациону мрежу, сем Карауле, али је и за то насеље у току израда
пројектно-техничке документације.
Један од проблема је што се неки грађани не прикључују на градску мрежу,
већ користе постојеће септичке јаме.
Што се тиче насељених места, Банатско Ново Село има изграђену канализациону мрежу, којом управља њихово
комунално предузеће, као и насељено
место Старчево. Поседујемо пројекте
за сва села, међутим немогуће је да се
крене у изградњу док се не уради постројење за пречишћавање отпадних
вода. Што се тиче насеља Миса 3, ту
није решен проблем имовинско-правних односа на картираним потезима,
тако да тренутно не може да се ради
водоводна и канализациона мрежа.

l Да ли кишна канализација у центру града има довољно капацитета да
прихвати атмосферске падавине?
– Капацитети кишне канализације су довољни за град Панчево. Нема
плављења, сем у екстремним условима обилних падавина када је немогуће исцрпети енормну количину
воде. Свакако је неопходно да се санира и реконструише црпна станица „Црвени магацин”. Поседујемо
грађевинску дозволу за санацију и
реконструкцију, али је неопходно
обезбедити новац. За садашњи степен изграђености града кишна канализација има довољан капацитет,
али уколико се и даље буде градило
овим интензитетом, биће неопходна реконструкција поменуте црпне
станице.
l Колико вам досадашње радно искуство помаже у обављању ове одговорне функције?
– Верујем да ће ми искуство у приватном бизнису, као и оно које сам
стекао као директор ЈКП-а „Грејање”,
допринети да у сарадњи са својим тимом у менаџменту управљам овим
предузећем на најбољи могући начин. Надам се да ћу тиме допринети

РАД НА БИ О ГРА ФИ ЈА
Након завршених студија економије на Београдском универзитету Зоран Ашанин се запослио у
Средњој економској школи у
Панчеву. Радио је у Привредној
банци Панчево, одакле је отишао
у службу комерцијале „ХИП – Петрохемије”. Био је једно време
део тима „Тамиш трговине” у
Панчеву, али је убрзо основао
сопствено предузеће, којим је руководио до 2008, када је именован за директора ЈКП-а „Грејање”. Овим предузећем је управљао до 2011, па се вратио у воде приватног предузетништва.
Две године је био саветник директора у ЈКП-у „Водовод и канализација”.
стабилности рада ЈКП-а „Водовод и
канализација” и бољем пружању
услуга којима се ово предузеће бави
грађанству.
С. Трајковић

ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ У СТАРЧЕВУ
Град Панчево сваке године учествује
у пројектима за избегла и расељена
лица кроз разне видове помоћи, као
што су грађевински материјал, доходовне активности, изградња станова
и једнократне помоћи. Заменица
градоначелника Драгана Kупрешанин и члан Градског већа задужен

Рампа.
На Котежу, ових дана
Снимио: Милан Шупица

за рад, запошљавање и социјалну политику Миленко Чучковић посетили су прошле недеље домаћинство
породице Ра да ковић у Старчеву,
која је дошла из Хрватске, а сада је
добила помоћ у виду грађевинског
материјала.
Драгана Kупрешанин је том приликом рекла:
– Имамо дугогодишњу активну сарадњу с Kомесаријатом за избеглице
и међународним организацијама с
циљем решавања проблематике избеглица и интерно расељених становника. Ми се заједничким снагама
трудимо да помогнемо онима којима
је неопходна помоћ у проналажењу
могућности становања односно решавања стамбеног питања и да им
омогућимо интеграцију у свим животним сферама, тако да осећају да
су код куће и да је овде њихов дом.
Средствима других донатора као што
су јапанска царевина, фондови ИПА
и СИРП и други, у граду Панчеву изграђено је још 198 станова за избегла
лица, односно укупно 274, што јасно
показује колико је Панчево одговорно и отворено, да је град који брине о
свим својим грађанима.
У последњих десет година интензи ви ра ни су про јек ти стам бе ног
збрињавања избеглица и интерно
расељених лица као начин трајне
интеграције у Републици Србији.
Миленко Чучковић је казао да су из
фонда „Регионалног стамбеног програма за град Панчево обезбеђена

WWW.PANCEVO.RS

Интензивирано стамбено збрињавање избеглица

ФОТО:

Толико ишчекивани први новембарски уторак у земљи која
(још увек) неприкосновено
влада светом донео је невиђену
драму, бар када је реч о неизвесности гласања, које је на моменте изгледало као да га је режирао сам Холивуд. Што и није немогуће...
Него, ај што је кулминација
америчке председничке „бити
или не бити” битке тресла тих
педесетак држава „преко баре”,
али зашто је и тај талас лудила
морао да нас закачи?! А још се
ни оне црногорске муке нисмо
честито ратосиљали...
Па да је неки брат Амер натрапао у ове крајеве, не би могао да се чудом начуди колико
се овде, рецимо, богобојажљиво гледа у лик и дело Доналда
Трампа. И док је за већину Срба он спаситељ цивилизације
која се клацка на ивици амбиса, за оне друге, у нашем случају неупоредиво малобројније,
одлазећи председник је само
један саможиви и лажљиви Паја Патак (по „американском” –
Доналд Дак).
А све то у контексту не баш
лако доказиве приче да је на
делу сукоб библијских размера
између такозваних суверениста
(за неке популиста), чије су
перјанице Путин, Орбан, Салвини и, наравно, Доналд, и још
такозванијих глобалиста, илити „дубоке државе”, маскиране
у америчке демократе, предвођене „метузалемом” Бајденом,
које подупиру „сатанисти” –
Сорос, Рокфелер и Гејтс, а у ту
клику јамачно спада и Европска унија, док једино није најјасније којој империји се приклонила Кина.
Има ту размене разних аргумената, па љубитељи Трампа
истичу како он, за разлику од
других америчких председника, није ратовао; притом све
чини да стане на пут корупцији
и зликовачкој „дубокој држави”, а много воли и нас Србе.
Друга страна као индикативно наводи да су Бајден и демократе добили минуле изборе
пре свега захваљујући гласовима образованих људи у урбаним срединама или да је свет
већ био пред сличним изазовом када су многи видели спас
у, такође, популистима попут
чика Долфија и његовог пајтоса Бенита, а добро је познато
како се то завршило.
А како ће се ово садашње гибање окончати, не виде ни пророци, премда ће вероватно бити по оној „спаса нам нема,
пропасти нећемо”.

ВИТАЛНИ ЗНАЧАЈ, КАПАЦИТЕТИ ДОВОЉНИ

WWW.LOKALNEVESTI.RS

Холивуд
или пропаст

ИНТЕРВЈУ: ЗОРАН АШАНИН, ДИРЕКТОР ЈКП-А „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

ФОТО:

Пише: Јордан Филиповић

Петак, 13. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

средства кроз три пројекта доделе
грађевинског материјала”, а онда
прецизирао:
– Материјал за изградњу породичних стамбених објеката додељен је за
49 породица избеглих лица, од чега у
последњем пројекту за десет. Такође,
средствима Регионалног стамбеног
програма откупљена је 21 сеоска кућа, тренутно је у изградњи зграда са
40 станова, а ускоро треба да почне
изградња још једне зграде с 36 станова. Из истих средстава додељено је и
16 монтажних кућа.
Слободан Радаковић није крио радост:
– Двадесет година смо били подстанари, нисмо имали свој дом,

селили смо се више пута. Тешко је
било, ја сам остао и без посла. Желим да захвалим Граду Панчеву на
овој великој помоћи, јер ми ово не
бисмо могли сами ни да сањамо. Сада ћемо моћи да средимо ову кућу,
која можда некима изгледа лоше,
али нама је најбоља на свету и тек ће
бити када завршимо радове од лета.
Средствима из буџета Републике
Србије, који се реализују преко
Kомесаријата за избеглице Републике Србије, за потребе стамбеног збрињавања избеглица и интерно расељених лица додељена су још 342 пакета
грађевинског материјала, откупљено
је дванаест сеоских и додељено девет
монтажних кућа.
С. Т.
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АКТУЕЛНО

Петак, 13. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ГРАДУ

БРОЈ ОБОЛЕЛИХ РАСТЕ, СЛЕДЕ КАЗНЕ
ПО КРАТКОМ ПОСТУПКУ
Заражени се
смештају на
Инфективно, ОРЛ,
старо Грудно и
Интерно одељење
Остале службе
пресељене у
хируршки блок, а
примају се само
хитни случајеви
Од уторка, 10. новембра, још
један део панчевачке Опште
болнице ушао је у ковид режим, па се сада пацијенти заражени коронавирусом смештају на Инфективно и ОРЛ
одељење, на старо Грудно, као
и на први, трећи и четврти
спрат Интерног одељења.
Према пресеку направљеном
у среду, 11. новембра, пре подне, у ковид болници у нашем
граду било је смештено укупно
138 пацијената, од којих су 53 с
територије јужног Баната, 69 из
Београда и 16 са осталих подручја. На кисеонику је било 60
пацијената, а на респиратору
двоје. Најављено је да ће до краја дана, као и обично, бити још
пријема. За пацијенте оболеле
од ковида сада је у болници
предвиђено укупно 240 постеља.

Без хладног програма
– Све остале службе Болнице
су сада у хируршкој вертикали.
Прешли смо на режим рада хитних случајева и малигних обољења. То значи да ником неће
бити ускраћена помоћ која је
хитна и неопходна. Оперисаће
се малигнитети; обављаће се порођаји; сви пацијенти који буду
имали кардиолошке и неуролошке проблеме такође ће бити збринути. Сада ћемо једино
морати да смањимо редовне дијагностичке процедуре, као што
је то био случај и у априлу. У
овом тренутку пуну пажњу и
све капацитете морамо да усмеримо на борбу против ковида,
како бисмо сачували животе људи. У претходним месецима,
док је број заражених коронавирусом био мањи, успели смо
да надокнадимо све што је пролетос било одложено и елиминисали смо листе чекања. Сада
ћемо такве листе морати поново да направимо за дијагностичке методе које је могуће пролонгирати. То значи да до даљег неће бити хладног оперативног програма – рекао је

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Рок 14. новембар
Рок за плаћање последње,
четврте рате овогодишњег
пореза на имовину истиче у
суботу, 14. новембра.
Порески обвезници – физичка лица, предузетници
и правна лица, према Закону о порезима на имовину,
овај порез плаћају тромесечно, у року од 45 дана од
почетка тромесечја. Другим
речима, прва рата се уплаћује до 15. фебруара, друга
до 15. маја, трећа до 15.
августа и четврта до 15.
новембра.
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун
и наплату законом прописане камате због кашњења у
плаћању. Наиме, за сваки
дан кашњења уплате обвезник плаћа затезну камату
од 11 одсто, док је за избегавање плаћања тог пореза
предвиђена казна од 5.000
динара.
Д. К.

др Слободан Овука, директор
Опште болнице.
Период између два таласа
коронавируса менаџмент болнице искористио је да реновира део Инфективног одељења.
Захваљујући донацији компаније ЈУБ, зидови су окречени,
а столарија је офарбана. Такође, после више деценија до Инфективног је спроведен и централни кисеоник, што ће умногоме олакшати лечење најтеже

ова мера траје онолико колико
и максимална инкубација одређене заразне болести.
Предлог закона предвиђа да
запосленима којима је одређена кућна изолација за време
проведено у карантину припада одговарајућа накнада зараде. Решење санитарног инспектора о одређивању мере карантина уједно представља и потврду о спречености за рад. Ако
се мера карантина у кућним

24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА

ПРОМЕЊЕН ПЛАН

ЏУДО ЗА ДЕЧАКЕ

ЗЛОЧИН У СТАРЧЕВУ

Шта доноси нови закон

Отказан
„Новогодишњи базар”
Mанифестација „Новогодишњи
базар”, која би била одржана
јубиларни, десети пут, крајем
децембра, отказана је због епидемиолошке ситуације – саопштила је Градска управа.
Имајући у виду да „Новогодишњи базар” већ традиционално окупља велики број излагача и посетилаца, градски
челници су, како стоји у саоштењу истакнутом на сајту
Града, били приморани да донесу овакву одлуку, будући да
сва окупљања, а посебно она у
затвореном простору, представљају ризик по здравље
учесника.
Манифестација се, како је наведено, одлаже за наредну календарску 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.

Михајло међу
најбољима
На Првенству Војводине за
млађе пионире, које је одржано у Кањижи, своје представнике je имао и Џудо клуб
„Панчево”.

Михајло Вуковић се надметао у категорији до 30 кг
и у веома јакој конкуренцији успео је да се избори за
пето место, па се тако квалификовао за Првенство Србије, које ће бити одржано
21. новембра.
А. Ж.

Сваког радног дана у
Заводу „Панчевац” могуће је урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
прегледе врата и меких
ткива. Ове прегледе искључиво радним данима
обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се и по томе што у хема то ло шко-би о хе миј ској
лабораторији те установе
пацијенти већину верификованих, контролисаних и
сумираних резултата могу до би ти за све га сат
времена.

Обавезе правних лица

Измене Закона о заштити становништва од заразних болести посланици су разматрали у
четвртак, 12. новембра, када је
овај број „Панчевца” већ био у
штампи. Како је најављено, ради спречавања даљег ширења
вируса, уводи се мера кућног
карантина, која ће бити строго
контролисана. Карантин у кућним условима, наводи се у тексту закона, налаже инфектолог
или други доктор медицине у
складу с наредбом министра, а

оболелих од ковида који се смештају на то одељење.

ли од ковида, који су смештени на осталим спратовима у истом блоку, до својих
болничких соба ићи ће
лифтом који је означен као
„црвена зона”, како се не би
сусретали с бубрежним
болесницима.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
ти па у Вој во ди ни, кон стантно ради на проширењу богатог спектра својих
услуга, због чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Настављајући мисију да
по ста не пр ва при ват на
клиника у Панчеву, Завод
шири и свој стручни тим,
па су се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра Србије, Опште
болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”

НОВА УСЛУГА

условима одређује детету које
није навршило 14 година или
лицу које није у стању да се само стара о себи, решење се
издаје родитељу односно старатељу и истовремено је потврда о спречености за рад док
траје кућна изолација.
Мера кућног карантина може
се применити и према путницима који улазе у Србију из држава с неповољном епидемиолошком ситуацијом. Здравствени надзор над особама у карантину врши надлежни завод односно институт за јавно здравље,
као и медицински тим који борави у карантину, а обезбеђење

За разлику од пролетос, хемодијализа је остала на другом спрату Интерног блока,
па пацијенти не морају да
путују у друге општине ради
терапије.
Према речима менаџмента болнице, пацијенти оболе-

Завод „Панчевац”
први у свему

обавља орган управе надлежан
за унутрашње послове.
Према закону, мере личне заштите од инфекције подразумевају обавезу коришћења личних
заштитних средстава, одређено
понашање у затвореном и на
отвореном простору, на јавним
и приватним окупљањима и друго. Правна лица и предузетници
који обављају делатност у објектима у којима бораве друга лица, дужни су да предузму радње
и активности ради примене мера личне заштите, као и да одреде лице одговорно за њихову
примену. Kонтролу спровођења
мера личне заштите врши санитарна инспекција, а у случају
епидемије ширих размера ту
улогу обављају и комунална инспекција и комунална милиција.
Према новом закону, у случају појаве епидемије заразне
болести може се одредити и
препоручена или обавезна ванредна имунизација против те
заразне болести за сва лица,
односно за одређене категорије лица, ако се утврди опасност
од преношења те болести, као
и у случају уношења у земљу
одређене заразне болести.
Висина казни за неношење
маски у затвореном простору
и непоштовање физичке дистанце остаће непромењена –
5.000 динара за физичка лица
и од 50.000 до 300.000 за правна лица, али ће њихова примена бити бржа и ефикаснија.
Д. Кожан

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

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Бачена бомба
у гаражу
Старчевце који живе у Улици
Иве Андрића, али и остале мештане насеља Шумице у петак,
6. новембра, око 19 сати, узнемирила је детонација. Испоставило се да је засад непознати
починилац бацио ручну бомбу
у гаражу породичне куће чија је
власница Л. М. Повређених у
овом крајње неуобичајеном злочину за мало и мирно место попут Старчева, срећом, није било.
Основно јавно тужилаштво
прикупља доказе у овом случају, а кривично дело које ће починиоцу, након што буде идентификован, бити стављено на
терет јесте изазивање опште
опасности. За ово недело је чланом 278 Кривичног законика
Републике Србије предвиђено
од шест месеци до пет година
затвора и новчана казна. Ако се
утврди да је злочин извршен
употребом ватреног оружја, прописана казна је од две до десет
година затвора.
Д. К.

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
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- -центра „Зоки”, погледајте на рекламним страналилула.
Као што је већ нагла- ма нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Аутоматизацијом производње престала је потреба за радничком класом која од своје тешко стечене наднице купује глупости. Постали смо вишак. Баш као и коњи након појаве парне машине, где је један мотор заменио и
до сто коња. Одједном, преко ноћи, више нису били потребни ни коњи, ни штале, ни сено. Популација коња
драстично се смањила. Нешто мало се гаји за трке, циркус и татар бифтек... Ово с превентивним мерама видим
као неки перверзно хумани начин да се убрза смањење
броја становника на свету. Укинутом социјализацијом,
шоу-бизнисом, забавом, туризмом, угоститељством, журкама, фестивалима, драстично се смањује шанса за људску репродукцију. Теже је данас наћи партнера, орасположити се, загрејати, остварити нагон за репродукцијом,
за то је потребна блискост, а не видим како то уопште
може под изолацијом, рестрикцијама и маскама. Човек
се ипак разликује од мајмуна, потребно му је распалити
машту да би му било до репродукције. У супротном, ни
мрежасте чарапе, ни халтери, ни штикле се не би производиле, парфеми се не би користили, вино се не би пило,
танго се не би играо. Дакле, рестриктивним мерама смањује се број заражених, али право је питање да ли се смањује број новорођених.
(Музичар Рамбо Амадеус, „Време”, 5. новембар)
* * *
Замисли завршиш музичку академију и после тога отвориш мењачницу или трафику, завршиш месец са 400
евра зараде, а имаш двоје деце. Замисли дођеш у неки
ријалити, уђеш као нико, а изађеш да се продуценти и
менаџери сломе око тебе да снимиш албум. Замисли завршиш медицину и догураш да будеш један од најбољих
керамичара у Минхену. Замисли само да си неталентован, не знаш ни чиме се бавиш, нација се бави твојом
трудноћом, твојим љубавним животом, твојим доручком. Замисли да се бориш да школујеш своје дете, учиш
га неким моралним кодексима, плаћаш књиге, молиш
Бога да упадне на буџет, изгубиш задњи живац да га изведеш на неки пут, са својим мизерним могућностима,
да би ти дете једног дана спаковало диплому и ствари и
рекло да је предало за мађарски пасош и да пали. Ето
замисли.
(Музичар Пеђа Меденица, портал „Нова.рс”, 7. новембар)
* * *
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УРУЧЕНА НОВЕМБАРСКА НАГРАДА ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ПАНЧЕВО

ДИВНИ ПРИМЕРИ ЗАХВАЛНОСТИ
И ЖРТВОВАЊА
Др Слободану Овуки
жао што „не можемо
да доведемо свих
1.200 запослених
да приме награду”
Новембарску награду директору Опште болнице Панчево др
Слободану Овуки, 9. новембра,
у градској кући, свечано је уручила заменица градоначелника
Панчева Драгана Купрешанин.
Она је изразила велико задовољство што има прилику да у име
Града Панчева уручи Новембарску награду Општој болници
Панчево и честитала је Овуки и
његовом целокупном тиму.
– Општа болница је у априлу
постала ковид болница, у којој
су се лечили пацијенти заражени коронавирусом. Захваљујући директору Опште болнице
Панчево др Слободану Овуки,
здравственим радницима и свим
осталим запосленима, доброј
организацији, уложеном труду,
напору и раду у овим тешким
тренуцима у јеку пандемије, становници целог јужног Баната, а
и шире, добијали су квалитетно
лечење. Град Панчево наставља
традицију обележавања Дана
града, али као одговорна локална самоуправа целу ситуацију
смо прилагодили препорукама
и мерама које су у складу са

спречавањем ширења ковида 19
– рекла је Драгана Купрешанин.
Она је изразила веру да ћемо успети да се на адекватан
начин сачувамо и да из целе
ове ситуације изађемо сви здрави и додала да су „здравствени
радници хероји нашег доба”,
те да „ове године награда иде у
најбоље могуће руке за изузетан допринос у области здравствене заштите”.
Др Слободан Овука је захвалио
на лепим речима и најзначајнијем признању Града Панчева.
– Оно што је мени жао, јесте
што не можемо да доведемо

свих 1.200 запослених овамо да
приме ову награду, која је највише признање у нашој локалној самоуправи и свакако представља велику сатисфакцију за
све непроспаване дане и ноћи,
за преко 800 болесних људи лечених код нас у болници из читаве Србије. И данас имамо сто
пацијената који су оболели од
ове опаке болести. Заиста смо
имали дивних примера захвалности, дивних примера жртвовања свих наших запослених,
од спремачица до доктора специјалиста. Имали смо ситуацију да су делили своје оброке с

новопридошлим пацијентима у
току ноћи када нисмо могли ни
да планирамо тај прилив који
је био у априлу, када смо примили у два дана скоро 200 људи, буквално од Пријепоља до
Суботице – казао је Овука.
Подвукао је да се наша болница показала као један бедем
и један стуб здравственог система Србије. Додао је:
– Због тога смо добили признање од председника Републике Србије, министра здравља,
колега из Београда. Фактички
смо ускочили у београдски систем болница, тако да смо у
њему и данас. Радимо, ево поново прелазимо у Интернистички блок да бисмо примили у
току наредна два дана још сто
педесеторо људи, не бисмо ли
покушали да пружимо помоћ
свакоме коме она треба. Највећа срећа била је када смо комплетне породице примали, лечили и отпуштали кућама у добром и бољем здравственом стању него што су дошли.
На крају свог обраћања у
име запослених у Општој болни ци Пан че во др Сло бо дан
Овука је поновио да је „Новембарска награда велика сатисфакција за све запослене и
велика обавеза да останемо
исти и да будемо још бољи у
наредном периоду”.

ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ „БРОЗЕ” ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Удвостручени капацитети за тестирање

* * *
Правда јесте донекле задовољена, бар у мом случају. Не
могу да будем малодушна, јер знам колико је тешко било доћи до било какве пресуде, а да случај, на пример, не
застари, и колико је тек тешко било доћи до тога да се
прогласи кривим. Не због доказа који су апсолутно били
необориви, већ због правосуђа које је рак-рана ове земље. Гледајући и нашу судску праксу, овакве пресуде
против функционера не да нису уобичајене, већ их готово и нема. Женама које пролазе или су прошле исто што
и ја поручила бих да не ћуте и да верују у себе, колико
год да ово сада делује као флоскула. Жене треба мотивисати да пријаве моћне насилнике, али пре свега држава
треба да направи механизам заштите за жртве, уколико
заиста хоће да се обрачуна с насилницима. Брже процесуирање, заштита од секундарне виктимизације и, наравно, едукација како жена, тако и мушкараца.
(Бивша секретарица у ОУ Брус Марија Лукић, „Данас”, 9. новембар)
* * *
Бесмислено је размишљати о затварању школа, факултета
и домова, који тренутно представљају најсигурнија места,
где се поштују све мере заштите, а при томе не затворити
места где се апсолутно не поштује нити једна мера заштите и која су буквално „инкубатори” заразе. Зар није био
императив затворити клубове, кафиће, ресторане, у којима се не носе маске, у којима се лудује, праве журке, весеља (…) свадбе? Јасно је свакоме да би постојао економски
губитак – али он је миноран у односу бројне ефекте који
би се постигли, а мизеран у односу на оволики број умрлих који су директна последица свега набројаног.
(Епидемиолог Мила Паунић, „Данас”, 9. новембар)
* * *
Ми утичемо на свет било којом малом одлуком коју донесемо данас. И најмање ствари које урадимо имају последице, једноставно је тако. Дакле, да, волела бих да
људи сами дају одговоре на питања: зашто радим то или
то, купујем то или то. Зато што је то нешто што сам желим или зато што неко други утиче на мене. Да ли се поводим за оним што сви раде или не, да ли знам какав
утицај моје деловање има – на животну средину, на планету или на економију моје државе? На пример, ја лично
избегавам глобално доминирајуће конгломерате и подржавам мале бизнисе колико год могу.
(Редитељка Илза Бурковска Јакобсен, „Данас”, 9.
новембар)

Град Панчево покренуо је акцију, па је компанија „Брозе”
Заводу за јавно здравље Панчево донирала апарат „Робот”
– аутоматски екстрактор за припрему узорака за тестирање на
коронавирус. Поводом свечаног пуштања у рад апарата, микро би о ло шку ла бо ра то ри ју
ЗЗЈЗ-а, 6. новембра, посетили
су гра до на чел ник Пан че ва
Александар Стевановић и његова заменица Драгана Купрешанин, као и директор компаније „Брозе” Роман Стракош, а
дочекала их је др Љиљана Лазић, в. д. директора ЗЗЈЗ-а.
Захваљујући пуштању у рад
апарата, за који је „Брозе” донирао 3,67 милиона динара,
удвостручени су капацитети за
RT-PCR тестирање становника
Јужнобанатског округа. Сада је
Завод у потпуности спреман да
дневно одради све потребне
анализе на присуство коронавируса, покривајући и рад општих болница у округу.
Градоначелник Стевановић
је рекао да ће овај апарат „умногоме олакшати и убрзати процес

рада приликом долажења до
резултата” и додао:
– Желим да захвалим компанији „Брозе”, која је показала колико је велика и друштвено одговорна компанија, као и
запосленима у Заводу јер у овим
тешким тренуцима пандемије

да гарантује запослење и подржава све активности у локалној заједници. Захвалио је
лекарима и здравственом особљу на њиховом доприносу, раду и напору у овим условима.
Др Љиљана Лазић је објаснила да се ради о аутомат-

без њиховог учешћа у процесу
који је неопходан да сазнамо
што прецизније податке мало
шта бисмо могли да изведемо.
Роман Стракош је изјавио да
је „Брозеу” као породичној компанији важно да буде „активан
послодавац и добар комшија”,

ском анализатору за припрему
узорака за PCR тестирање, које за територију целог Јужнобанатског округа Завод ради од
13. јула, али да су припрему
„ручно радили наши лаборанти у две смене, чиме су били
отежани и припрема и сама

анализа узорака”, па је морало
да се дуже чека на резултате.
– Овим аутоматским анализатором ми смо успели да удвостручимо број узорака који у
току једног дана можемо да урадимо; значи, око 200 узорака у
току једног дана, у једној смени, а уколико за то постоји потреба, можемо то удвостручити
у две смене рада. Сви пацијенти, грађани с територије нашег
округа који имају потребу за тестирањем PCR на коронавирус,
могу га одрадити у нашој установи, односно брисеви се узимају у свим домовима здравља
и општим болницама у јужном
Банату, а анализе се раде у нашем заводу. Све анализе за PCR
тестирање можемо да одрадимо у току једног дана – подвукла је др Љиљана Лазић.
Она је рекла да је, с обзиром
на то да креће трећи талас епидемије, јако битно да се што
пре дође до ваљаног резултата
тестова на ковид 19, те да „сада грађани којима се ујутру
узме брис већ до увече имају
резултат”.

ИНИЦИЈАТИВА БОРАЧКИХ УДРУЖЕЊА

Борци брину једни о другима
Удружење ратних војних инвалида и породица палих бораца иницирало је акцију помоћи резервном официру, борцу прве категорије и инвалиду
Октавијану Секешану. Иницијативу су прихватила и друга
панчевачка борачка удружења,
па су поднела захтев Фондацији српских бораца за помоћ,
која је донела одлуку о донацији у износу од 50.000 динара. Овим новцем купљени су
лекови, санитетска средства и
опрема потребни Октавијану
за шест месеци. Уз то, удружења су, у договору с породицом,
својим средствима купила још
неопходних ствари.
Секешану је све то уручено
6. новембра. Породица је исказала огромну захвалност свима који су учествовали у акцији, а видно потресен Октавијан

рекао је да му је од свега најважније што су га се његови
саборци сетили и осетили потребу да му помогну.
Секешан је на ратишту провео скоро две године. По повратку је основао Удружење
српских ратних ветерана и у
то време подигао једини споменик за све Панчевце погинуле у ратовима деведесетих.
Од боравка на ратишту тешко
је оболео, имао је два шлога и
четири инфаркта, добио је шећер, на инсулину је и одсечена му је нога изнад колена.
Супруга и он живе у туђем стану од скромних инвалидских
пензија.
Де ле га ци ја пред став ни ка
удружења је председнику Скупштине града Тиграну Кишу и
већ ни ку за ду же ном за рад,
запо шља ва ње и со ци јал ну

поли ти ку Ми ленку Чучковићу предочила постојећи проблем,
истакла да је већи ну сред ста ва
досад донирала
Фондација српских бораца и замолила локалну
самоуправу да у
окви ру оба ве за
ко је про ис ти чу
из новог Закона
о борцима Октавијану обезбеди
помоћ у намирницама и огреву, као и социјални стан у приземљу, јер је
сада у стану на спрату и две
године није изашао из њега.
Киш и Чучковић су уверили
борце да ће ове захтеве решити до краја године.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ЕНЕРГЕТСКИХ ИЗВОРА

ДАЈТЕ ПАРЕ ДА ПРЕЂЕМО НА ГАС!
Руски или амерички
гас – није баш свеједно!
Решавање еколошког
проблема у Србији број
један – смањити број
ложишта на чврста горива
У Панчеву, као и у читавој Србији,
поново дивља аерозагађење. Надлежни прстом упиру у грађане, односно
индивидуална ложишта на чврста горива, која су, према њиховом мишљењу, главни кривац за прекомерно загађење. Апелују да, ко може, промени енергент. Наравно, упућују на гас,
јер је он еколошки најприхватљивије
гориво за загревање стамбених објеката. То нико не спори, али су проблем цена и „његова тренутна енергетска ефикасност” – скупо је увођење и прати га лош глас. Старији кажу
да „овај гас сада није онај што је некада био”, ваљда би то требало да има
везе с тим од кога увозимо, али... Нешто друго је у питању.
Како каже струка, проблем је то
што народ нема пара да приушти себи гасни горионик (око 500 евра) и
све што иде уз то (минимум 1.200
евра за инсталацију, 750 за прикључак и око 400 евра за разне друге трошкове будућег корисника) и, наравно, око 20.000 динара за месеце током зиме за утрошен гас (вреди истаћи да је тренутна цена кубика на историјском минимуму). С друге стране,
узрок, наводе они, непопуларности у
Србији свуда у свету најпопуларнијег
модела грејања домаћинстава је и вечна тема „руско завртање гаса Украјинцима”, које смо пре неколико година сви осетили на својој кожи. Сумња се родила и сада је тешко вратити
веру у „плавичасти” енергент. Трећа
ствар која одбија евентуалне кориснике јесте и теза да је квалитет далеко лошији него раније (утроши се
много више кубика гаса него раније),

мада струка тврди да то и баш није
тако. Само сагоревање умногоме зависи од квалитета гасног котла (што
скупљи, то бољи), да ли се он редовно
сервисира, чисти итд.
Све у свему, тешко да ће било какви климатски споразуми и уверавања државе о потреби очувања животне средине утицати на њихову свест.
Дрва и угаљ су српска реалност и, наравно, још увек јефтина струја.

Енергетска мука
Али неке ствари су се промениле, и
то нагоре. Након потписивања споразума с Косовом уз посредство САД

пред Србију је постављен нови задатак
– диверзификација српских енергетских извора. Народски речено, обавезали смо се да своја потраживања
за нафтом и гасом преусмеримо с
Русије на друге државе.
Наравно, осим у изјавама, замене
за руски гас нема, али је очигледно
да је пред енергетским сектором у
Србији буран период и тешко да ће
део у Вашингтонском споразуму који
се односи на диверзификацију снаб-

ЗА ВР ШЕН ГА СО ВОД „БАЛ КАН СКИ ТОК”
Изградња „Балканског тока”, који
је део гасовода „Турски ток”, фактички је завршена, пошто је бугарски део спојен с деоницом у Србији, саопштили су руски медији.
Према истом извору, званични
догађаји у вези са завршетком

гасовода не одржавају се због
пандемије коронавируса и церемонија ће, вероватно, бити одржана касније.
Да подсетимо, изградња српске
деонице „Турског тока” започета је
у марту 2019. године.

девања енергентима имати само симболичан уступак америчкој страни.
Према корацима које предузима министарка енергетике Зорана Михајловић, ово ће канда бити стварна обавеза државе која ће морати да се испуни.
Она је недавно изјавила да је за
Србију питање енергетске диверзификације веома важно и да је потписивање Вашингтонског споразума било велики изазов. Према њеним речима, Србија треба да гради своју
инфраструктуру, да се повезује с регионом, да отвара тржиште и користи енергију из више извора, да ни

од кога не зависимо. Чак је позвала
све светске компаније да се укључе у
изградњу гасовода, да постану наши
добављачи…

Независност има своју цену
Што се тиче енергетске независности, а ту се по правилу мисли на независност од руских енергената, шансе за диверзификацију су мале, каже
струка. Док с гасом уз бизнис увек
иде и политика, код нафте је чист посао. Њу је теоретски лакше купити од
других произвођача. У гасном сектору није могуће извршити диверзификацију извора јер не постоје изграђени гасоводи којима би се гас који није руски спроводио до Србије. Технички гледано, диверзификација је
могућа, јер би гас могао да се набавља преко гасних терминала у Хрватској и Грчкој (амерички течни природни гас – ЛНГ), али је питање да ли

би могле да буду обезбеђене довољне
количине, адекватно снабдевање и
прихватљива цена.
С друге стране, изградњом „Турског тока”, којим ће ускоро потећи
руски гас, Србији ће бити ослобођен
део гасног правца из Мађарске, тако
да би у нашу земљу могао да стигне и

СУ ВА РЕ АЛ НОСТ
Прошле године, од 1,77 милијарди долара вредног увоза нафте и
деривата, 720 милиона долара
(око 40 одсто) било је из Русије,
а скоро целокупан увоз гаса стигао је из Руске Федерације (од
706 милиона долара плаћеног за
гас, 650 милиона легло је на
рачун Русије).
„неруски” гас из аустријског складишта Баумгартен, а са изградњом интерконектора Ниш–Димитровград и
азербејџански гас преко Грчке.
Проблем је у томе што је овај гас
30 одсто скупљи у односу на онај који
долази с руских извора. Ако ова трговина заживи, онда ће држава имати
још већи проблем, јер ће се у буџету
увећати трошак за енергетику. Е, сада, како ће то држава да реши (да ли
субвенционисањем разлике у цени гаса или на неки други начин), остаје
да се види, али да не ваља, не ваља.
Да се вратимо на причу с почетка.
Што се тиче грађана, шта год држава
да уради, њихов прелазак с дрва на
гас не зависи толико од тога чији је
гас. Једначина је лака. Ако имаш пара, баш те брига да ли је амерички
или руски – сагореће оба. Држава се
последњих година упире свим силама да наговори грађане да пређу с
дрва на гас, наравно тамо где је то
могуће, јер у томе види модел решавања проблема аерозагађења. Предузете су и мере, неке локалне самоуправе дају симболичне субвенције,
смањена је цена прикључка итд., али
то све још увек није довољно. Оно
што је јасно, јесте да проблем аерозагађења мора да се реши и засигурно
је прави пут ка том циљу управо масовна „диверзификација” чврстих горива. А да ли ће се до тог циља доћи
подизањем стандарда грађана или народу прихватљивим субвенционисањем, на држави је да одлучи.
У сваком случају, та диверзификација има све нас много да кошта.

ПОСЛОВНИ БИЛАНС НАФТНОГ ГИГАНТА

ПРОСВЕТНЕ ВЛАСТИ
ОДЛУЧИЛЕ

Ђаци на
мини-распусту
У складу с мерама које је донео
Кризни штаб за сузбијање коронавируса, а због тренутне неповољне епидемиолошке ситуације,
потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Жолт Сакалаш донео је
одлуку да се васпитно-образовни
рад у основним и средњим школама неће реализовати ни на територији АП Војводине 12. и 13.
новембра.
О начину надокнаде пропуштеног васпитно-образовног рада школе ће бити накнадно обавештене.

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ
УЧЕНИЦИ

Подршка младим
надама
Татјана Божић, чланица Градског
већа задужена за образовање, и
Драгољуб Цуцић, директор Регионалног центра за таленте „Михај 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
остварили одличне резултате на
ре пу блич ким и ме ђу на род ним
такмичењима.
Ове године је 16 ученика остварило значајне резултате. Реч је о
првим, другим и трећим местима
на републичким и међународним
такмичењима и олимпијадама из
ликовне културе, сценског и филмског стваралаштва, физике и математике. Град је одвојио 125.000
динара за овогодишње награде.

НОВО АКАДЕМСКО ЗВАЊЕ
У СРБИЈИ

Постани мастер
гејминга
Иницијатива „Дигитална Србија”
и Универзитет у Крагујевцу расписали су конкурс за упис на мастер-програм под називом „Развој компјутерских игара”. Ово су прве мастер-студије из области гејминга у
Србији, настале у сарадњи државних универзитета и неких од најпознатијих домаћих гејминг студија. Пријављивање заинтересованих кандидата трајаће од 12. до
19. новембра.

Упркос свему НИС наставља по старом
Добар финансијски
резултат у трећем
тромесечју 2020. године
Нови програм
„NIS Energy” за дипломце
и мастер студенте
Захваљујући пословном моделу који је
усмерен на повећање оперативне ефикасности и уштеде на свим нивоима,
НИС је постигао добре финансијске резултате у трећем тромесечју 2020. године. Истовремено, успео је да очува
стабилност на тржишту нафтних деривата, социјалну сигурност запослених,
као и здравље запослених и потрошача. У периоду јануар–септембар текуће
године нафтно-гасна индустрија била
је под утицајем негативних глобалних
трендова, пре свега смањења потражње
за нафтним дериватима, услед пандемије ковида 19, као и оштрог пада цена
нафте – 37 одсто је нижа у поређењу са
истим периодом 2019. године.
И поред неповољних спољних фактора, НИС је у периоду јануар–септембар ове године реализовао обиман инвестициони програм вредан
20,7 милијарди динара. Највише средстава је уложено у област истраживања и производње нафте и гаса, пројекат „Дубока прерада” у Рафинерији
нафте Панчево, као и у модернизацију и развој малопродајне мреже у
Србији и земљама у региону.
НИС је очувао и позитиван оперативни новчани ток, који за период
ја ну ар –сеп тем бар из но си 19,6

милијарди динара, а у трећем кварталу је остварена нето добит од 1,9
милијарди динара. Међутим, неповољна макроекономска ситуација у
првом полугодишту утицала је на то
да НИС група у девет месеци текуће
године забележи губитак од 8,3 милијарде динара.

Производња прошлогодишња
Када је реч о производњи, у периоду
ја ну ар –сеп тем бар про из ве де но је
952.000 условних тона нафте и гаса,
што је на нивоу резултата из истог
периода прошле године. Обим прераде у Рафинерији нафте Панчево
увећан је за 14 одсто у поређењу с девет месеци прошле године. Укупан
промет нафтних деривата у извештајном периоду износи 2,5 милиона тона, што је три одсто мање него у истом

периоду 2019. године, али и вредан
резултат када се има у виду значајан
пад потражње за горивима у условима епидемије новог коронавируса.
НИС је наставио подршку заједници у борби против ширења ковида 19.
Између осталог, заједно са „Уницефом”, донирано је 50 протокомера
здравственим установама у Београду.
У сарадњи с Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством унутрашњих послова изабрана су 72 пројекта широм Србије
које ће НИС подржати са 114,5 милиона динара с циљем подршке дигитализацији наставног процеса и безбедности ученика и професора у школама.

Подршка младим стручњацима
Компанија НИС покренула је и нови
програм за младе, под називом „NIS

Energy”. Реч је о једногодишњем плаћеном програму руско-српског нафтног гиганта намењеном мотивисаним
младим кандидатима који својим идејама могу да пруже нову енергију компанији, а уједно добијају шансу да
уче и развијају се у једном од највећих енергетских система у региону.
Заинтересовани дипломци и мастер
студенти могу да се пријаве до 30.
новембра слањем своје биографије
путем линка https://posao.nis.rs/prijava/nis-energy. Будући стипендиста треба да има мање од годину дана радног искуства, да одлично познаје „MS
Office” пакет и да зна енглески језик.
За програм могу конкурисати мастер студенти и они који су дипломирали на машинском факултету, факултету техничких наука, економском
факултету, факултету организационих наука, рударско-геолошком факултету, електротехничком факултету, техничком факултету, технолошком факултету, технолошко-металуршком факултету, природно-математичком факултету и правном факултету.
Почетак програма планиран је за
фебруар 2021. године, а НИС-ови ментори ће пратити полазнике током целокупног трајања програма. Поред
практичног рада у компанији, програм укључује и разноврсне тренинге, стручна предавања и обуке, као и
рад на индивидуалном пројекту. Полазници закључују уговор о раду на
одређено време у трајању од годину
дана, након чега добијају могућност
да се по завршетку програма запосле
у компанији.

Будући полазници биће у прилици да слушају предмете као што
су дигитална анимација, 3Д моделовање, принципи звука и музике
у компјутерским играма и системи виртуелне реалности. Право на
упис имају сви студенти који су
стекли високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ на сродним уметничким или студијским програмима из поља техничко-технолошких
наука. Кандидати неће полагати
пријемни испит, већ ће се ранг-листа утврђивати на основу резултата претходно завршеног школовања. Планирано је да се на програм упише највише 35 студената
– 15 школарина обезбедиће Министарство просвете, пет Иницијатива „Дигитална Србија” (без обавезе праксе или запослења у компанијама које окупља ова организација), пет Универзитет у Крагујевцу, а највише десет студената
ће са мо стал но фи нан си ра ти
школовање.

Страну припремиo
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Људи којима је
улица дом
Социјалне службе обично наступају када полиција и здравствене установе искључе своје надлежности. Претпостављамо да је највећи проблем
у обезбеђењу одговарајућег
смештаја, поготово у време
када епидемија короне постаје изговор за обустављање пријема бескућника у прихватилишта. Ако се већ наводи могућа зараза као разлог да се
ови невољници не приме у
просторије прихватилишта,
онда свакако треба да се поПише:
нуде друга решења за људе
др Мирослав Тепшић
препуштене улици, глади и
болестима.
А који су то начини да се
Имати кров над главом, редовне оброке, чисту и суву оде- лицима без крова над главом
ћу и обућу за одређени број помогне? Искуства нам говонаших суграђана није тек не- ре да су у питању особе која
што што се подразумева или се много чешће разболевају и
што може лако да се обезбеди раније умиру. Због својих сообраћањем надлежним уста- ци јалних, пси хо ло шких и
новама. Бескућници обично здравствених проблема њима
дођу у фокус јавности када је потребан мултидисциплитемпературе ваздуха падну на нарни приступ од стране вивредности испод нуле или ка- ше стручних лица, а улога изабраног лекара
да пажњу метребало би да
дија заокупира
буде централнечија животна. На тај нана прича. Када
чин би се омосу у питању ови
Социјална
питања,
гућио континуневољници,
итет у здравин тер вен ци је алкохолизам и
ственом праћена ше службе болести зависности
њу и нези ових
обично буду
инициране на најчешће су препреке лица, уз развијање односа попозив још увек у остваривању
верења према
савесних гра- континуитета и
лекару. Све је
ђана. Неретко
адекватног
квалитета
ово лакше реасу то лица у алко хо ли са ном здравствене заштите лизовати ако се
исто вре ме но
стању и видно лица без крова над
омогући одгозапуштена каварајући смеда је реч о главом.
штај. Управо су
здрављу и хигијени. Тада обично наступа социјална питања, алкохоличесто нерешива заврзлама у зам и болести зависности најчијој су надлежности људи чешће препреке у остваривању континуитета и адекватног
препуштени улици.
Уколико постоје елементи квалитета здравствене заштипородичног насиља, органи те лица без крова над главом.
реда покушавају да утврде од- Како би се превазишле преговарајуће чињенице. Ако пак преке социјалне природе, неосумњамо у нарушено здравље пходно је да изабрани лекар
проузроковано зависношћу од прође одговарајућу едукациалкохола или због неког дру- ју. Ове мере допринеће врагог патолошког стања, онда ћању осећања самопоштовапостоје разлози да се ове особе ња и потреби да се крене небар накратко склоне с улице. ком бољом животном стазом.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Маске за
хидратацију лица
Све жене које имају суву кожу лица
знају колико оно због тога изгледа беживотно и увело и колико је тешко вратити му природну свежину и сјај. Ипак,
решење постоји и оно не мора бити
онолико скупо колико се очекује, нити
мора долазити с полица апотека или
парфимерија. Неки природни састојци
који су вам надохват руке могу на вашу
кожу деловати као магија. Ево неколико савршених рецепата.
Потребно вам је: једна шака овсене каше (без арома, боја и
било каквих додатака), једно беланце и једна кашичица кокосовог уља. Промешајте и нанесите на лице. То је све! Беланце за
лице је одлична ствар из много разлога, а оно што ћете одмах
приметити јесте ефекат затезања. Kокосово уље дубински хидрира, а овас помаже кожи да задржи влажност. Оставите да маска
делује 20–30 минута, па исперите. Kожа ће бити савршено мекана, као да сте користили неку луксузну козметику.
За хидратацију лица препоручује се и маска од две кашике јогурта и једне кашике меда. Направите пасту и нанесите је на лице и врат. Оставите да делује док се не осуши, па тек онда исперите. Јогурт задржава влажност, док мед омекшава кожу и хидрира је – полако, али дубински.
Испробајте и ово паковање за хидратацију од пиринчаног брашна. Оно ће учинити кожу јачом, снажнијом и вратиће јој природни сјај. Одлично је за лице које се перута. Пиринчано брашно ће одрадити благи пилинг и нежно уклонити мртве ћелије с коже, док ће
мед и овас омогућити да кожа добије и задржи потребну влажност.
Требаће вам: једна кашика пиринчаног брашна, једна кашика
овсене каше и две кашичице меда. Све то помешаjте да добијете
компактну смесу. Нанесите на лице и оставите да стоји 20 минута. Након тога исперите водом. Можете понављати овај ритуал
сваког дана уколико вам је кожа јако сува. Врло брзо ћете приметити драстичне промене.

Петак, 13. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

УБЛАЖИТЕ ТЕГОБЕ БЕЗ ОДЛАСКА У АПОТЕКУ

РЕШИТЕ СЕ КАШЉА УЗ ДЕЛОТВОРНЕ
РЕЦЕПТЕ НАРОДНИХ ЛЕКАРА
Хладни јесењи и зимски дани
су доба године када се многи
људи, али и деца, боре с различитим врстама кашља. Узроци
ове тегобе су бројни, а од трајања и додатних симптома зависе и дијагноза и лечење. Оно
што је добро, јесте да у нашем
народу постоји изузетно много
корисних и веома делотворних
лекова за кашаљ, а најбоље међу њима сада смо сакупили на
једно место.

времена. Да бисте смирили кашаљ и олакшали дисање, сваког јутра на празан стомак узимајте сок од белог лука помешан с мало шећера.

Kупус
Ако вас мучи упоран кашаљ,
купус је спасоносно решење.
Посебно се препоручује црвени купус, и то свеж, припремљен као салата.
Можете направити и сируп
од пола килограма сока од црвеног купуса и пола килограма шећера или меда. Измешајте све и прокувајте неколико
минута. Узимајте три-четири
кашике дневно.

Kашаљ представља заштитни
механизам који помаже да се
из дисајних путева избаце секрет, стране честице и разни
иританти који се удишу или
настају на месту где је слузокожа упаљена. Често прати грип
или вирусне инфекције, али
може указивати и на нека тежа обољења, нарочито на плућима. Kада је кашаљ упоран,
онда може озбиљно да ремети
дневну рутину пацијената.

ЧУ ДО ТВОР НИ
НАПИ ЦИ
Кашља се можете решити
и помоћу ових напитака.
Састојци: 250 мл млека,
кашика путера, кашика
меда, 1/4 кашичице соде
бикарбоне и једно добро
умућено жуманце. Скувајте млеко, додајте све састојке и на крају жуманце.
Пијте топло.

Састојци: две кашике
маслиновог уља, две кашике сока од лимуна, кашика
багремовог меда и две кашике провреле воде. У шољу кључалог млека додајте
неколико листова жалфије,
па пустите да ври три минута. Додајте кашику маслаца и кашику багремовог
меда, па поново оставите
да проври. Када одстоји
десетак минута, процедите
и пијте три пута дневно.
Према дужини трајања, кашаљ се дели на акутни (траје
краће од две недеље), субакутни (траје од две до осам недеља) и хронични (траје дуже
од осам недеља). Често се користи и кла си фи ка ци ја на

Целер

продуктивни и суви (надражајни) кашаљ.

Зашто кашљемо
Најчешћи узроци акутног кашља су болести горњих дисајних путева као што су вирусне
инфекције (прехлада), алергијски риноконјунктивитис, астма, удисање неког страног предмета, инхалациона интоксикација (пожари, тровање хемикалијама и сл.), болести плућа
и плућне марамице, али и други узроци као што су срчане
болести с конгестијом плућа.
Акутни кашаљ у највећем
броју случајева узрокују вирусне инфекције. Најчешће се тада јавља и повишена температура до 37,5 степени, очи су
сузне, уз општу малаксалост и
гушобољу. Акутни кашаљ се јавља и у време цветања биљака
код особа које су склоне алергијама. У категорију субакутног кашља спадају инфекције
изазване аденовирусима или
појединим бактеријима.
Хронични кашаљ је онај који
је мукотрпан и дуготрајан. Међу чешћим узроцима хроничног кашља су болести горњих
дисајних путева (нпр. ринитис,
фарингитис, ларингитис), хронични неопструктивни бронхитис, хронична опструктивна
плућна болест, астма, неастматични еозинофилни бронхитис,
канцер плућа и други. Остали
узроци хроничног кашља, који
нису везани за плућа и дисајне
органе, јесу гастроезофагусни
рефлукс или примена неких лекова (АЦЕ инхибитори).

Када се јавити лекару
Уколико кашаљ није досадан и
продуктиван, односно уколико

МЕД ОД МА СЛАЧ КА
Мед од маслачка лечи досадан и упоран кашаљ. Можете
га припремити у кућним
условима, а веома је лековит.
Потребно вам је: 200 цветова
свеже убраних маслачака,
два килограма шећера, два
литра воде и
два лимуна.
Цветове маслачка лепо
оперите, па их
прелијте
са
два литра воде. Kувајте их док вода не
проври, па наставите још око
20 минута. Након тога склоните шерпу с рингле, па процедите садржај.
У воду коју сте добили додајте два килограма шећера,
па вратите на ринглу и уз непрестано мешање кувајте све

док половина течности не
испари. Потом додајте два
лимуна које сте претходно
исекли на колутове. Наставите да кувате и мешате све
док не приметите да је садржај у шерпи попримио густину меда. Стерилизујте тегле и,
док је мед још
врућ, сипајте га
у њих, па затворите и чувајте
на тамном и
хладном месту.
Мед се узима два-три пута дневно, најбоље ујутру и
увече по кафена кашичица,
а ако се редовно користи,
лечи досадан и упоран кашаљ. Једино ограничење је
да га не смеју користити
дијабетичари.

такво стање траје краће од месец дана, вероватно се не ради
о некој озбиљнијој болести. Међутим, ако вас кашаљ чини
уморним и малаксалим, ако уз
то имате и неке друге симптоме и ако је кашаљ веома упоран, сув, надражајан, обавезно
консултујте свог лекара, који
ће вас упутити на пулмолога.
Kод мање озбиљних болести
и стања исхрана вам може помоћи да ублажите кашаљ и друге симптоме. Поред пажљиво
одабраних намирница, важно
је и да пијете много течности.

Уко ли ко има те ла рин ги тис,
промукли сте или сте остали
без гласа, добро ће вам доћи
овај народни лек чији је главни састојак целер.
Прокувајте 25 грама листа
целера у млеку 10 минута, а
затим процедите и пијте дветри шоље ујутру, на празан желудац, и у току дана између
оброка. Уз то, додајте корен целера домаћим супама, или га
нарендајте и зачините лимуновим соком, па једите као
здраву салату.

Дуња
Није уопште случајно што ова
лековита воћка стиже на наше
трпезе баш у јесен, када има
највише прехлада и вирусних
инфекција дисајних путева.

НА ПРА ВИ ТЕ СА МИ СИ РУП ОД ЛО ВО РА
ИЛИ БЕ ЛОГ СЛЕ ЗА
У случају кашља посебно се
препоручују сирупи од ловора и од белог слеза. Оба
можете направити сами.
Састојци за сируп од
ловора: три децилитра
воде, шест листова ловора, седам кашика жутог
шећера и један лимун. У
проврелу воду додајте
лист ловора и кувајте 10
минута. Извадите листове, па додајте жути шећер и исцедите лимун.
Kувајте пола сата. Сируп сипајте у стаклену флашицу и
држите га у фрижидеру. Пијте више пута у току дана.
Вода ће помоћи да се слуз из
плућа разреди и да се лакше
одвоји, те ћете је без много муке и избацити искашљавањем.

Помоћ из кухиње
Лекари и нутриционисти саветују особама које кашљу да избегавају јаке зачине, превише
соли, индустријски прерађену
храну и газирана пића.
Сви ови производи додатно
надражују дисајне путеве и терају на кашаљ. Уместо тога пијте топле напитке, који ће пријати вашем грлу. Ево и неких
намирница које сви имамо у
кухињи, а могу одлично послужити као прва помоћ у борби
против кашља.

Бели лук
Од давнина је познато да је бели лук један од најбољих лекова за кашаљ. Овај природни
антибиотик и изузетно снажан
антиоксиданс лечи кијавицу,
прехладе, чак и бронхитис.
Бели лук једите као додатак
јелима, али и млад, у сезони,
као салату. Можете направити
и одличну комбинацију с медом тако што ћете истуцати у
авану неколико ченова и додати кашичицу домаћег меда. Све
лепо измешајте, па узимајте по
ка ши чи цу на сва ких сат

Сируп од белог слеза направите на следећи начин.
У литар воде додајте 250
г корена белог слеза и пола литра 96-процентног
алкохола. Добро затворите, промућкајте и
оставите да одстоји 24
сата, па процедите. Додајте 1,5 кг жутог
шећера.
Kувајте док се смеса
не смањи напола. Охлађени сируп сипајте у стаклене флашице. Чувајте у
фрижидеру. Пије се по супена кашика више пута у току
дана.
Си руп од ду ње за ле че ње
бронхитиса припремите на следећи начин. Оперите и очистите једну већу дуњу, али немојте
је љуштити, већ је с кором исеците на колутове, па је прелијте једним литром воде. Кувајте
док течност не уври на половину. Процедите сок, али комаде
немојте бацати, већ их поједите. Сок пијте кад год вам прија.

Црни лук
Чајем од црног лука упоран кашаљ су лечиле и наше баке. Насеците једну главицу црног лука средње величине све с кором
на четвртине, па кувајте у пола
литра воде све док не постане
црвенкасто-браонкаста. Чај процедите и охладите, па пијте у
току дана. У чај током кувања
можете додати и кашичицу меда или искрцкан орах с љуском.
Чај од црног лука могу користити и деца. Поред тога,
препоручују се и чајеви од мајчине душице, јагорчевине, боквице, бршљена, орахове љуске, жалфије и ђумбира.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Viacjazyčná príloha v týždenníku / Мултијезички додатак у недељнику

v slovenskom jazyku / на словачком језику
V PANČEVE V PIATOK 13. NOVEMBRA 2020 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. НОВЕМБРА 2020.
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MNOHONÁRODNOSTNÁ VZÁJOMNÁ ÚCTA

VPLYV URBÁNNYCH PROSTREDÍ NA VOJLOVICU
Keďže Pančevo bolo väčšinou svojej existencie vďaka svojej polohe v pohraničnom
pásme miestom stretnutí ľudí rôznych národov, 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 mestu Belehrad mala významný vplyv na odlišný vývoj obyvateľstva tejto osady a hlavne na mladšie generácie, ktoré neváhali
využiť všetky výhody, ktoré im takéto postavenie ich osady poskytuje.
Tesná blízkosť veľkých mestských oblastí
ovplyvnila, ale aj ovplyvňuje ekonomickú, sociálnu a kultúrnu úroveň, ako aj
vývoj povedomia o mnohonárodnostnom prostredí, prostredí, v ktorom sa
žiadna národnosť necíti odmietnutá alebo menej hodnotná. Od samého začiatku
a osídlenia Slovákov aj ostatných národov na tejto pôde poskytovali rozvinuté
mestá v okolí možnosť stáleho zdroja príjmu, 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 historickom zmysle obdobím, v ktorom už priemyselná výroba významne zaujala miesto manufaktúrnej výroby. Práve preto
existencia Slovákov vo Vojlovici úzko nesúvisela výlučne s hospodárstvom, ani
nezávisela iba od nej. Všetky tieto okolnosti ovplyvnili obyvateľov tejto oblasti a
viedli k prekonaniu stereotypov a predsudkov o rôznych národoch nachádzajúcich sa v tej istej osade, ale aj k rastu povedomia o význame vzdelávania.
Tunajší Slováci si uvedomili dôležitosť
vzdelania v rokoch, keď nebolo také populárne a zákonom povinné. Snažili sa
však uľahčiť život sebe a predovšetkým
svojim deťom tým, že podporili ich
školskú dochádzku bez toho, aby ako jediný zdroj príjmu uviedli poľnohospodárske práce. V čase, keď bola výchova
detí ženského pohlavia v menej rozvinutých oblastiach stále tabuizovanou témou, Slováci z Vojlovice nezostali obeťami, 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 industrializácii, kvôli ktorej sa ekonomika stala sekundárnym 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.

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

hrnúť aj maďarčinu. V tom období bola
maďarizácia obyvateľstva populárna, napriek tomu Slováci zriedka menili svoje
vierovyznanie, ale vzťah k maďarskému
obyvateľstvu na istý čas ochladol. Tento
vplyv má svoje dôsledky aj dnes, preto sa,
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Príchod komunizmu a socializmu do
mesta prináša otvorenie nových tovární,
z ktorých tri sú hneď pri východe z Vojlovice. Na poliach, kde predtým boli
úrodné hektáre viníc - a ktorých majitelia, väčšinou Slováci, boli nútení staviť na
ústupky -, vznikla jedna z najväčších tovární na území Vojvodiny: Rafinéria, Petrochémia a Azotara. Ich výstavba otvorila nové pracovné miesta pre obyvateľov
tejto vidieckej osady. Pevný pracovný čas,
ako aj voľné víkendy umožňovali ľuďom
popri bežnej práci venovať sa poľnohospodárstvu a blízkosť miest prispela k ľahkému predaju nadbytočných výrobkov či
otvoreniu remeselných dielní, ako je domáca 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

Počas obdobia bombardovania, keď
boli tieto továrne zamerané, boli obyvatelia Vojlovice vystavení bezprostriednemu strachu a nebezpečenstvu smrti.
Slováci z Vojlovice sú obklopení prevažne srbským obyvateľstvom, ktoré ich
okrem materinského jazyka nútilo plynulo
hovoriť aj jazykom krajiny, v ktorej sa usadili. 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. Usídlenie Nemcov so sebou prinieslо aj evanjelické náboženstvo, ktoré prijali vojvodinskí
Slováci, a preto sa dnes líšia od Slovákov na
Slovensku, kde je väčšina obyvateľov katolíckeho vierovyznania. V obdobiach, keď v
tejto oblasti primát malo Uhorsko, navštevovali Slováci školu v maďarčine, a preto
mohli do svojho rozsahu vedomostí za-

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 viacerých jazykoch

Po všetkých tých burlivých historických
obdobiach nastalo zátišie, keď v tejto oblasti žili v mieri a harmónii Srbi, Maďari
a Slováci. To všetko ovplyvnilo úroveň
vzdelania Slovákov: aj keď väčšina prostredia je srbská, roky vo vojlovickej škole prebiehali výučby v slovenskom jazyku.Oficiálne nápisy na tabuliach sú napísané v troch jazykoch a je zaujímavé poznamenať, že ulice vo Vojlovici sú pomenované po významných historických
osobnostiach Srbov, Maďarov a Slovákov.
Miona Pavlov
(Pokračovanie na strane 2)
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KAŠTIELE VO VOJVODINE

Vplyv urbánnych
prostredí na Vojlovicu

TRADÍCIA POPRETKÁVANÁ ARISTOKRACIOU

(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 nedostatočného počtu detí klasifikovaný ako voliteľná mimoškolská aktivita, ktorú slovenské deti stále
sledujú.

Okrem toho, špecifické postavenie Vojlovice, ktoré ju odlišuje
od iných miest vo Vojvodine, navyše prispieva k rozvoju mladších
generácií tým, že ponúka stovky
príležitostí. Blízkosť centra Pančevo umožňuje ľahký prístup k
odborným školám, školám cudzích jazykov, knižnici, kinu, nákupnému centru a mnohým mimoškolským aktivitám. Zo všetkých týchto dôvodov neprekvapuje, 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 narodenia 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 cudzích jazykov je výrazne uľahčené.

Výhodou tejto polohy obývaného miesta je určite ekonomická
úľava, pretože všetko je po ruke a
nie je potrebná migrácia kvôli
hľadaniu práce v meste. Zo spoločenského hľadiska tieto príležitosti umožňujú deťom budovať sa
ako nesmierne všestranní jednotlivci bez predsudkov a komplexov o iných a rozlyšných ľuďoch,
náboženstvách a tradíciách. Spoločenský život je nesmierne bohatý a kamkoľvek sa obrátime, naskytne 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 dôvodu miešania sa obyvateľov a
uzatvárania zmiešaných manželstiev. Zmena ľudí v tejto oblasti sa
dotkla aj kuchyne, takže veľa jedál
a ich kombinácií existuje iba vo
Vojlovici.
Kult nedele je stále mimoriadne cenený. V nedeľu je deň, kedy
sa chodí na ranné bohoslužby v
kostole a potom na rodinný obed,

popoludnie je väčšinou vyhradené na kamarátenie sa so širšou rodinou. Na nedeľnom stole je nevyhnutná polievka, Rinflajš, známa plnenina (niečo ako knedľa s
pečeňou, strúhankou a vajcami),
mäso kombinované s kompótom,
zemiaky a samozrejme dezert.
Pod vplyvom blízkosti mestských 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 hľadali lepšie zajtrajšky. Mnoho ľudí
práve našlo zamestnanie vo svojej
domovskej krajine - na Slovensku.

Pokiaľ ide o Vojvodinu, príbehy o
kaštieloch, plesoch, luxuse a skutočnej láske, ktoré sa v nich odohrávali, sú pravdivé. Svedkami toho sú zámky, vily a kaštiele postavené členmi najvyšších spoločenských vrstiev: šľachtici, grófi, baróni... v celej Vojvodine (vtedajšia
rakúsko-uhorská monarchia) v období od 18. do 20. storočia.
Výstavba týchto zariadení súvisí
so vznikom spoločenských
vrstiev po odchode Turkov z týchto oblastí a zavedení rakúskeho
štátneho systému. Boli postavené
na veľkostatkoch mimo urbánnych 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, napríklad 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 svedkovia všetci, ktorí si prečítali báseň Santa Maria della Salute. Keď
sa v jednom z nich ocitnete, akoby ste vrátili čas a máte pocit, že

dedičstvo, ktoré vytvorila príroda,
ale aj tie, ktoré vytvoril človek.
Naša oblasť je bohatá na dedičstvo, pretože má historické a kultúrne dedičstvo a zachovanú prírodnú krajinomaľbu. Veľký význam majú pri organizovaní rôz-

Kolektívne povedomie o
vzájomnej úcte

Bez ohľadu na to, kde sme dočasne alebo natrvalo usadení, miesto, kam sa vždy vrátime, je náš
domov. A pre vojlovických Slovákov to je presne Vojlovica. Domov je tam, kde milujeme, domov, z ktorého môžu odísť naše
nohy, ale nie i naše srdcia.
Pozícia Vojlovice a štruktúra
obyvateľstva sú príkladom kultúrnej rozmanitosti, v ktorej je kolektívne vedomie vzájomnej úcty,
tolerancie a úcty k tým, ktorí sa líšia od seba, na vysokej úrovni.
Svedčiť o tom môžu aj slovenské a
maďarské kostoly, ktoré hrdo stoja vedľa seba vo vojlovickom parku, ako aj kláštor Vojlovica,
ktorý sa nachádza v závode
Rafinéria, a
kňazom pri vykonávaní kláštorných prác
pomáhali práve Slováci a
Maďari.
To, čo v nej
odlišuje Vojlovicu a Slovákov, a ktoré bolo určite výrazne ovplyvnené postavením Pančeva a Belehradu, je silná jednota
a spojenie. Slováci sa kvôli móde
mestských oblastí nenechali oddeliť. Svoje postavenie však využili na prehĺbenie spolupráce s kultúrnymi inštitúciami v Srbsku aj
na Slovensku, čo viedlo k posilneniu etnického povedomia medzi
Slovákmi však, v primeranej miere, v miere, ktorá znamená ocenenie ich identity a rešpektovanie
susedov.
V poslednej dobe sa Vojlovica
stala útočiskom pre ľudí, ktorí
utekajú pred davmi Belehradu,
pretože poskytuje miernejší spôsob života. Novousadlí obyvatelia
sú väčšinou prekvapení vzájomnou úctou Srbov, Maďarov a Slovákov. Aj keď je Vojlovica pokojná a útulná, čoraz viac podlieha
urbanizácii a prispôsobovaniu sa
modernému spôsobu života. Slovenská komunita však už asi tri
storočia úspešne odoláva mnohým pokusom o zmenu a vplyvom mestských oblastí, pričom si
zachováva svoju kultúrnu identitu, a za túto schopnosť môže ďakovať spoločnému životu národnostných menšín, ktoré sa v priebehu rokov menili a ukazovali,
akí sú Slováci v ich komunite jednotní.

ste súčasťou toho historického
príbehu.
Zaujímavá vidiecka kultúra

Po druhej svetovej vojne a so
zmenou štátneho systému a organizácie bol prijatý zákon o znárodnení. Potom sa pomaly začalo
znárodňovanie. Niektoré kaštiele
začali slúžiť ako verejné zariadenia, 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 pomaly stávajú domy duchov.
Tie nádherné budovy predstavujú 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

nych podujatí, výstav a iných aktivít. Vidiecka kultúra bude pre turistov zaujímavá a atraktívnejšia,
ak sa ukáže prostredníctvom folklóru (kroje, tanec, spev, zvyky...)
Svadba včera a dnes

Obyvatelia niekoľkých slovenských miest majú tú česť mať vo
svojom susedstve komplexy, ktorých centrom sú zámky-kaštiele.
V južnobáčskej oblasti sa nachádza slovenská dedina Kulpin ktorú, okrem tradičných krojov a etno-podujatí, zdobia aj kaštiele
šľachtického rodu Stratimirović a
neskôr Dunđerski. Majetok, na
ktorom boli postavené, dala rodine Stratimirovićovcov Mária Terézia ako odmenu za zásluhy v
boji proti Turkom na strane Rakúska. V roku 1889 ich kúpil

Lazar Dunđerski, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj Kulpinu.
Menší kaštiel bol postavený na
konci 18. storočia a väčší v polovici 19. storočia. V tomto komplexe 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, slovenský evanjelický kostol, administratívna budova, stajňa a sýpka. Boli tam natáčané aj serialy
Sva ta ravnica, Jagodići, Santa
Maria della Salute ...
Na tomto priestrannom šľachtickom majetku sa každoročne
koná slovenské podujatie Svadba
včera a dnes, ako aj módna prehliadka svadobných šiat. Vďaka
tomu všetkému aj po toľkých rokoch zámok zaváňa životom.
Podľa architektúry tú istú kultúrnu 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 pamätali ako dobrých veľkostatkárov a
podľa príbehov sa na tomto pozemku nachádzala najlepšia konská stajňa v krajine v období medzi
dvoma svetovými vojnami. S týmto kaštielom je spojená legenda o
maliarovi Jatanovi a jeho slávna
tvorba vďaka snom a jazeru.
Obyvatelia ďalšieho malého
slovenského mesta neďaleko Zreňaninu 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 zemepán Luka Lazar, ktorý osadu
založil a potom pre miestnych
obyvateľov postavil kostol. Kaštiel
postavil na začiatku 19. storočia v
anglickom štýle Lukov syn, Agošton Lazar. Majetok a kaštiel kúpil
v roku 1870 gróf Felix Ornonkur.
Dnešnú podobu budovy získali, keď bola rodina Ornonkurovcov na vzostupe, a pod novým
priezviskom De La Fontagne et d
Harnoncur et Univerzagt a Palavicani.
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. Jedným z hostí bol aj mladý cisár
František Jozef I. a korunný princ
Ferdinand tu zostal štyrikrát.
Na počesť prvého príchodu následníka trónu v Ečke pri vchode
do Kaštela bol položený kameň s
pamätnou tabuľou. Kameň stojí
dodnes a tabuľa bola po prvej svetovej vojne odstránená.
Zachovanie kaštielov je aj
ochrana kultúrneho dedičstva.
Tieto historické symboly predstavujú záujem a inšpiráciu pre archeológov, odborníkov na cestovný ruch, historikov, básnikov...
Okrem vyššie spomenutých kaštielov tvorí bohatstvo Vojvodiny
aj viac ako sedemdesiat podobných budov, z ktorých niektoré
ešte len čakajú na svoju revitalizáciu a získanie stavu kultúrneho
majetku, aký si zaslúžia.
Jana Ďurišová

PRI PRÍLEŽITOSTI VÝZNAMNÉHO JUBILEA DRAHÝCH SUSEDOV

Kontinuálna publikačná činnosť v Padine
Tri desaťročia Matice
slovenskej
Miestny odbor Matice slovenskej v Padine každý rok poteší
svojich spoluobčanov a nás, zo
susedstva a zo širšej slovenskej
komunity, novými knihami. Začiatkom októbra bolo predstavené 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 predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Dušan Kereš a súčasný
predseda Ján Kolárik. Fotografie
pre knihu zozbierali Zuzana Papová a Ján Kolárik, zatiaľ čo korektúru textu pripravila Želmíra
Kolárik.
Na začiatku knihy je uvedený
stručný prehľad práce Matice slovenskej v Padine pred druhou
svetovou vojnou, ako aj v povoj-

novom období, keď sa po čase
transformovala na miestny kultúrno-umelecký spolok.
Rozpad Juhoslávie, rozmach
nacionalizmu a šovinizmu pod-

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

Autori faktograficky podrobne
predstavili organizáciu ustanovujúceho 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 podrobnejšie. V poslednej časti knihy sú
predstavení všetci doterajší predsedovia MOMS v Padine: Martin
Šimák, Pavel Kula a už spomínaní, Dušan Kereš a Ján Kolárik.
Text je popretkávaný veľkým počtom fotografií, ktoré sú na konci
knihy vo forme príloh.
Samotná prezentácia knihy sa
konala v krásne zrekonštruovaných priestoroch MS Padina, kde
o ňom hovorili autori Dušan Kereš
a Ján Kolárik, ako aj člen Miestneho odboru Zlatko Šimák. Zhromaždenie pozdravila predsedníčka Slovenskej národnostnej rady
Libuška Lakatošová. Prítomní dostali výtlačok knihy a na záver bola
pre hostí, ako je už zvykom, pripravená večera.
I. Z.

Мултијезички додатак у недељнику / Viacjazyčná príloha v týždenníku

на словачком језику / v slovenskom jazyku
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. НОВЕМБРА 2020. / V PANČEVE V PIATOK 13. NOVEMBRA 2020

TРАДИЦИЈА
ПРОТ КА НА
АРИСТО КРА ТИ ЈОМ
» страна IV

МУЛТИЕТНИЧКО МЕЂУСОБНО УВАЖАВАЊЕ

УТИЦАЈ БЛИЗИНЕ УРБАНИХ СРЕДИНА НА ВОЈЛОВИЦУ
Како је Панчево већи део свог постојања било место сусрета људи разних
нација због свог положаја пограничне
зоне, не треба да чуди што је под своја крила сакрило и Војловицу и њене
Словаке. Управо та близина Војловице центру Панчева и нашем главном
граду Београду имала је значајан утицај на другачији развој становништва
овог насеља, а посебно на млађе генерације, које се нису либиле да искористе све погодности које им пружа
такав положај њиховог насеља.
Непосредна близина великих урбаних средина утицала је, и утиче, на
економски, социјални и културни
стандард, као и на развијање свести о
мултиетничкој средини, средини у
којој се ниједна националност не осећа одбаченом или мање вредном. Још
од самог настанка и насељавања како
Словака, тако и других народа на ово
тле, развијени градови у околини пружали су могућност сталног извора
прихода, који није одмах био везан
за индустрију, већ за могућност продаје или трампе производа на панчевачкој пијаци.
Долазак Словака на подручје Војловице везује се за 19. век, што је у
историјском смислу период у коме је
индустријализација већ значајно заузимала место мануфактурне производње. Управо због тога егзистенција Словака у Војловици није била тесно везана искључиво за привреду, нити је
зависила само од ње. Све те околности утицале су на људе са овог простора и доводиле до превазилажења
стереотипа и предрасуда о разноликим нацијама смештеним у истом насељу, али и до раста свести о значају
и битности образовања.
Овдашњи Словаци су значај образовања увидели још у годинама када
оно није било толико популаризовано
и законски обавезно. Ипак, трудили
су се да олакшају живот себи, а посебно сопственој деци, подстичући њихово школовање без наметања пољопривреде и њених послова као јединог извора прихода. У доба када је у
мање развијеним срединама школовање женске деце било још увек табу
тема, војловачки Словаци нису остајали жртве, већ су и својим ћеркама
давали могућност за рад на себи.

Уместо винограда – фабрике
У међуратном периоду, када индустрија добија све више на значају,
Словаци то користе и почињу да се
окрећу индустријализацији, због чега

привреда постаје секундарни извор
примања. Суживот с разноликим нацијама довео је до тога да су у периоду рата, када су протеривање, изгнанство и одвођење у заробљеништво били видови борбе, становници Војловице међусобно пружали помоћ гарантујући једни за друге, чиме су многи животи спасени. Долазак комунизма и социјализма у град доноси отва-

вачкој пијаци. Међутим, поред свих
тих бенефиција, не треба заборавити
на негативне последице попут загађења ваздуха и отровних гасова који су
у том периоду били нуспојава таквих
фабрика. Данас, с развојем технологије, такво загађење је знатно смањено.
Такође, и у периоду бомбардовања,
када су гађане управо ове фабрике,
становници Војловице били су изло-

мађарском, због чега су у свој дијапазон знања могли да уврсте и мађарски
језик. У том периоду популарна је била
угаризација становништва. Ипак, Словаци су ретко мењали своју веру, али је
однос с мађарским становништвом на
неко време захладнео. Тај утицај своје
последице има и данас, па се, иако ретко, могу наћи старији потомци Словака који још увек знају и мађарски или
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рање нових фабрика, од којих чак три
управо на самом излазу из Војловице.
На пољима где су се некада налазили
плодни хектари винограда, а чији су
власници, претежно Словаци, били
приморани да их уступе за изградњу,
изникле су једне од највећих фабрика
на територији Војводине: Рафинерија, „Петрохемија” и „Азотара”. Њихова изградња отворила је нова радна
места за становништво овог насеља
руралног типа. Фиксно радно време,
као и слободни викенди омогућили
су људима да се, поред редовног посла, баве и пољопривредом, а близина градова допринела је томе да се
вишак производа лако прода или да
се отворе занатске радионице, попут
домаће производње резанаца и колача, по којима су Војловчанке познате
и који се и данас могу наћи на панче-

жени непосредном страху и опасности од смрти.
Словаци из Војловице окружени су
већински српским становништвом, што
је их приморало да, поред свог матерњег језика, течно говоре језик државе у
којој су се настанили. Ипак, и то је било променљиво под утицајем догађаја
у Европи и свету. Када је Марија Терезија настањивала немачко становништво, Словаци су се саживели с њима,
те су поред српског и словачког језика
научили и немачки. Такође, насељавање Немаца донело је са собом и евангелистичку религију, коју су Словаци у
Војводини прихватили, због чега се они
данас разликују од Словака у Словачкој, где је већинско становништво католичке вере. У периодима када је на
овим просторима примат имала Угарска, Словаци су похађали школу на

они што се сећају својих предака који
су познавали толико језика.

Пролазници се поздрављали на
више језика
Након свих тих бурних историјских
периода уследило је затишје, када су
на овом простору остали да у миру и
слози живе Срби, Мађари и Словаци.
Све ово утицало је на висину образовања Словака: иако је већински српска околина, у војловачкој школи годинама су постојала одељења у којима се настава одвијала на словачком
језику. Званични натписи на таблама
писани су тројезично, а интересантан је и податак да улице у Војловици носе имена значајних историјских
личности Срба, Мађара и Словака.
Миона Павлов
(Наставак на страни 2)
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МУЛТИЕТНИЧКО МЕЂУСОБНО УВАЖАВАЊЕ

ДВОРЦИ У ВОЈВОДИНИ

Утицај близине урбаних
средина на Војловицу

TРАДИЦИЈА ПРОТКАНА АРИСТОКРАТИЈОМ

(Наставак с насловне стране)
Несвакидашње је и то да су се
некада пролазници на улицама поздрављали на супротним
језицима, па чак и разменили
понеку реч проверавајући своје знање страног језика. Данас,
због недовољне бројности деце, словачки језик се сврстава
у факултативне, ваннаставне
активности, које словачка деца и даље прате.
Поред тога, специфичан положај Војловице, који је разликује од других словачких места у Војводини, доприноси развоју млађих генерација нудећи сијасет могућности. Близина центра Панчева омогућава
лаку доступност стручним школама, школама страних језика,

разних нација култура се мењала, али се задржао дух заједништва и узајамног поштовања различитости. Животне
стазе одвеле су многе младе
одавде у потрази за неким бољим сутра. Управо, многи су
запослење пронашли у својој
матичној земљи – Словачкој.

Колективна свест о
међусобном уважавању
Без обзира на то где смо привремено или заувек настањени, место на које се увек враћамо је наш дом. А за војловачке Словаке то је управо Војловица. Дом је тамо где је љубав, дом који наша стопала могу да напусте, али не и наша
срца.

Када је у питању Војводина,
приче о дворцима, баловима,
раскоши и правој љубави које
су се одвијале унутар њих су
истините. Сведоци овога су замкови, виле и каштели које су
градили припадници највиших
друштвених слојева: племићи,
грофови, барони… широм целе Војводине (тадашње Аустроугарске монархије) у периоду
од 18. до 20. века.
Изградња ових објеката повезује се с настанком друштвених слојева након одласка Турака с тих простора и увођења
аустријског државног уређења.
Грађени су на великим имањима изван урбаних средина и
слободно можемо рећи да су
они чувари историје. Стилови
градње објеката су различити,
јер припадају прелазном периоду од барока до класицизма.
Често се могу чути приче о
замковима породице Дунђерски, као што је замак „Фантаст”,
или о њиховом дворцу на самом улазу у Челарево, где су се
први пут срели песник Лаза Костић и Ленка Дунђерски, чије
љубави су сведоци сви који су
прочитали песму „Santa Maria
della Salute”. Када се нађете у
неком од њих, као да сте вратили време уназад и осећате да
сте део те историјске приче.

Занимљива рурална култура
библиотеци, биоскопу, тржном
центру и бројним ваннаставним активностима. Из свих
ових разлога и не чуди што се
бројна словачка деца одлучују
за похађање српских фолклорних друштава, поред словачког културног друштва. Тако
њихово образовање заиста може умногоме да се увећава. Такође, највећи део словачке деце практично од рођења учи
истовремено два језика, српски и словачки, због чега се
касније многи одлучују за студије управо у Словачкој. Будући да су готово од рођења билингвисти, касније учење додатних страних језика знатно
им је олакшано.
Овакав положај једног насељеног места свакако представља економску олакшицу, јер
се све налази надохват руке, а
и нема потребе за миграцијама због добијања посла у граду. Из социјалног угла гледано, све ово омогућава деци да
се граде као свестране личности, без предрасуда и комплекса према другим и другачијим
људима, вери и традицији. Социјални живот је изузетно богат и, куд год се окренемо, нуди се нека нова могућност склапања пријатељства, прилике за
усавршавање, а касније и запослење. Ипак, утицај на културу је изузетно велики.

Култ недељног ручка
Живот у једној оваквој заједници доводи до тога да поједини становници славе два Божића, два Ускрса, славу (коју
Словаци као празник немају),
Луцију итд., због међусобног
мешања становника и склапања мешовитих бракова. Такође, смењивање народа на овим
просторима утицало је и на кухињу, па тако доста јела и њихових комбинација постоји само у Војловици.
Култ недеље и даље се изузетно негује. Недеља је дан за
одлазак у цркву на јутарњу литургију, онда и за породични
ручак, а поподне је углавном
резервисано за дружење са широм породицом. На недељној
трпези неизоставни су супа,
риндфлајш, чувена плњенина
(нешто попут кнедли са џигерицом, презлама и јајима), месо у комбинацији с компотом,
кромпир и, наравно, десерт.
Под утицајем близине урбаних средина и смењивањем

Положај Војловице и структура становништва пример су
једне културне разноврсности у
којој је колективна свест о међусобном уважавању, толеранцији и поштовању другачијих
од себе на високом степену
развијености. О томе могу да
посведоче и словачка и мађарска црква, које поносно стоје
једна поред друге у војловачком парку, као и манастир Војловица, који се налази у оквиру
фабрике Рафинерија, а чијим
свештеницима су Словаци и Мађари помагали приликом обављања манастирских послова.
Оно што одликује Војловицу
и Словаке у њој, а на шта је у
знатној мери свакако утицао положај Панчева и Београда, јесте чврсто јединство и повезаност. Словаци нису дозволили

да се, због моде урбаних средина, родбински удаље. Ипак, свој
положај су искористили за продубљивање сарадње с културним институцијама како у Србији, тако и у Словачкој, што је
довело до јачања етничке свести код Словака, али у разумној мери, мери која подразумева вредновање свог идентитета
и поштовање комшијског.
У последње време Војловица
постаје уточиште оних који беже од београдске гужве, јер пружа један мирнији начин живота, а новонасељени становници
углавном остају изненађени међусобним уважавањем Срба, Мађара и Словака. Иако мирна и
ушушкана, Војловица све више
подлеже урбанизацији и прилагођавању модерном начину
живота. Међутим, словачка заједница већ око три века успешно одолева многим покушајима промена и утицајима урбаних средина, при чему чува
свој културни идентитет, а за
ту способност може да захвали
управо заједничком животу националих мањина које су се током година смењивале и показале колико су Словаци сложни
у свом заједништву.
Миона Павлов

Након Другог светског рата и с
променом државног система и
уређења донет је закон о национализацији. Тада је полако почела њихова национализација.
Поједини дворци су почели да
служе као објекти за јавну намену, попут болница, школа…
Неки су претворени у музеје,
хотеле и сале за прославе, а неки су, нажалост, свесно препуштени природи и с временом
полако постају куће духова.
Те велелепне грађевине представљају јединствени печат за
свако место у ком се налазе, а
самим тим и та места заједно
с њима постају занимљива за
туристе. Све је веће интересовање људи за културолошко наслеђе, како оно које је створила природа, тако и оно што је
створио човек. Наше подручје
је богато наслеђем јер поседује историјско културно наслеђе, очуван природни пејзаж. То
је веома значајно за организовање различитих приредби, изложби и других активности.
Рурална култура ће бити интересантна и атрактивнија за
туристе уколико се приказује

кроз фолклор (ношње, плес,
певање, обичаји...).

Свадба некад и сад
Мештани неколико словачких
места имају ту част да се у њиховом комшилуку налазе комплекси чији центар представљају дворци – каштели. У Јужнобачком округу налази се
словачко село Кулпин, које, поред традиционалних ношњи и
етно-манифестација, красе и
двор ци пле мић ке по ро ди це
Стратимировић, а касније Дунђерски. Посед на коме су они
изграђени добила је породица
Стратимировић од Марије Терезије као награду за њихове
заслуге у борби против Турака
на стра ни Ау стри је. Го ди не
1889. откупљује их Лазар Дунђерски, који је знатно допринео развоју Кулпина. Мањи дворац је изграђен крајем 18. века, а већи средином 19. века. У
том комплексу се налазе и две
помоћне зграде које су претворене у један од највећих пољопривредних музеја на овим просторима, као и стара зграда
школе, црква и парохијски дом,
словачка евангелистичка црква, управна зграда, коњушница и житни магацин. Ту су снимане и серије „Сва та равница”, „Јагодићи”, „Santa Maria
della Salute”...
Сваке године на овом пространом аристократском имању одржава се словачка манифестација „Свадба некад и сад”,
као и модна ревија венчаница.
Захваљући свему овоме дворац
и након толико година одише
мирисом живота.
По архитектури, исти такав
спо ме ник кул ту ре, ко ји је

познат и као дворац „Дамаскин”, Лазар Дунђерски је саградио 1901. године и дао га у
мираз својој ћерки Олги. Он
се налази у словачком селу Хајдучица и окружен је прелепим
парком с језером и неколико
ретких врста дрвећа.
Олга и њен супруг сенатор
Стеван Јовановић у народу су
остали упамћени као добри велепоседници и, према причама,

Територију данашње Ечке купио је властелин Лука Лазар,
који је основао насеље, а након тога изградио цркву за мештане. Дворац је почетком 19.
века у енглеском стилу изградио Лукин син, Агоштон Лазар. Имање и дворац је 1870.
године откупио гроф Феликс
Арнонкур.
Данашњи изглед зграда добија када је породица Арнонкур била у највећем успону и с
новим презименом: De La Fontagne et d Harnoncur et Univerzagt i Palavicani.
„Каштел” је био домаћин и
угостио многе славне личности, почев од царева и краљева, грофова, барона, контеса,
војвода и принчева, преко знаменитих сликара, до песника
и филозофа. Овде је јавни наступ имао пијаниста и композитор Франц Лист. Један од гостију био је и млади цар Фрања Јосиф I, а престолонаследник Фердинанд овде је боравио четири пута.
У част првог доласка престолонаследника у Ечку код
улаза у „Каштел” постављен је
камен са спомен-плочом. Камен стоји и дан-данас, а плоча је скинута после Првог светског рата.

управо на овом имању била је
смештена најбоља ергела коња
у држави у периоду између два
светска рата. Са овим замком
је повезана и легенда о сликару Јатану и његовом чувеном
стварању захваљујући сновима
и језеру.
Мештани још једног малог
словачког места надомак Зрењанина могу да се похвале да
се у њиховој близини налази
један од најпознатијих двораца у Војводини. Он је познатији под именом „Каштел” и налази се у Банатском селу Ечка.

Очување двораца представља и очување културног наслеђа. Ови историјски симболи представљају интерес и инспирацију археолозима, туризмолозима, историчарима, песницима... Поред горепоменутих двораца, богатство Војводине чини још више од седамдесет сличних објеката, од
којих неки и даље чекају реви 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.
Јана Ђуриш

ПОВОДОМ ЗНАЧАЈНОГ ЈУБИЛЕЈА ДРАГИХ СУСЕДА

Континуирана издавачка делатност у Падини
Три деценије Матице
словачке
Месни одбор Матице словачке Падина своје суграђане и
нас из суседства и шире словачке заједнице сваке године
обрадује новим књигама. Почетком октобра је представљена студија Јана Бабјака „Словаци у Падини”. У среду 28.
октобра имали смо прилику
да у просторијама МЗ Падина
чујемо нешто о још једној

књизи коју су објавили чланови Матице словачке Падина:
„30 година рада МО МС у Падини 1990–2020”.
Ово дело су заједнички написали пређашњи дугогодишњи председник Месног одбора 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 кратак осврт на рад Матице словачке у Падини пре Другог светског рата, као и на послератно
време, када је она преображена у локално културно-уметничко друштво.
Распад Југославије и бујање
национализма и шовинизма
покренули су истакнуте Словаке да 1990. године обнове
рад Матице словачке у држави, тако да је и у Падини поново основан Месни одбор.
Аутори су детаљно фактографски приказали организацију

оснивачког скупа са свим пратећим документима. У наставку је, у дужем поглављу, дат
хронолошки преглед рада Месног одбора од оснивања до
2007. године. Након тога свака
наредна година, све до данашњих дана, обрађена је посебно, с више детаља. У последњем делу књиге представљени
су сви досадашњи председници МОМС-а у Падини: Мартин 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 одржана је у лепо обновљеним
просторијма МЗ Падина, где
су о њој говорили аутори Душан Кереш и Јан Коларик, као
и члан Месног одбора Златко
Шимак. Скуп је поздравила
председница Словачког националног савета Либушка Лакатош. Присутнима је дарован
по примерак књиге, а за госте
је на крају, по обичају, приређена вечера.
И. З.

V

Петак, 13. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ И КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА

„ПРОБУДИТИ ПОТРЕБУ” ЗА МАТЕРЊИМ ЈЕЗИКОМ
Образовање као
приоритет
Словачке ТВ
садржаје требало би
емитовати на
Телевизији Нови Сад
У светлу најновијег истраживања етничке дистанце у Србији (Институт друштвених наука, „Социјални односи између етничких заједница у Србији”) можемо приметити да су
радом својих установа највише задовољни припадници мађарске националне мањине. То
се да лако објаснити њеном
бројношћу (највећа у Војводини) и њеним најзначајнијим
утицајем, преко националне
парламентарне странке, на државне органе Србије.
Делотворности тог утицаја
снажно доприноси и суседна
Мађарска, низом мера, од којих је, свакако, најважнија материјална и финансијска помоћ.

Странци и овде и тамо
Упркос томе, неки овдашњи
Мађари кажу да се и овде и тамо, у Мађарској, осећају као
странци. („Мени је увек било
важно што сам рођена у Војводини и, када сам седам година
живела у Будимпешти, увек ми

је нешто фалило. Карактеристична је наша улога: странци
смо и овде и тамо.” Кинга Мезеи, позоришна редитељка.) На
отежано интегрисање Мађара
у срп ско дру штво ука зу ју и

резултати поменутог истражива ња; при мет на је ет нич ка
дистанца према њима.
Донекле је слична ситуација
(не рачунајући мању етничку
дистанцу и незадовољство испитаника радом Словачког националног савета, што би Матицу словачку, као водећу у свету, требало да озбиљно забрине)
и с војвођанским Словацима.
Упркос заједничком језику, култури, развијеној културној сарадњи словачких КУД-ова и других удружења, чак донекле и вери, у Словачкој овдашње Словаке доживљавају и „крсте” као

Србе, дакле као туђинце. Разлог
је што већина становиштва Словачке не зна да у Србији постоји
најбројнија словачка енклава.
Многи ни тамо ни овде нису
чули за синтагму долноземски

Словаци (Словаци са Доње земље). Требало је да прође више деценија, да дође до економског бума у Словачкој и
оскудице радне снаге, да би послодавци „открили” где има
квалификоване резервне радне снаге са знањем њиховог језика. Ту се, између осталог, види различит приступ словачке
и мађарске државе према својој националној мањини у Србији. Док Мађарска, последњих година, обилатом помоћи
настоји да Мађаре „задржи” у
Србији, на родном тлу, Словач ка сво јом еко ном ском и
образовном политиком „усисава” потребну младу радну снагу, посебно Словаке, из Србије. Као да јој није стало да после три стотине година и даље
овде има значајан број својих
сународника.
Не кажем да Словачка не
пружа различите врсте помоћи словачкој заједници у Србији, већ да је она једнострана
и недовољна, а с подршком Мађарске мађарској националној
мањини – неупоредива. Можда
је нереално очекивати да ће
Словачка баш „копирати” Мађарску и показати се великодушном и далековидом, али би

свакако могла више помоћи у
очувању словачког језика и културе на овом простору, већ кад
слабашни подстицаји долазе од
српске владе.
Можда би први корак могао
бити начињен у електронским
мас-медијима. Оно што ми нисмо успели у Панчеву на локалној телевизији, требало би
да покуша да оствари словачка редакција на словачком језику: да популарне словачке
ТВ садржаје са државне и приватних телевизија у Словачкој
емитује на Телевизији Нови
Сад. Нема свако кабловску или
сателитску телевизију, а реч
управо преко омиљених медија најлакше улази у ухо, буди
радозналост и ствара потребу
за језиком.

Потребни занимљивији
садржаји
Више деценија уназад уочљиво је да опада заинтересованост ђака и њихових родитеља
за наставу на словачком језику или бар учење словачког
као матерњег језика. Они наводе разнородне разлоге, а заправо изговоре. Ни српске ни
словачке установе овде нису
се по ка за ле у до ка зи ва њу

важности учења словачког као
матерњег језика и неговању
властите културе и идентитета. Све као да је препуштено
стихији, случајности и убрзаној асимилацији.
Ни ми у Војловици нисмо
имали већег успеха у Матици
словачкој да афирмишемо мале, заборављене, саме себи препуштене словачке средине у
Србији и погурамо заједничке,
свенационалне пројекте који
би „стигли” и до најудаљенијих села у покрајини где живе
Словаци. А требало би да се ти
пројекти, у првом реду, тичу
образовања. Некад нам је изгледало довољно да у свако насеље где има школе и Словака
доставимо један-два рачунара
за савремено учење матерњег
језика. До сада то није постигнуто, а образовни захтеви показују да је то мало.

привуку многе родитеље да своју децу, ипак, упишу да уче свој
словачки језик. Само очита упоредна предност словачких одељења може словачку децу да
„врати” матерњем језику у школама. За многе малишане то
ће бити, за почетак, и једина
прилика да се озбиљније и подробније упознају с примењеном информатиком.
Лепо звуче апели, подсећања
на славне претке и традицију,
позивање на свест и родољубље,
призивање националног поноса, али то неће повећати број
ђака у словачким одељењима.
Нови (тржишни) услови, ново
време, траже нови, лукративни, инструментални приступ
образовању на матерњем језику. Један од задатака словачких установа јесте да словачку
децу, а пре свега родитеље, увере да ће од учења словачког и

Требало би да свако одељење где се словачки језик учи
има рачунаре за два ђака у клупи, брзи интернет, рачунарске
програме на словачком, видеотеку, интерактивну таблу и
друга напредна учила и помагала. Преамбициозно? Многа
мађарска одељења у Србији то
већ поседују, захваљујући донацијама мађарске државе. Када још нема, а вероватно неће
ни би ти ад ми ни стра тив них
принуда за (обавезно) учење
матерњег језика, напредни облик наставе и супериорна опремљеност учионица за словачки језик и наставу могли би да

на словачком имати опипљиве
и далекосежне користи.
Красно је имати словачко
професионално позориште, више часописа на матерњем језику, завод за културу, издавачки центар, музеј, многобројне фестивале музике, фолклора, драмске игре, ликовне
колоније, план за подизање
великог словачког културног
центра и др., али је приоритет развијати образовање на
матерњем језику на врхунском
ни воу, да би имао ко то
једног дана да прати, гледа и
слуша.
Иван Зафировић

ПРИЧЕСТ У ВОЈЛОВИЦИ

ДВАДЕСЕТ ОСМИ ПУТ У КОВАЧИЦИ

Деца постала пунолетни чланови

Одржани „Распевани драгуљи”

Један од свечаних тренутака
у војловачкој евангелистичкој
а. в. цркви свакако је причест.
Првобитно је требало да се
одржи прве недеље у мају, како
је и обичај, али је одложена због
епидемиолошке ситуације у земљи. Одржана је последње недеље у септембру, истог дана када
се обележава и годишњица освећења храма божјег, тј. Кирвај.
Овај дан је био врло свечан
за петоро деце која су се причестила, а око њих се догађало
много ствари. Сва пажња која
им се посвећивала указивала
је на то да се нешто важно догађа у њиховом животу. Ушли
су у лепо уређену цркву са својим духовним пастиром уз песму „Vojdite, plesajme”. Седели
су тако да су сви могли да их
виде, све је било свечано: нове
хаљине, фризуре...
Свештеник Бранислав Кулик
припремао је децу и обавио
свечани чин прве причести.
Тежак терет страха oд одговарања на постављена питања
пао је с њих и тако
су могли да се усредсреде на заједничко
ис по ве да ње ве ре
пред Богом и присутним верницима.
Сва де ца су би ла
успешна, а неки су
чак и пријатно изне на ди ли сво јим
знањем.
Ова деца чистог
срца потврдила су
свој крсни завет и
веру у Оца, Сина и
Светог духа. Од тог

Друга награда
стручног жирија за
Мартина Холока

тренутка су постали одговорни за свој хришћански живот.
Војловачки свештеник је нагласио да циљ припрема за причест није само стицање знања,
знати нешто изрецитовати напамет. Припрема треба да служи томе да деца науче да перципирају живог Бога, да рачунају на њега и живе с њим.
Уследио је и сам свечани тренутак када су деца Ања Кри-

штофик, Лана Молнар, Дуња
Пањик, Матија Холок и Мирослав Босак добила лични благослов и први пут приступила
свечаној Вечери Господњој. Поред тога, вечери су се придружили и родитељи, кумови и баке и деке.
Председник црквеног одбора Мартин Марко обратио се
новим пунолетним члановима и том при ли ком им и
честитао.
Ова свечаност сада већ пунолетних
чланова Цркве обавезује их пред Богом да се не разиђу,
већ да истрају у вери. Надамо се да ово
неће заборавити и
да ће ис пу ња ва ти
обећање не само у
овом свечаном тренутку већ и сваког
другог дана у свом
животу.
Алена Кулик

У ковачичком Дому културе „3.
октобар”, 24. октобра, одржан
је 28. дечји фестивал словачких народних песама „Распевани драгуљи”.
Упркос неповољној ситуацији фестивал се одржао, али пријавило се мање певача. Представило се 20 учесника – ученика нижих и виших разреда
основне школе из целе Војводине.
Војловицу је на овом фестивалу представљао десетогодишњи Мартин Холок, који

је отпевао две песме: „Pred
kostolom biely dom” и „Ďaleko
je jablan”. Својом интерпрета 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
разреда.
Поред певања, Мартина занима и свирање. Ученик је Музичке школе „Јован Бандур” у
Панчеву и свира кларинет. Овај
свестрани дечак је још и одличан глумац и плесач у СКПД-у
„Ђетван” у Војловици.

Мартина је за овај фестивал припремила његова тетка
Ка та ри на Кал мар, ко ја је
свима добро позната захваљују ћи сво јим умет нич ким
изведбама.
Иако је ове године конкуренција била врло јака, жири
у саставу Марјена Станковић
Кривак (председница), Иван
Бабка и Јан Дишпитер (чланови) није имао лак задатак,
што је председница и оценила у обра ћа њу на кра ју
фестивала.
Жири је одлучио да додели
три награде за ниже разреде и
три награде учесницима виших разреда.
У категорији нижих разреда прву награду добила је Леа
Јашова из Старе Пазове, другу је освојио Мартин Холок из
Вој ло ви це, а тре ћу је за служила Луција Валовцова из
Ковачице.
У старијој категорији жири
су највише импресионирале
Наталија Бачур из Падине, затим Марија Магдалена Торњош

из Ковачице и Симона Сикорова из Бачког Петровца.
Награђена је и најмлађа учесни ца фе сти ва ла, Ка та ри на
Мартиш из Белог Блата, док
су награде публике додељене
Дарији Поњичан из Падине и
Марији Магдалени Торњош из
Ковачице.
А. К.
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СЛОВАЧКИ ОБИЧАЈИ И ТРАДИЦИЈА

БАНАТСКИ УМЕТНИЦИ У ЈАНОШИКУ

СВАДБЕ КАКВИХ ВИШЕ НЕМА (2)

По други пут у
организацији МОМС-а

(Наставак из претходног
броја)
После вечере у петак, која се
завршавала после поноћи, петлови који нису завршили код
куварица у лонцу најављивали
су суботу – главни дан свадбе.
Послухачи (помоћници) и куварице још пре зоре одлазе у
салу где ће се одржати свадбени ручак и весеље. Из младине
и младожењине куће су тамо
односили пиће: домаће вино,
домаћу ракију и сода-воду, а у
каснија времена и сокове и пиво. За куварице су донета дрва
за потпалу и ложење казана и
шпорета, као и сви састојци с
куваричиних спискова потребни за припрему јела, као што
су со, бибер, шећер, сирће, маст,
лук, рен, говеђе и свињско месо, шаргарепа итд. Када куварице процене да је сунце довољно високо и да даље могу
саме, „пуштају” послухаче да
оду да се спремају за свадбу.

Дружба започиње славље
А у свадбени дом, око осам сати, први долази дружба (младић из ближе родбине) – младожењин код младожење, младин код младе. Тог дана сваки
у „свом” дому обавља исти, али
нимало лак задатак. Дружба
најпре одлази по старојка, којег, пригодном рецитацијом,
позива на почетак свадбе. Предаје му флашу с вином, а затим одлазе у свадбену кућу, где
он за по чи ње вр ше ње сво је
функције главног на свадби.
Дружба затим на исти начин
одлази по куму, доводи је пред
старојка уз пригодне речи и на
крају изговара: „С љубављу их
примите, а где им је драго, тамо их сместите”.
Старојко такође угошћује куму речима: „С љубављу их примамо, а где им је драго, тамо
их смештамо”.
Касније и већину гостију при
доласку доводи пред старојка.
Око девет сати млада по деверушама шаље младожењи посебно за њега направљен венчић на везеној марами у коју
је упакован плехани тањир с
концем, иглом и маказицама.
А други тањир, на исти начин
упакован, само с рузмарином
на врху, носи друга деверуша.
С деверушама одлазе кума и
још неколико млађих девојака
са свадбе. Када у кући младожење чују распевану поворку,
излазе им у сусрет, желећи
добродошлицу.
Младина кума пришива младожењи венчић и рузмарин на
ревер. Као награду за то младожењина мајка им у тањире
ставља метални новац. Деверуше, враћајући се у младину
кућу, целим путем, уз песму,
звецкају новцем у тањирима.
Старојко окупља младожењине родитеље и ближу родбину како би извршио чин опраштања младожење од њих, јер
креће новим путем са својом
изабраницом. Дирљиве речи
сваки пут измаме сузу из ока,
али после пољубаца и загрљаја
музика враћа свадбену атмосферу. Полази се на венчање.
Старојко предводи госте до
младине куће, где је чин опраштања младе такође већ обављен. Одатле младин и младожењин старојко заједно на
челу, а музика на зачељу веселе колоне, одлазе у цркву на
венчање.

Ко ће отпевати старију
песму?
Након обављеног венчања, честитања и сликања свадбена
поворка креће у салу на свечани ручак.
Ту, на вратима, куварице дочекују младенце с медом и орасима, како би им живот био
сладак, а музика свира весели
марш. У некадашња времена
млада и младожења су седели

одвојено, за посебним столовима, свако са својим старојком и кумовима. У новије време седе сви заједно за једним
столом. Остали гости се смештају по жељи.
Ручак, наравно, почиње супом. Износи је дружба и односи
пред старојка, предајући му је
уз шаљиву рецитацију. Послухачи послужују остале госте.
Следе јела која, такође уз рецитацију, дружба износи старојку,
а без којих би свадба била незамислива: змачанка (сос од парадајза) са плњањином (традиционално јело попут кнедле са
џигерицом), барена говедина и
пилетина, шницле, салата, затим колачи и на крају торте.

После завршеног ручка послухачи на столове постављају
празне тањире, најчешће три
на сваки сто. Старојко објављује да ће се у те тањире скупљати новац за младенце, цркву и
куварице.
Куварице су по свој новац код
старојка долазиле саме. Из кухиње су, уз музику, излазиле са
умотаним рукама, ногама или
главом, шалећи се да су се опекле, те им новац треба за масти
и креме. Од тог новца би једном новчаницом платиле музику, а остатак новца су, најчешће, поклањале младенцима.
Старојко би захвалио за добар ручак, после чега су гости
устајали са својих места. Послухачи су износили столове и
столице из сале како би направили места за игранку.
Музика је свирала словачке
валцере, полке, чардаше и српска кола. У то време музика
није имала озвучење, па је правила честе паузе. За то време
гости су певали без музике.
Старији гости су певали старе
песме како би их и млађи научили. Често су се такмичили
ко ће отпевати старију или већ
заборављену песму. Жене су се
хватале у коло без музике. Певале су и играле песме које се
још и данас спомињу: „Čo som
pochodila”, „Halúzka zelená,
halúzka”...
Уз песму „A ty Jano šiblika”
девојка би изабрала момка који

је морао да је пољуби, а онда је
он даље бирао другу девојку и
тако укруг. Нису изостајале ни
шале и задиркивања. Популарне су биле шале када су жене
шлагом мазале мушкарце, па
их бријале дашчицама, а мушкарци су „поткивали” жене
задижући им сукње. Песма и
шала је трајала целу ноћ.
Пред поноћ, између девет и
једанаест сати, младу су „водили са свећама”. Овај обичај
симболизује завршетак девојаштва. Након овога млада скида белу венчаницу и вео и одлази у младожењину кућу на
пресвлачење у ношњу, коју добија од свекрве. На главу ставља чепец (капу за удате жене). Када дође на пресвлачење, свекар је упита: „Шта си
нам донела?”, а она одговара:
„Љубав, мир и благослов”.
Свекрва би спремила лавор
с водом, а обичај каже да ко се
од младенаца први умије, биће вреднији.
Када би се млада пресвучена
вратила у салу, око поноћи се
одвијао обичај играња с младом.
Дружбин последњи званични задатак на свадби био је да
изрецитује старојку разлог играња с младом, да започне игру и
да обезбеђује игру позивањем
гостију речима: „Купујте младу!”
Старојко би наредио музици
да свира и игра би почела. Гости су се надметали ко ће први
„уграбити” младу за игру. За
то су давали новац или ситне
поклоне. Кума, стари кумови
и тетке поклањали су шљокицама украшене чепце, мараме,
кецеље. Међутим, родитељи,
ближа родбина, кумови и стари кумови поклањали су и крупнији новац.
Под изговором да се млада
уморила, заустављали су музику, пуштали је да седне, за шта
су плаћали неку своту, а да би
музика поново свирала, условљавали су другом или истом
сумом. Нпр.: „За хиљаду седа,
а за две устаје!”
Када се нашао ко ће платити, старојко би наредио: „Музико, свирај!”
Било је и шаљивих поклона,
као нпр. лепо запакована кутија, у њој мања кутија, а на
крају је из најмање излетео врабац којег су после гости хватали по сали.
Најчешће је у другом делу
ноћи музика свирала традиционалне игре „Тапантоше”.
Од дела тих игара направљена је кореографија која се сада игра у СКПД-у „Ђетван”, а

осталим играма можда прети
заборав.
Иако је целе ноћи на неколико столова било постављено
јело и око десет сати су послуживане вруће ћуфте и кифле,
у салу би се унели столови, поставили тањири и уследила би
вечера.
За време вечере умор би савладао старије госте, те би почели да одлазе кућама. За остале се настављала игранка.
Пред само свитање млади су
обавезно играли „Гунараци тањец” („Гусанов плес”). Парови
су у кругу плесали валцер, а
момак без партнерке је у средини круга играо с цепаницом.
Када би цепаницу бацио на
под, сви су морали да замене
партнерке. Момак који је сада
остао без пара био је „гусан” и
сви су му добацивали: „Га-га!”
Морао је да остави неки динар музици, а заузврат је добијао чашу вина. Уколико је
дуго пио вино, или био неодлучан око бацања цепанице,
музика би стала, те је морао
поново да плаћа.
На крају игре момак без партнерке био би „спакован” у корпу и изнет из сале.

Након свадбе показивање
поклона
Са изласком сунца свадба се
обично завршавала. Уследило
би чишћење сале и враћање посуђа, казана, шпорета и осталог инвентара у куће младожење и младе. Након завршеног посла још неко време се
седело, певало и пило, а затим
коначно одлазило кући на одмор, јер је увече следило ново
дружење уз вечеру.
На вечеру су долазили само
људи који су имали неки задатак на свадби: послухачи, старојко, дружба, деверуше и, као
почасни гости, куме и кумови.
Вечера се одржавала и у кући
младе и у кући младожење. Сви
су нестрпљиво очекивали да
младенци распакују поклоне и
покажу шта су добили.
И овде је било шала и шаљивих коментара, још мало
плеса, певања и препричавања
догађаја са свадбе, која је, након недељу дана, коначно завршена, најчешће далеко после поноћи.
Захваљујемо Кати Зафировић,
која нам је целу ову причу испричала и бар накратко нас вратила у мало веселија и безбрижнија времена и драгоцене обичаје делимично сачувала од заборава.
Михал Калмар
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Друга уметничка колонија
матице у Јаношику окупила
је уметнике из готово свих
банатских средина. У дворишту основне школе, у пријатној и инспиративној атмосфери, уметници су лепоту села и сеоске мотиве, који су
били тема овогодишње колоније, пренели на платно.
Све присутне је дочекао председник МОМС-а у Јаношику
Јозеф Омаста, који jе том приликом захвалио учесницима
што су, упркос епидемиолошкој ситуацији у земљи, подржали овај догађај. Учеснике и
домаћине поздравио је и председник Матице словачке у Србији Јан Бртка, а присутнима
се обратио и потпредседник
НССНМ Златко Шимак.
За сликаре је најпре припремљен доручак, након чега су
сви добили платна и боје и почели да раде. Познати ковачички уметници Зузана Вереска и Павел Цицка помогли су
им да пронађу свој уметнички
израз. Дугогодишњи сликари,
као и почетници, учествовали
су у више него трочасовном
стварању уметничког дела.
Први пут је у оваквој уметничкој колонији учествовала
и Ева Нађ из Војловице, која
је недавно почела да слика мало другачијом, занимљивијом
техником. Такође је похвално

што је овај догађај подржан и
учешћем свештеника из Војловице и Јаношика, који су
први пут сликали на платну.
Најмлађи учесник, Растислав
Кулик из Војловице, такође
је испробао своје уметничке
вештине.
Током ове посете Јаношику
директор Завода за културу
војвођанских Словака Владимир Францисти донео је књиге аутора Добривојa Марковићa
под називом „Петар у саобраћају”. На словачки ју је превела Светлуша Хлавач. То је едукативна сликовница за децу
која их упућује како да се понашају у саобраћају.
Резултат овог креативног
уметничког сусрета оценио је
Павел Бабка, власник ковачичке галерије „Бабка”.
Након радног дела слике
су изложене у Дому културе,
уз дружење и ручак.
Другу ликовну колонију у
Јаношику у организацији локалног МОМС-а подржали су
Канцеларија за Словаке који
живе у иностранству, Национални савет, Завод за културу војвођанских Словака и општина Алибунар.
Колекцији слика у Јаношику додато је више од 20 нових, које ће красити простор
Дома културе и друге установе у том селу.
А. К.

ВОЈЛОВЧАНИ НА „ПАСУЉИЈАДИ” У КОВАЧИЦИ

Кување уз добру забаву
„Швагровци”
искусни кувари
Кишно и ветровито недељно јутро 4. октобра
обогатио је мирис пасуља који се кувао у котлићима на јубиларној 20.
„Пасуљијади” у Ковачици.
У оквиру „Ковачичког
ок то бра” при ре ђе на је
традиционална манифестација „Пасуљијада”, у
просторијама Спортскоре кре а тив ног цен тра
„Славија”, у организацији Комисије за спорт Месне заједнице Ковачица.
Двадесет једна група
из Ко ва чи це, Па ди не,
Уздина, Бачког Петровца, Војловице и Словеније такмичила се у кувању пасуља. На овом догађају своје гастрономско искуство показали су и Војловчани, који су заједно с ковачичким зетом чинили групу
„Шва гров ци” („Шу ра ци”).
Као и остали учесници, кували су да би се дружили и
забавили, али упркос томе
њи хов па суљ је био вр ло
укусан.
Сваки тим је платио котизацију, за коју је добио три
килограма димљене свињетине и килограм пасуља. Учесници су могли да додају зачине по жељи.
Сва средства добијена на
„Пасуљијади” биће уложена у

Школу фудбала у Ковачици.
Тог истог дана, док се кувао
пасуљ, одржан је и турнир у
малом фудбалу, на ком су
учествовали и фудбалери из
Панчева, Зрењанина, Падине
и домаћини из Ковачице, који су освојили бронзу.
Чланови жирија који је оцењивао кувана јела били су Ненад Галешев, Васа Текиндер
и Душанка Петрак.
Прву награду за најбољи пасуљ освојили су чланови Удружења инвалида. Група „Швехле” („Вашке”) заузела је друго место, док се на трећем месту нашла екипа „Месара Бенка” из Ковачице.
A. K.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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ZACHOVANIE NÁRODNEJ A KULTÚRNEJ IDENTITY

„PREBUDIŤ POTREBU“ MATERINSKÉHO JAZYKA
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 komunitami v Srbsku) si môžeme všimnúť, že príslušníci maďarskej národnostnej menšiny sú s prácou
svojich inštitúcií najspokojnejší.
To sa ľahko dá vysvetliť počtom
(najväčší vo Vojvodine) a najvýznamnejším vplyvom prostredníctvom parlamentnej strany na štátne orgány Srbska.
K účinnosti tohto vplyvu významne prispieva aj susedné Maďarsko prostredníctvom radom
opatrení, z ktorých samozrejme
najdôležitejšia je materiálna a finančná 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 Budapešti, vždy mi niečo chýbalo.
Naša úloha je charakteristická: aj
tu aj tam sme cudzinci.“ Kinga
Mezei, divadelná režisérka). Výsledky spomínaného výskumu,
kde k nim stále pretrváva citeľný
etnický odstup, ukazujú, že inte-

grácia Maďarov do srbskej spoločnosti je zložitá; etnická vzdialenosť voči nim je badateľná.
Podobná situácia (nepočítajúc
menšiu etnickú vzdialenosť a nespokojnosť respondentov s prácou Slovenskej národnostnej rady, ktorá by mala vážne znepokojiť Maticu slovenskú ako vedúcu
vo svete) je aj s vojvodinskými
Slovákmi. Napriek spoločnému

jazyku, kultúre, rozvinutej kultúrnej spolupráci slovenských umeleckých spolkov a iných združení,
ba do istej miery aj náboženstva,
na Slovensku tunajších Slovákov
vnímajú a oslovujú ako Srbov, teda 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 rozmachu na Slovensku a k nedostatku pracovných síl, aby zamestnávatelia „objavili“ kvalifikovanú
rezervnú pracovnú silu so znalosťou ich jazyka. Tu je, okrem iného, vidno rozdielny prístup slovenských a maďarských štátov k
svojej národnostnej menšine v
Srbsku. Zatiaľ čo sa Maďarsko v
posledných rokoch snaží svojou
ekonomickou a vzdelávacou politikou „udržať“ Maďarov v Srbsku
na ich rodnej pôde, Slovensko
„vysáva“ potrebnú mladú pracovnú silu, najmä Slovákov, zo
Srbska. Akoby jej nezáležalo na
tom, aby aj po tristo rokoch tu
stále mala značný počet svojich
krajanov. Nehovorím, že Slovensko neposkytuje rôzne druhy pomoci slovenskej komunite v
Srbsku, ale že je jednostranná a
nedostatočná, a s podporou Maďarska pre maďarskú národnostnú menšinu neporovnateľná.
Možno je nereálne očakávať, že
Slovensko bude „kopírovať“ Maďarsko a preukáže sa, že je veľkorysé a ďalekosiahlé, ale určite by

to mohlo viac pomôcť pri zachovaní slovenského jazyka a kultúry
v tejto oblasti, keď už od srbskej
vlády prichádza slabý podnet.
Prvý krok by sa možno dal
urobiť v elektronických masmédiách. To, čo sa nám v Pančeve v
miestnej televízii nepodarilo, by
sa mala pokúsiť dosiahnuť slovenská redakcia v slovenskom jazyku: vysielať populárny slovenský televízny obsah zo štátnych a
súkromných televízií na Slovensku v Televízii Nový Sad. Nie každý má káblovú alebo satelitnú televíziu a slovo sa, práve prostredníctvom obľúbených médií, dostane do uší najľahšie, vzbudí zvedavosť 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 materinského jazyka klesá. Uvádzajú rôzne dôvody, ale v skutočnosti, sú
to výhovorky. Srbské ani slovenské inštitúcie sa neprejavili pri preukazovaní dôležitosti učenia sa
slovenčiny ako svojho materinského jazyka a podpory vlastnej

kultúry a identity. Zdá sa, že všetko je ponechané na živelnosti, náhode a zrýchlenej asimilácii.
Ani my vo Vojlovici sme v Matici slovenskej nemali väčšie
úspechy afirmovať malé, zabudnuté, ponechané samé na seba
slovenské komunity v Srbsku a
presadili spoločné, národné projekty, ktoré by sa „dostali“ do najvzdialenejších dedín v pokrajine,
kde žijú Slováci. A tieto projekty
by v prvom rade mali byť o vzdelávaní. Kedysi sa nám zdalo postačujúce dodať jeden alebo dva
počítače na výučbu moderného
materinského jazyka do každej
osady, kde sú školy a Slováci. Zatiaľ 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-

písali na výučbu slovenského jazyka. Iba zjavná komparatívna
výhoda slovenských tried môže
„vrátiť“ slovenské deti k materinskému jazyku v školách. Pre veľa
detí to bude na začiatok jediná
príležitosť vážnejšie a podrobnejšie sa zoznámiť s aplikovanou informatikou.
Výzvy znejú pekne, pripomínanie na slávnych predkov a tradíciu, odvolávanie sa na uvedomelosť a vlastenectvo, privolávať
národnú hrdosť, ale to nezvýši
počet študentov v slovenských
triedach. Nové (trhové) podmienky, nová doba si vyžaduje
nový, lukratívny a inštrumentálny
prístup k vzdelávaniu v materinskom jazyku. Jednou z úloh slovenských inštitúcií je presvedčiť
slovenské deti a predovšetkým
rodičov, že budú mať hmatateľné
a ďalekosiahle výhody zo štúdia
slovenčiny a po slovensky.

net, počítačové programy v slovenčine, 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, existovať administratívne nátlaky na
(povinné) učenie sa materinského jazyka, pokročilá forma výučby a lepšie vybavenie tried pre
slovenský jazyk a výučbu, by
mohli prilákať mnohých rodičov
k tomu, aby svoje deti, predsa, za-

Je báječné mať slovenské profesionálne divadlo, niekoľko časopisov v materinskom jazyku,
ústav pre kultúru, vydavateľské
centrum, múzeum, početné festivaly hudby, folklóru, divadla, výtvarných kolónií, plán na vybudovanie veľkého slovenského kultúrneho centra atď., ale prioritou
je rozvoj vzdelávania v materinskej reči na najvyššej úrovni, aby
sme jedného dňa mali niekoho,
kto to bude sledovať, pozerať a
počúvať.
Ivan Zafirovič

KONFIRMÁCIA VO VOJLOVICI

DVADSIATYÔSMY KRÁT V KOVAČICI

Deti sa stali dospelými členmi cirkvi

Dozneli Rozspievané klenoty
Druhá cena odbornej
poroty pre Martina
Holoka

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 epidemiologickej situácii v krajine. Konalo sa v poslednú septembrovú
nedeľu, v ten istý deň keď sa pripomína 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 venovala, naznačovala, že sa v ich
životoch deje niečo dôležité. Vošli
do nádherne vyzdobeného kostola so svojím duchovným pastierom s piesňou Vojdite, plesajme.
Sedeli tak, aby ich mohol každý
vidieť, všetko bolo slávnostné:
nové šaty, účesy ...
Konfirmandov pripravil a slávnosť konfirmácie vykonal farár
Branislav Kulík.
Spadlo z nich ťažké bremeno
strachu zo zodpovedania na položené otázky, a tak sa mohli sústre-

diť na spoločné vyznanie viery
pred Bohom a prítomnými veriacimi. Všetky deti boli úspešné a
dokonca niektoré svojou vedomosťou milo prekvapili.
Tieto deti čistého srdca potvrdili svoju krstnú zmluvu a vieru v Otca, Syna a Ducha Svätého.
Od tej chvíle sa stali zodpovednými za svoj kresťanský život.

Vojlovický farár zdôraznil, že
cieľom konfirmačnej prípravy nie
je len získať vedomosti, vedieť
niečo vyrecitovať naspamäť. Príprava 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, Matija Holok a Miroslav Bosák dostali
osobné požehnanie po prvýkrát
pristúpili k sviatosti Večere Pánovej. K Večere pristúpili aj rodičia,
krstni rodičia a stari rodičia.
Dozorca Martin Marko sa prihovoril novým dospelým členom
a pri tejto príležitosti im zablahoželal.
Táto slávnosť, teraz už dospelých členov cirkvi, zaväzuje pred
Pánom Bohom, aby sa nerozpŕchli, ale vytrvali vo viere.
Dúfame, že na to nikdy nezabudnú a že svoj sľub budú napĺňať
nielen v túto slávnostnú chvíľu,
ale každý ďalší deň v ich živote.
Alena Kulíková

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 školy z celej Vojvodiny.
Vojlovicu na tomto festivale
predstavoval desaťročný Martin
Holok, ktorý zaspieval dve piesne:
Pred kostolom biely dom a Ďaleko je jablan. Svojou interpretáciou si zaslúžil druhú cenu odbornej poroty v kategórii žiakov nižších ročníkov.

Okrem spevu má Martin záujem aj o hranie. Je žiakom hudobnej školy Jovan Bandur v Pančeve a hrá na klarinet. Tento všestranný chlapec je tiež vynikajúcim hercom a tanečníkom v
SKOS Detvan vo Vojlovici.
Martina pre tento festival pripravila jeho teta Katarína Kalmárová, ktorá je vďaka svojim umeleckým výkonom všetkým dobre
známa.

Aj keď bola tento rok konkurencia veľmi silná, porota v zložení Mariena Stankovićová- Kriváková (predsedníčka), Ivan Babka
a Ján Dišpiter (členovia) nemala
ľahkú úlohu, čo predsedníčka aj
ohodnotila v príhovore na konci festivalu.
Porota sa rozhodla udeliť tri ceny
pre nižšie ročníky a
tri ceny pre účastníkov vyšších ročníkov.
V kategórii nižších ročníkov si prvú cenu odniesla
Lea Jašová zo Starej
Pazovy, druhú Martin Holok z Vojlovice a tretiu Lúcia Válovcová z Kovačice.
V staršej kategórii na porotu najviac zapôsobila Natália Bačúrvá z Padiny, potom Mária
Magdaléna Torňošová z Kovačice a
Simona Sýkorová z
Báčskeho Petrovca.

Odmenená bola aj najmladšia
účastníčka festivalu Katarína Martišová z Bieleho Blata, kým sa ceny
obecenstva dostali do rúk Dárii Poničanovej z Padiny a Márii Magdaléne Torňošovej z Kovačice. A. K.
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SLOVENSKÉ ZVYKY A TRADÍCIE

BANATSKI UMELCI V JÁNOŠÍKU

SVADBY, AKÝCH UŽ NIET (2)

Po druhýkrát
v organizácii MOMS

(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 ženícha 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, cukor, ocot, masť, cibuľa, chren, hovädzie a bravčové mäso, mrkva
atď. Keď kuchárky ocenili, že
slnko je už dosť vysoko a že môžu
pokračovať samé, „prepustili“ posluháčov 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 úlohu. Družba najprv ide po starejšieho, ktorého s priliehavou básňou pozýva na začiatok svadby.
Podáva mu fľašu vína a potom
idú do svadobného domu, kde začína 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 príchode privedie pred starejšieho.
Okolo deviatej hodiny nevesta ženíchovi posiela družičky s venčekom, špeciálne vyrobeným pre
ňeho, ktorý nesú na vyšívanej šatke, 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 mladších dievčat odchádzajú spolu s
družičkami. Keď v ženíchovom
dome začujú veselý sprievod, vychádzajú ich privítať.
Mladuchyna kmotra prišíva ženíchovi na klopu venček a rozmarín. Ako odmenu za to, matka ženícha dáva do tanierov kovové
peniaze. Družičky, pri návrate do
domu nevesty, celú cestu hrkocú
peniazmi v tanieroch, pritom si
spievajúc.
Starejší zhromažďuje ženíchovich rodičov a blízkych príbuzných, 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 nevesty, kde tiež už bola vykonaná
odobierka. Odtiaľ spolu mladuchyn 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 fotografovaní sa svadobný sprievod presúva 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 starých čias ženích a nevesta sedeli
osobitne, za svojim stolom, každý
so svojim starejším a kmotrovcami. V novšej dobe všetci sedia
spolu za jedným stolom. Ostatní
hostia sa usádzajú podľa vôle.
Obed samozrejme začína supou-kuracím vývarom. Prináša
ho družba, podávajúc ho starejšiemu so žartovným veršom. Posluháči posluhujú ostatných hos-

Druhá výtvarná matičná koló-

tí. Nasledujú jedlá, ktoré zároveň
s veršom nesie družba pred starejšieho, a bez ktorých by bola
svadba nemysliteľná: zmáčanka s
plneninou, varené hovädzie a kuracie 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 novomanželov- ratolesť, cirkev a kuchárky.
Kuchárky chodili k starejšiemu
po svoje peniaze same. Vychádzali z kuchyne s hudbou, s obviazanymi rukami, nohami alebo hlavou, 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 vynášali zo sály stoly a stoličky, aby
urobili priestor na tanec.

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 prezliecť, svokor sa jej opýtal: „Čo si
nám priniesla?“ Ona odpovedala:
„Lásku, pokoj a požehnanie“.
Svokra pripravila lavór s vodou, a obyčaj hovorí, že, kto prví
sa s novomanželov umyje, bude
pracovitejší.
Keď sa nevesta prezlečená vrátila do sály, okolo polnoci sa tancovalo s mladou.
Poslednou oficiálnou úlohou
družbu na svadbe bolo zarecitovať starejšiemu dôvod na tancovanie s nevestou, prvý si s ňou zatancovať, a zabezpečovať tanec
pozívaním hostí so slovami: „Kupujte si mladú!“
Starejší prikázal aby hudba
hrala, a tanec sa mohol začať.
Hostia súťažili o to, kto ako prvý
„ulapí“ nevestu do tanca. Dávali

Nechýbali ani vtipné darčeky,
ako napr. pekne zabalená škatuľa,
v nej menšia škatuľka a nakoniec
z najmenšej vyletel vrabec, ktorého potom hostia v sále chytali.
Najčastejšie v druhej časti noci
hrala hudba tradičné tance Tapantoše. 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 podávali 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 nevyhnutne tancovali Gunárací tanec. 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 peniaz a na oplátku dostal pohár vína. Ak by dlho pil víno alebo váhal s hádzaním klátu, hudba by
prestala hrať, a znovu musel platiť. Na konci hry bol chlap bez
partnerky „zabalený“ do košiara
a vynesený zo sály.

nia v Jánošíku zhromaždila
umelcov z takmer všetkých banátskych 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 účastníkom za podporu tohto podujatia aj napriek epidemiologickej
situácii v krajine. Účastníkov a
hostiteľov pozdravil aj predseda
Matice slovenskej v Srbsku Ján
Brtka a prítomným sa prihovoril aj podpredseda NSSNM Zlatko Šimák.
Pre maliarov boli najskôr pripravené raňajky, po ktorých dostali všetci plátna a farby a začali
pracovať. Pri hľadaní umeleckého prejavu im pomohli známi
kováčickí umelci Zuzana Vereská a Pavel Cicka. Dlhoroční maliari, ale aj začiatočníci sa podieľali 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 jánošícky, ktorí maľovali na plátno
prvýkrát. Svoje umelecké
schopnosti si vyskúšal aj najmladší účastník Rastislav Kulík
z Vojlovice.
Počas tejto návštevy Jánošíka
priniesol riaditeľ Ústavu pre
kultúru vojvodinských Slovákov
Vladimír Francisty knihy od autora Dobrivoja Markovića s názvom Peter v premávke. Do slovenčiny ju preložila Svetluša
Hlaváčova. Je to edukatívna obrázková kniha pre deti, ktorá ich
učí, ako sa majú správať v premávke.
Výsledok tohto tvorivého
umeleckého stretnutia vyhodnotil Pavel Babka, majiteľ kovačickej galérie Babka.
Po pracovnej časti obrazy boli
vystavené v Dome kultúry, kde
prebiehalo kamarátenie a obed.
Druhú výtvarnú kolóniu v Jánošíku, v organizácii tamojšieho 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 Jánošíckeho Domu kultúry a
iných inštitúcií v tejto dedine.
A. K.

VOJLOVIČANIA NA KOVAČICKEJ FAZULIADE

Varenie pri dobrej zábave

Po svadbe ukazovanie darov

Hudba hrala slovenské valčíky,
polky, čardáše a srbské kolá. V tom
čase hudba nemala ozvučenie, takže robila časté prestávky. Za ten
čas hostia spievali bez hudby. Starší hostia spievali staré piesne, aby
sa ich naučili aj mladší. Často súperili, kto bude spievať staršiu alebo 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 „podpichovania“. Populárne boli žarty keď ženy
natierali mužom šľahačku, potom
ich holili daštičkami a muži „podkúvali“ ženy „zdvihujúc“ im sukne.
Piesne a žarty trvali celú noc.
Pred polnocou, medzi deviatou
a jedenástou, nevestu ovádzali so

za to peniaze alebo drobné darčeky. Kmotra, krstní rodičia a tety
dávali limbačkami ozdobené čepce, šatky a zástery. Viac peňazí
však darovali rodičia, blízki príbuzní, kmotrovci a krstní rodičia.
Pod zámienkou, že je nevesta
unavená, zastavovali hudbu, usádzali ju, za čo zaplatili určitú sumu, 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!“

S východom slnka sa svadba väčšinou končila. Sála by sa vyčistila
a do domov ženícha a nevesty by
sa vrátil riad, kotol, sporák a ďalší
inventár. Po skončení práce sa ešte chvíľu posedelo, zaspievalo a
popíjalo a potom konečne išlo
domov na odpočinok, pretože večer nasledovalo nové kamarátenie
s večerou.
Na večeru chodili iba ľudia,
ktorí mali na svadbe nejakú úlohu: posluháči, starejší, družba,
družičky a ako čestní hostia kmotrovci a krstní rodičia. Večera sa
konala v dome nevesty a v dome
ženícha. Všetci netrpezlivo čakali, aby novomanželia rozbalili
darčeky a ukázali, čo dostali.
Aj tu zazneli žarty a vtipné komentáre, 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 tento 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
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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-rekreačného strediska Slávia organizovalo tradičné podujatie Fazuliáda, ktorú organizovala
Športová komisia miestneho
spoločenstva Kovačica.
Vo varení kotlíkovej fazule súťažilo 21 skupín z Kovačice, Padiny, Uzdína, Báčskeho Petrovca,
Vojlovice a Slovínska. Na tomto
podujatí svoju gastronomickú
skúsenosť ukázali aj Vojlovičania,
ktorí spolu so kovačickým zaťkom tvorili skupinu Švagrovci.
Ako aj ostatní účastníci varili
s cieľom aby sa kamarátili a zabávali, ale aj napriek tomu ich fazuľa bola veľmi chutná.

Každá skupina si zaplatila kotizáciu za ktorú dostála tri kilogramy údeného bravčového mäsa a kilogram fazule. Účastníci
mohli k tomu pridať korene
podľa vôle.
Všetky prostriedky, ktoré boli
získané na Fazuliáde, budú vložené do kovačickej Školy futbalu.
Práve v ten deň, kým sa varila fazuľa, prebiehal aj turnaj v malom
futbale, na ktorom účinkovali aj
futbalisti z Pančeva, Zreňaninu,
Padiny a domáci Kovačičania,
ktorí získali bronzu.
Členmi poroty, ktorí hodnotili uvarené jedlá, boli Nenad
Galešev, Vasa Tekinder a Dušanka Petráková.
Prvú cenu za najlepšiu kotlíkovú fazuľu získali členovia
Združenia zdravotne postihnutých. Na druhom mieste sa
umiestnili Švehli, kým na treťom skupina Mäsiareň Benka z
Kovačice.
A. K.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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ПАНДЕМИЈЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ

КОРОНА НИЈЕ НАЈСТРАШНИЈА,
БИВАЛО ЈЕ И МНОГО ГОРЕ
Заразе су се појавиле још у време првобитне цивилизације, када су људи стално били у покрету скупљајући плодове како би опстали. С преласком на
аграрни тип живота пре око
10.000 година створене су трајније заједнице, што је отварало простор разним епидемијама. Тада се први пут појављују
маларија, туберкулоза, лепра,
грип, мале богиње и друге заразне болести.
Напредак цивилизације је с
настанком градова, успостављањем трговинских канала,
али и ратовима међу њима повећавао могућност пандемија.
Још је Хомер у „Илијади” писао о куги која је десетковала
грчку војску током Тројанског
рата, у 12. веку пре нове ере.
У античко време се углавном
сматрало да су епидемије дело богова како би казнили људе. Додуше, у Левитском законику у Старом завету постоји читав одељак у коме се прописује како поступати с људима за које се сумња да су заражени лепрозом, са инструкцијом да се изолују те да свештеник проверава сваких седам дана да ли је болест узела
маха. Грчки лекар Хипократ,

Тукидидова куга – прва
забележена
Најстарија забележена пандемија десила се током Пелопонеског рата, у 5. веку пре
нове ере. Болест је из Либије,
Ети о пи је и Егип та пре не та
преко бедема Атине, коју је
опседала спартанска војска.
Преминуле су две трећине становништва.

Три најсмртоносније пандемије у историји изазвала је само
једна бактерија – јерсинија пестис (лат. yersinia pestis), фатална инфекција, познатија као
куга.
Јустинијанова (бубонска) куга стигла је у Цариград, главни
град Византијског царства, 541.
године пре н. е. Пренесена је
преко Средоземног мора из
Египта, мало раније освојене
земље, која је цару Јустинијану плаћала данак у житу. Буве

које су носиле кугу на себи прескакале су на пацове који су се
хранили овим зрневљем.
Куга је уништила Цариград,
проширила се попут пожара
широм Европе, Азије, Северне
Африке и Арабије и убила између 30 и 50 милиона људи,
можда половину светске популације.
Људи нису знали како да се
боре против ове заразе, осим
да покушавају да избегну болесне људе. Што се тиче завршетка куге, највероватнија претпоставка је да је већина људи
некако преживела, а они који

Шпанска грозница,
а није из Шпаније
Шпанска грозница или
шпански грип била је једна
од најсмртоноснијих пандемија у историји човечанства. Појавила се при крају
Првог светског рата (јануар
1917 – децембар 1920) и у
три таласа се ширила планетом. Према новијим проценама, трећина светске
популације била је инфицирана и имала клинички испољену болест (око петсто
милиона људи), а умрло је
око педесет милиона оболелих, што је пет пута више
него што их је изгинуло у
Првом светском рату.
Географска локација прве појаве пандемичног вируса није позната, а постоји мишљење да је болест

Колера: победа у области
јавног здравља

Јустинијанова куга:
избегавање болесних

Куга у Фиренци
који је први дефинисао епидемије, такође је указивао на
нужност изолације особа за
ко је се прет по ста вља да су
инфициране.

организација објавила је да су
богиње потпуно избрисане с
лица земље.

Ову епидемију је описао и
чувени историчар Тукидид, па
је по њему називају и Тукидидова куга. Он констатује да против ове болести није било лека, те да су заражене могли лечити само људи који су је већ
преболели. Сам Тукидид је преболео заразу.
Симптоми болести, за коју
се претпоставља да је била тифус, били су грозница, отечени језик и грло, црвена кожа и
лезије (оштећења и промене на
ткиву). Епидемија је десетковала Атињане и у великој мери
допринела њиховом поразу од
Спарте.

названа „шпанском” због
тога што Шпанија није била
учесник рата, те се о болести од самог почетка отворено писало у штампи, за
разлику од других земаља,
где је била присутна јака
цензура. Података о броју
оболелих и умрлих у нашој
земљи током шпанске грознице има мало, чему су
узрок сложене ратне околности и стварање нове државе управо у време када
је болест била присутна.
Међутим, готово сигурно је
болест узела велики данак,
као и у другим европским
државама. Болест се јавила код српских војника у
априлу на Крфу, а у јулу на
Солунском фронту.

Шпанска грозница
су је прележали постали су имуни су на њу.

Црна смрт: изум карантина
Куга никада није нестала, а кад
се вратила 800 година касније,
немилосрдно је убијала, остављајући пустош за собом. Црна смрт, која је погодила Европу 1347. године, однела је невероватних 200 милиона живота за само четири године.
Што се тиче заустављања болести, људи још увек нису имали научно објашњење заразе,
али су претпостављали да њено ширење има везе с међуљудским контактима. Зато су
званичници у Дубровнику (којим је управљала Венеција) одлучили да новопристигле морнаре оставе у изолацији док не
докажу да нису болесни. У почетку су морнари држани на
својим бродовима 30 дана, што
је у млетачком праву постало
познато и као „трентино” (на
ита ли јан ском „три де сет” је
trenta). Како је време одмицало, Млечани су повећали принудну изолацију на 40 дана,
названу „карантино” („четрдесет” – quaranta). Тако је настала реч карантин и почела пракса изоловања болесних у западном свету.

Велика лондонска куга:
затварање болесних
Лондон никада није имао периоде без „црне смрти”. Куга
је избијала на површину сваких 20 година, од 1348. до 1665.
– четрдесет таласа у 300 година. А са сваком новом епидемијом куге 20 одсто мушкараца, жена и деце који су живели
у британској престоници је умрло. Почетком 16. века Енглеска је увела прве законе за раздвајање и изолацију болесних.
Куће погођене кугом биле су
обележене балама сена, набијеним на стуб. Чланови породице зараженог морали су да
носе бели штап у јавности. Веровало се да мачке и пси преносе заразу, што је узроковало
масакр неколико стотина хиљада ових животиња.
Велика куга из 1665. године
била је последња и једна од
најгорих, усмртила је 100.000
становника Лондона за само
седам месеци. Сва јавна окупљања била су забрањена, а жртве су присилно затваране у
своје домове како би се спречило ширење болести. На њиховим вратима био је нацртан
црвени крст, заједно с молитвом: „Господе, смилуј нам се”.
Колико год било окрутно затварање болесника у њихове

домове и сахрањивање мртвих
у масовне гробнице, изгледа да
је то био једини начин да се
заустави последња велика епидемија куге.

Богиње: освајачи су
донели смрт
С доласком шпанске експедиције на Карибе болести као што
су мале богиње, оспице и бубонска куга пренете су на староседелачко становништво, које им претходно није било изложено. Оно је било десетковано.
У људској историји није било убиства које би могло да се
упореди са оним што се догодило у Америци – 90 до 95 одсто аутохтоног становништва
збрисано је током једног века.
Мексико је пре доласка шпанских освајача имао 11 милиона становника, а после њих –
милион! Кристифор Колумбо
је 1492. на острву Хиспаниола
на и шао на на род Та и но са
60.000 припадника. До 1548.
преживело их је свега 500. Исти
сценарио се десио широм америчког континента.
Тако је 1520. године уништено Царство Астека услед заразе малим богињама коју су донели афрички робови. Истовремено, научници са Универзитетског колеџа у Лондону у
студији под називом „Велико
умирање”, објављеној прошле
године, тврде да је европска
колонизација Америке, у ствари, утицала на промену климе
на планети.
Наиме, крајем 15. века око
60 милиона староседелачког
становништва живело је на америчком континенту, где је опстајало захваљујући обилним
природним богатствима на великом пространству. Међутим,
по доласку европских досељеника – у таласу нових заразних
болести у комбинацији с ратним походима, истребљењима
и ропством – до 17. века је
страдало 56 милиона домородаца.
Због тога није било никога
да обрађује земљиште. Стога
су дрвеће и бујна вегетација
убрзо прекрили поља претходно коришћена за пољопривредну производњу. Као резултат
тога, знатне количине угљен-диоксида нестале су из атмосфере, што је довело до хлађења планете. Историчари називају тај мистериозни период
„мало ледено доба”, с врхунцем на почетку 17. века, када
се, на пример, река Темза редовно замрзавала, а оштре зиме
и хладна лета широм планете

сма тра ни су од го вор ним за
глад. Све то је подстицало „лов
на вештице” у потрази за кривцима, чак и ратове.

Од почетка па до средине 19.
века колера је харала Енглеском и убила десетине хиљада
људи. Преовлађујућа научна теорија тог доба говорила је да
се болест ширила загађеним
ваздухом, познатим и као мијазма. Али британски доктор
Џон Сноу претпоставио је да је
узрок тајанствене болести, која је жртве убијала већ у првим
данима од појаве симптома, у
лондонској пијаћој води.
Сноу се понашао као Шерлок Холмс, истражујући болничке записе и извештаје из
мртвачнице да би пратио тачне локације смртоносних епидемија. Направио је мапу смртних случајева колере током десетодневног периода и открио
да је 500 умрлих људи становало око популарног градског
бунара за пијаћу воду у Броуд
Стриту.
После много муке Сноу је
убедио градске званичнике да
демонтирају ручку на пумпи и
тако је онеспособе. Као маги-

Сида још увек без лека
Први пут идентификована
1981, сида уништава имуносистем људи, што на крају доводи до смрти од болести против којих организам
не може да се бори.
Ова болест је најпре регистрована у америчким хомосексуалним заједницама,
али се сматра да се развила
од вируса у телу шимпанзе
Вековима касније богиње су
постале прва епидемија вируса која је заустављена вакцином. Крајем 18. века британски лекар по имену Едвард

у Западној Африци током
1920-их. Пренета је на Хаити 1960-их, а затим у Њујорк и Сан Франциско током
1970-их. До сада је од сиде
преминуло 35 милиона људи. Најновијим терапијама
је успорен развој болести,
али још није пронађен лек
који би је у потпуности
искоренио.
јом, зараза је престала да се
шири! Његов рад није искоренио колеру преко ноћи, али је
подстакао напоре да се побољша санитарна заштита пијаће

Одношење умрлих од куге у Лондону
Џенер открио је да они који
се заразе крављим богињама
постају имуни на велике богиње, па је тако вирусу превентивно изложио десетогодишњег дечака.
Прошла су готово два века,
1980. године Светска здравствена

воде. Иако је у великој мери
колера искорењена у развијеним земљама, ова болест и даље стално односи животе у земљама Трећег света, којима
недостају адекватно пречишћавање отпадних вода и приступ
чистој води за пиће.
(Аг.)
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Када ће почети реализација
програма „Моја прва плата”?
Као што је познато, јавни позив за
програм „Моја прва плата” објављен
је средином августа, а послодавци су
имали прилику да се 25. септембра
пријаве и огласе слободне позиције.
Пријављивање кандидата почело је
8. октобра и завршено је 8. новембра,
а сви они се сада питају какав је ходограм даљих активности и када ће
бити објављена ранг-листа оних који
су примљени на жељене позиције.

Како кажу у Националној служби
за запошљавање, процес избора кандидата од стране послодаваца почео је упоредо с пријављивањем и
трајаће најкасније до 15. новембра.
Коначна листа послодаваца с бројем одобрених извршилаца за сваког послодавца биће објављена на
порталу „Моја прва плата” најкасније до 27. новембра. Закључивање уговора између Националне службе за запошљавање, послодавца и
незапосленог, којим се уређују међусобна права и обавезе, вршиће се
у периоду од 28. новембра до 14.
децембра.
У НСЗ-у напомињу да послодавац
може одабрати кандидата пре истека рока за пријављивање незапосле-

них, али га може радно ангажовати
и укључити у програм тек по закључивању уговора.
Програм Владе Републике Србије
„Моја прва плата” спроводи Национална служба за запошљавање уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Канцеларије за IT и електронску управу
и Привредне коморе Србије. Циљ

програма је да се подстакне запошљавање младих и пружи подршка
привреди у решавању проблема с
недостатком кадрова.
Младима са завршеним средњим
образовањем обезбеђена је месечна
новчана накнада у износу од 20.000
динара, док за оне са завршеним високим образовањем накнада износи
24.000 динара. За програм „Моја прва плата” опредељене су укупно две
милијарде динара из буџета Републике Србије. Средства ће бити исплаћивана директно лицима на оспособљавању, преко НСЗ-а. Поред износа који исплаћује држава, послодавци могу да исплате и додатна средства. Доприноси за случај повреде на раду и
професионалне болести такође ће бити

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Шта то беше пешачка зона

Петак, 13. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

БУДИТЕ САМИ СВОЈ МАЈСТОР

КАКО ДА ТОПЛОТА НЕ ИЗАЂЕ
КРОЗ ЗАТВОРЕН ПРОЗОР
Зима нам је и календарски све ближе
и сви се убрзано припремамо за хладне дане: загревање стамбених објеката започели смо пре скоро месец дана, али није нам свима подједнако
топло. Уколико вам прозори и врата
нису изоловани како доликује или су
стари и пропали, велике су шансе да
је температура у вашем дому знатно
нижа него у комшијином иако се грејете на исти начин.
Ако је баш то ваш случај, требало
би да размислите о замени столарије,
а пошто то наравно није ни једноставно ни јефтино, можете потражити и
друга решења. Ево најкориснијих.
Прозори и врата који не дихтују добро нису одговорни само за прекомеран губитак топлоте из простора, велику потрошњу енергије и високе рачуне, већ вам доносе и проблем с кондензацијом и – буђи. Самим тим квалитет ваздуха у простору постаје лош,
што пак доприноси развоју алергија и
болести дисајних органа код свих који у том простору бораве. Kондензација
ће у великој мери утицати и на пропадање рама прозора или врата.
– Треба знати да се преко прозора,
чак и ако су нови, може изгубити и
више од трећине укупне топлоте у
стану. Зато је врло важно да при куповини прозора обратите пажњу на
његову енергетску ефикасност и да
не штедите на тој ставци, јер ће вам
се паметан избор вишеструко исплатити кроз уштеду енергије – кажу мајстори из једне фирме за продају и
уградњу столарије.

Трикови који умањују рачуне
Они који могу да инвестирају у нове
прозоре и врата у далеко су бољем
положају и за њих заиста „нема зиме”, али главно је питање шта радити
уколико једноставно немате довољно
новца за нову столарију. Добра вест
је да постоји неколико трикова које
можете и сами применити и тако уз
минимална улагања обезбедити топлији дом својим укућанима.
– Суштина целе приче је да је неопходно да буду заптивене све пукотине

кроз које би могао проћи хладан ваздух споља. Да бисте сами поправили
свој прозор, најпре проверите да ли
је рам довољно добро налегао на отвор
и да ли се негде на споју рама и конструкције осећа промаја. Ако осетите
струјање, затворите шупљине помоћу
пур-пене. Остатке пене на крају уклоните турпијом. Заптивање можете извести са унутрашње и са спољашње
стране прозора – саветују мајстори.

Јефтино, брзо и лако решење
Још једна важна ствар коју треба да
преконтролишете јесте да ли су се
можда разлабавиле шарке и браве на

прозору. Уколико приметите да су ови
делови похабани, купите нове у било
којој специјализованој радњи и замените их. То вас неће коштати више од
неколико стотина динара и петнаестак минута посла.
Стручњаци откривају још један трик
који ће вам додатно поспешити енергетску ефикасност прозора:
– Набавите дихтунг-траке и залепите их на крила и рамове старих
прозора. Без обзира на то од ког су
материјала, с временом прозори почињу да се криве и витопере и тада
долази до струјања ваздуха, које се
лако спречава управо тим специјалним тракама од сунђера или гуме.
Оне су јефтине и лаке за уградњу, па
су сјајно решење у случају дотрајалих
прозора. У боље снабдевеним продав-

ницама могу се пронаћи и посебне
фолије које се постављају на стакла и
у значајној мери спречавају проток
топлоте кроз њих.

Дихтовање силиконом – корак
по корак
Ако размак између оквира и штока
прозора не дозвољава коришћење дихтунг-траке, добро решење може бити
дихтовање силиконом.
– Поступак је једноставан и такође
га можете извести сами. Требаће вам
приањајућа фолија која се користи у
домаћинству, селотејп, маказе и акрилни силикон. Најпре добро очистите
рам односно оквир прозора од прљавштине да би силикон могао добро
да се веже. Затим залепите фолију на
шток тако што ћете поставити селотејп на неколико места на почетак
фолије док је у ролни, а други део селотејпа залепити за почетак штока од
прозора. Одмотавајте фолију док не
дођете до ивице штока, па је одсеците маказама. Поновите поступак дуж
сваког дела где је потребно дихтовање. Ово радите да бисте заштитили
тај део од силикона и да се прозор не
би потпуно залепио. Затим нанесите
силикон на рам од прозора. Kада завршите цео прозор, затворите га и
оставите да се суши 24 сата. После
тога само одстраните скалпелом вишак силикона који је исцурио и посао је готов – саветују мајстори.
Они додају да постоје и друга решења, која нису тако повољна и за
која ће вам можда бити потребна професионална помоћ, као што су, на
пример, дихтовање врата и прозора
алуминијумским лајснама за дрвену
столарију или дихтовање наливањем
течне гуме на прозоре и врата. Оваква гума има одличан ефекат, јер о
истом трошку добијате и изолацију
од буке и осталих спољашњих утицаја. За који год начин да се одлучите,
обезбедићете себи пријатнији амбијент, лепшу зиму, али и пунији новчаник, што су свакако добри мотиви
да се позабавите решавањем овог проблема док спољашња температура још
није отишла у минус.

НАША АНКЕТА
ДАЈЕТЕ ЛИ НАПОЈНИЦУ?

Мали дар, а много вреди

Љуте се Панчевци када их остатак
Србије оптужује да су најгори возачи. Могу да се љуте до судњега дана,
али аргументи нису на њиховој страни, и то не од данас или од јуче...
Познато је колико већ дуго објављујемо фотографије непрописно
паркираних возила и разних саобраћајних прекршаја. Зна се и колико
смо већ пута указали на проблем
целодневног дефиловања четвороточкаша Змај Јовином улицом. Ем

пешачка зона, ем зона школе – забрањено да забрањеније бити не може. Али авај... Џаба фотографије,
џаба текстови, џаба комуналци пишу казне, ништа се већ годинама не
мења.
Према томе, ако решите да пешачите кроз Панчево, најпаметније би
вам било да избегавате пешачке зоне. Колико год то невероватно звучало, тамо су највеће шансе да вас
удари аутомобил.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У петак без струје део Улице
Милорада Бате Михаиловића
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 13. новембра, од 10 до 12 сати, без струје ће
бити део Улице Милорада Бате Михаиловића од Улице Максима Горког ка Улици Жарка Зрењанина.
Засад нису најављена искључења
у осталим деловима града и окол-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

ним селима. Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”, па се о најавама евентуалних додатних радова
и привременој обустави испоруке
електричне енергије можете свакодневно информисати онлајн.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена. Квар на
електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

Д. ГЛУШЧЕВИЋ

Љ. ИЛИЋ

Обичај да наградимо особу која нас
услужи раширен је у целом свету. Када
сте негде у иностранству у кафићу или
ресторану, уобичајени бакшиш износи
законски десет одсто од укупног рачуна.
Код нас је друга прича. Напојница
није обавезна, даје се јер је такав ред,
зато што смо задовољни услугом. Уз
то се претпоставља да келнери, носачи, монтери, фризерке и таксисти нису добро плаћени, па се остављањем
којег динара више исправља „неправда”. И та свота није велика, нити то
треба да буде, јер је у питању пажња.
Да ми поштујемо ове обичаје, говори
и то да поједине особе прихватају слабо плаћен посао баш зато што унапред
рачунају на увиђавност муштерија.
ДЕЈАН ГЛУШЧЕВИЋ,
монтер оптичких каблова:
– Ако ме неко испоштује, дајем бакшиш. Колико имам пара у новчанику, толико дајем. Ако већ радите с
људима, подразумева се да сте љубазни. Када је конобар у правом моменту на правом месту, извадим све
из џепа и дам, није проблем. Ако је
цех 900 „ђунти”, ја извадим хиљаду и
кажем: „У реду је”. Дакле, око 100

Р. МУЈАКОВИЋ

С. ЦВЕТАНОВИЋ

динара остављам. Мада све зависи од
тога колико износи рачун; ако је кусур мали, ја додам још нешто ситно.
ЉУБИША ИЛИЋ, пензионер:
– Оставља се, такав је обичај. Фризеру, конобару, свакоме. Тако је од
давнина, на то се не гледа. Имам свог
фризера, код којег идем годинама, и
остављам му до 50 динара. И у продавници, ако је кусур динар, два, три,
то се не узима. Већина људи тако ради. Али ако нисам одушевљен нечијом услугом, прескочим напојницу.
РАМИЗ МУЈАКОВИЋ, радник:
– Неки пут остављам, не стално.
Углавном оставим до 50 динара. Све
се ради у складу с примањима која
имате. Више дајемо ми сиротиња него богаташи. Они, када купују код мене чварке и месо, чекају да им вратим динар.
СНЕЖАНА ЦВЕТАНОВИЋ,
електротехничар рачунара:
– Остављам напојницу свима ако
сам задовољна. Чиним то из захвалности. Међутим, ако је, на пример,
неко био нељубазан, обично се више

Т. МЕДИЋ

Љ. МИЈАТОВ

никад не враћам на то место. Колико
тачно одвојим, зависи. Код фризера,
рецимо, око 50 динара. Ако је 250
динара шишање, ја платим триста.
Увек идем код истог фризера и он редовно жели да ми врати тај кусур,
али ја никад не попустим.
ТАЊА МЕДИЋ, службеница:
– Увек када сам задовољна нечијом
услугом, дајем бакшиш. Ако су радници непријатни, онда тај гест изостаје. Не гледам тачно колико дајем,
обично то буде разлика до округле
суме, најчешће 100 или 50 динара.
Када идем на вечеру, онда остављам
мало већу напојницу.
ЉУБИЦА МИЈАТОВ, радница:
– Добијам напојнице, а остављам
их и ја. Има и уљудних и нељубазних
муштерија, а бакшиш највише остављају мушкарци. Неко даје 10, 50, 100,
200 динара, а неко остави и 2.500 –
има и тога. Остављају и жене, али ређе. То је вероватно ствар навике. И ја,
кад одем у пекару или у самопослугу,
оставим 10-20 динара. И свом фризеру дајем увек неки динар више.
Јелена Катана
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КАКО ЖИВЕ ПИЈАЦЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

ВИШЕ ТРАДИЦИЈА НЕГО ПОТРЕБА
Људи све мање
купују на отвореним
тржницама

Банатски Брестовац: Месна
заједница и ЈKП „Kомбрест”,
уз помоћ волонтера, започињу јесењу садњу цвећа и дрвећа на више локација у селу. Очекује се чишћење сеоске депоније, која је препуњена због појачаног изношења шута и, пре свега, велике
количине фолија и биљних
оста та ка. Ме сна за јед ни ца
апелује на пољопривреднике
да штите атарске путеве и ветрозаштитни појас.

На тезгама у просеку
по неколико десетина
продаваца
Живот људи вековима је био
концентрисан на пијаце. Међутим, за разлику од градова,
оне нису имале толики значај
у руралним срединама, чији су
житељи већином и сами производили храну.
Иако данас све више људи
одустаје од тога, отворене тржнице ипак губе на значају пре
свега због тога што се поврће и
воће може набавити и у свим
маркетима.
Но пијаце и даље имају своју
вредност, макар симболичну,
као традиционално место окупљања, па се и због тога људи
који воде панчевачка насељена
места труде да их унапреде.

Месне заједнице ипак
инвестирају у пијаце
Примера ради, Јабука се може
похвалити новом лепом пијацом, чија је изградња завршена пре три године, а лане је реконструисана и надстрешница.
Отворена је сваког дана од 7
до 15 сати, али је недеља главни пијачни дан, када је, према
речима председника јабучког
ме сног Са ве та Сло бо да на
Илића, заузето готово свих тридесетак тезги.
– Нуде се углавном домаћи
производи наших пољопривредника, али и оних из околине.
Поред тезги, постоји и простор
за камионе с којих се продају

Маса људи сваке недеље пазари у Омољици
сусед ном Гло го њу глав ни
пијачни дан је четвртак, када
робу изложи у просеку петнаестак продаваца, који нуде воће, поврће, месо, млечне производе, живину, ситни материјал за кућу...
– У време грађења цркве пијаца је остала у Улици 1. маја,
с тим да је са угла са улицом
ЈНА пребачена двеста метара
даље, до укрштања с Београдском улицом, а том приликом
је Месна заједница избетонирала око двеста метара платоа.
Ове године смо, захваљујући
Граду и ЈКП-у „Зеленило”, добили 10 нових металних покривених тезги, које су замениле оне бетонске старе пола
века. Град Панчево тренутно
спроводи процедуру за покривање овог пијачног платоа, док
Месна заједница планира из-

Старчевачки „свемирски брод”
дрва. У близини је и велики
паркинг, тако да аутомобили
који истоваре робу и излазе с
пијаце имају где да се паркирају, као и посетиоци. Иначе,
тамо је увек добра атмосфера,
наши грађани воле да застану
и проћаскају, а нарочито недељом кафанице су дупке пуне,
па се може чути и сазнати свашта – каже Илић.
Према речима његовог коле ге Слав ка Јо ва нов ског, у

– Планирамо да на пролеће
све то комплетирамо, како би
продавци могли да излажу у лепшем и условнијем амбијенту.
Иначе, сваког петка предузимамо опсежне мере, од чишћења
до дезинфекције, нарочито откад је оваква епидемиолошка
ситуација – истиче директорка.
Њен качаревачки колега Зоран Марковић наводи да тамошња пијаца ради недељом и
уторком, а на 54 металне тезге,
направљене пре десет година,
има свега изузев живе стоке.

У Омољици гужва, у
Старчеву – футур
У Брестовцу је петак пијачни
дан, када се, према речима
председника месног савета Драгана Миричића, нуди мешовита роба: од повртарских производа до гардеробе.

Скоцкане тезге и у Јабуци

раду пројектно-техничке документације за паркинг који ће
бити у непосредној близини –
наводи Јовановски.
Пијаца у Долову ради суботом од 6 до 12 сати и на њој се
може наћи све од поврћа, преко гардеробе и алата, па до
стилског намештаја. Како каже Миљана Царан, директорка тамошњег комуналног предузећа, надлежног за одржавање пијаце, тезге су у фази
реконструкције

– Уместо већине бетонских
тезги, убацили смо десетак металних, а у најскорије време
додаћемо још толико. Што се
тиче посећености, могла би да
буде и већа, па смо имали идеју да и субота постане пијачни
дан, јер је викендом више људи слободно, али засад ће остати овако – напомиње Миричић.
Његов ивановачки колега по
функцији Јошка Дудуј каже да
у том селу петнаестак продаваца средом изложи поврће,

воће, текстил, гардеробу, и то
махом под сводовима некадашње „Тргопродуктове” продавнице, где је смештено 25 од
укупно 40 тезги, док напољу
углавном стоје они који нуде
купус и дрва. Он додаје да имовинско-правни односи тог објекта још увек нису до краја решени, па би, док се то не размрси,
било сулудо улагати у њега.
Први човек Омољице Душан
Лукић сматра да је пијаца у
том селу, која ради четвртком
и недељом, најпосећенија, рачунајући сва насељена места.
– Поред бројних наших суграђана, долазе нам повртари
из Брестовца и Иванова или
воћари из Гроцке, а на 70 обичних и 13 наткривених тезги,
поред поврћа и воћа, нуде се и
млечни производи, обућа, одећа... Један део пијаце, од 700
до 800 квадратних метара, служи као сточна пијаца и место
за продају огревног дрвета –
истиче Лукић.
Ако пијаца у Омољици окупља највише људи, у Старчеву
изгледа најсавременије и није
претерано рећи да подсећа на
неки футуристички објекат.
Председник тамошњег Савета Месне заједнице Петар Андрејић каже да је то, у ствари,
мултифункционални простор.
– Примера ради, тамо одржавамо предновогодишњи базар
с поделом пакетића малишанима и другим садржајима, а недавно су, рецимо, и основци излагали своје радове. Иначе, четвртак и недеља су пијачни дани, када домаћи индивидуални
пољопривредници и накупци
нуде свој асортиман робе, који
није нарочито велик, јер у месту има неколико добро опремљених маркета. Поред тога, у
преподневним сатима постоји
свакодневна пијаца у насељу
Шумице, код дисконта, а понуда је разнолика: од воћа и поврћа до гардеробе – каже Андрејић.

У ДОЛОВУ УПРИЛИЧЕНА ТРИБИНА НА ТЕМУ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

Велики домети археолошког налазишта Циглана
Учесници округлог стола одржаног у суботу, 7. новембра, у доловачком Дому културе, сложили
су се да то место има услова за
формирање археолошког парка.
Дискусију о потенцијалима
налазишта Циглана организовала је Kомисија за развој туризма Месне заједнице „Мита
Вукосављев”, чији су чланови
Влада Димитријев и Мирослав
Првуљ и најавили скуп у просторијама Удружења пензионера у Дому културе. Трибини
су присуствовали археолози,
као и представници сеоских
удружења и грађани заинтересовани за ову област, попут
Ђорђа Стајића и Ђорђа Новковића, власника „Старе банатске куће” и апи коморе.
Модератор Момчило Мрчко вић за по чео је при чу о

Месне актуелности

Округли сто: Мрчковић, Димитријев,
Војислав и Јелена Ђорђевић и Првуљ
историјату налазишта, о чему
је највише говорио Војислав
Ђорђевић, археолог у Народном му зе ју Пан че во и во ђа
екипе која се већ осам година
бави ископавањима на наведеној локацији.

– Налазиште обухвата више
хоризоната, почев од оног из
другог века, и једно је од најистраженијих из античког доба у
Банату. Иако је из времена Римског царства и Виминацијума,
у њему су живела варварска пле-

мена, попут Сармата, чије смо
чак и веома очуване некрополе
пронашли. Ту се, уз одређени
прекид, нижу остаци и бројних
других насеља, све до оних из
13. века. О свему томе смо већ
приредили изложбу, док за десетогодишњицу ископавања планирамо још једну, а намеравамо и да, у вези с тим пројектом,
успоставимо међународну сарадњу с румунским партнерима
– навео је Ђорђевић.
О наведеним туристичким
перспективама Долова можда
најбоље говори констатација
његове колегинице Јелене Ђорђевић да на територији села
постоји преко сто локација са
археолошким садржајем у несагледивом распону – од најраније преисторије па до најновијег доба.

Банатско Ново Село: Дом
културе је поставио нова врата на балкону изнад главног
улаза у свој објекат, јер су стара пропала услед временских
услова. У току је и замена дела олука (кородирао услед
временских услова) изнад мале сале, која наредних дана
треба да буде окречена, као и
целокупан хол. Пре неколико да на по се че на су су ва

стабла на игралишту испред
зграде поменуте установе која су претила да се одломе.
Долово: Четрнаестогодишњем
Данилу Дедуљу, који болује
од опаког тумора абдомена,
и даље је хитно потребна финансијска помоћ, а сви људи
добре воље то могу да учине
уплатом на текући рачун 200122980332-78 (Тања Дедуљ,
Саве Kовачевића 59, 26227
Долово). С тим у вези, ученици и запослени у ОШ „Аксентије Максимовић”, као и удружење пензионера, већ су организовали акције за прикупљање новца. Округли сто о
потенцијалима археолошког
налазишта Циглана одржан
је у суботу, 7. новембра, у Дому културе.
Глогоњ: У току недеље Месна заједница санираће депонију грађевинског материјала

на ободу села, на углу улица
Утринске и Тамишке. При
крају су радови на профилисању канала дуж новоасфалтираних улица. Фудбалери су
победом над „Униреом” у Уздину завршили полусезону.
Полазници курса румунског
језика, који организује Културни центар „Инфинитум”,
учествоваће 15. новембра на
онлајн такмичењу из познавања опште културе, заједно
с децом из Холандије, Молдавије, Грчке и Румуније.
Иваново: У току је постављање ограде између Месне заједнице и школе, што би требало да буде завршено до краја недеље. Наставнице из ОШ
„Моша Пијаде” Татјана Тајдић (енглески језик) и Јелена Мркић (српски језик и
књижевност) освојиле су друго место на шестом конкурсу
„Час за углед” београдске Издавачке куће „Едука”, заједничким радом о Шекспировом делу „Ромео и Јулија”.
Јабука: Новоформирано удружење „Тамиш” намерава да
постави кућице за птице дуж
целе обале, као и да прикупља храну за дивљач, а у плану је и чишћење приобаља и
реке од пластичног отпада.
Качарево: На простору депресије на крају Улице 4. октобра, у јужном делу, радници
комуналног предузећа буше
рупе за 700 садница које ће
служити као ветрозаштитни
појас.
Омољица: Стартовали су радови на асфалтирању улица
Авалске и Десанке Максимовић.
Старчево: У току је рехабилитација коловоза у Пролетњој, Војвођанској, Виноградској и Кестеновој улици. Радно време музеја у новембру
је уторком од 16 до 18, четвртком од 13 до 15, a недељом од 12 до 15 сати, а за
посете ван предвиђеног времена треба позвати бројеве
те ле фо на 631-144 или
063/565-752.

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

У знаку брестова
Октобарски или 323.
број старчевачког гласила почиње причом о
еко ло шкој ак ци ји у
оквиру које је, у сарадњи локалних институција и Покрета горана, посађено сто садница бреста.
Наредне стране доносе извештај с последње седнице Савета Месне заједнице, на којој
је, поред осталог, одлучено да се признање „Заслужни Старчевац” додели одбојкашком клубу и Ненаду
Хаџи Милетићу.
У великом интервјуу
чланица Градског већа задужена за културу Марија Јевић констатовала је да Старчево има
значајно место на културној
мапи. Власник веома успешне фирме „Анчи колачи”,
као гост „Кафенисања у ’Ђерму’”, истакао је да увек треба
радити на себи, док је „лице
с на слов ни це” – естрад на
уметница Драгана Горуновић,
која је навела да јој је публика највећа мотивација.
Нису изостале ни стране о
школи, извиђаштву, спорту,
као ни стал не ру бри ке
„Цр ти це из про шло сти”,

„Уопштинавање”, „Култиватор”, „Старчевачке бразде”.
У серијалу „Старчевачким шором” било је речи о историјату Радничког насеља, а објављен је и први део приче о
три века оближње дунавске
скеле ка Винчи.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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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
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
• Специјалиста офталмолог и очни хирург
• Директор Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара
Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

Др Зоран Катнић
Ради ПОНЕДЕЉКОМ по подне и СУБОТОМ
пре подне и обавља следеће прегледе:
• диоптријски преглед (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед на рефрактометру и прописивање одговарајуће
диоптрије);
• офталмолошки преглед деце и одраслих
(одређивање видне оштрине са корекцијом,
преглед на рефрактометру, мерење очног
притиска, преглед предњег сегмента ока и
задњег сегмента ока са ширењем зеница);
• страболошки преглед код деце (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед
предњег сегмента ока, преглед на рефрактометру без и у циклоплегији, страболошки
преглед и преглед задњег сегмента ока на
широку зеницу);
• преглед предњег сегмента ока;

• преглед промена на капку;
• систематски преглед деце до 13 година
(одређивање видне оштрине без корекције,
страболошки преглед, колорни вид – препознавање боја);
• тестови за суво око (одређивање количине лучења суза);
• мерење очног притиска.

Проф. др Петар Алексић
Ради УТОРКОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• видно поље,
• преглед глаукома,
• преглед промена на капку,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,

Офталмолози истичу да у њихове ординације последњих година све чешће долазе пацијенти свих старосних доба са
жељом да трајно поправе свој вид, а
самим тим и квалитет свог живота. Баш
такво – трајно – решење пружа им
уградња интраокуларних сочива, која је
могућа и у Специјалној болници „Свети
Василије Острошки”. То значи да старачка катаракта није једина болест која
се решава помоћу ових сочива.
На основу искустава офталмолога, показало се да се млади људи за уградњу
интраокуларних сочива одлучују онда
када због врсте диоптрије коју имају не
могу више да задовоље своје животне
активности носећи наочаре или контактна сочива. Неки то чине из естетских
разлога, а од неких то захтева професија или пак здравствено стање.
Ин тра о ку лар на
сочива препоручују се и људима
средњих година
којима је вид на
даљину и/или близину ослабио. Уколико спадате у ову
групу и непрактично вам је да баратате с више пари
наочара или не можете да се навикнете
на мултифокалне наочаре, можда је време да размислите о уградњи сочива. Ова
интервенција се препоручује и особама
које имају високе вредности плус или
минус диоптрије чијом корекцијом, помоћу наочара или контактних сочива,
нису задовољне.
Ипак, о томе да ли је уградња сочива
право решење за вас, одлуку доноси
офталмолог, након што сагледа све чињенице и детаљно прегледа медицинску документацију. Он ће тада одлучити и коју врсту сочива би требало уградити, а могућа је једна од ове три опције: асферична монофокална сочива, асферична моноблок сочива са жутим
филтером или пак мултифокална сочива. Цена операције ће зависити управо

од врсте сочива која вам је неопходна.
Сферичним или асферичним монофокалним сочивима исправља се рефрактивна грешка, која се односи на класичну минус или плус диоптрију. Треба напоменути да се њима не исправља
астигматизам (погрешна закривљеност
рожњаче), нити презбиопија (потреба
за ношењем наочара за рад на близу).
Асферична сочива имају примат у
клиникама широм западне Европе, будући да имају новији дизајн и да су начином њихове изградње побољшани
одређени недостаци сферичних сочива.
Она су се стога показала бољим у кориговању сферних аберација и контрастне
сензитивности – карактеристика видне
оштрине које утичу на квалитет вида.
Асферична моноблок сочива са жутим
филтером имају
исте карактеристике као класична
асферична сочива,
с тим што је површина сочива дизајнирана тако да
спречава преламање одређеног спектра сунчеве светлости, које код
појединих пацијената може неповољно деловати на важан центар за вид
на очном дну, познат као жута мрља.
Уградњом мултифокалних сочива
успешно се постиже корекција вида како на близину, тако и на даљину. Ова
специјално дизајнирана сочива у својој
структури садрже неколико концентричних прстенова, који имају различиту
моћ преламања светлости, омогућавајући пацијенту фокусирање на шири спектар удаљености. Погодна су за људе који су радно активни, који имају диоптрију за даљину и имају потребу да носе наочаре за рад на близину и на рачунару.
С друге стране, треба имати на уму,
мултифокална сочива се не препоручују
професионалним возачима, односно
људима који због природе посла често
возе у ноћним условима.

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

Др Биљана Рашчанин Драганић
Ради СРЕДОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација),
• преглед + ОЦТ,
• ОЦТ – оптичка кохерентна томографија,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

• видно поље.

Отварање Специјалне болнице „Свети Василије Острошки” значи и то
да ће између хиљаду и две хиљаде
пацијената годишње који се налазе
на листама чекања за операцију ката рак те би ти пре у сме ре но у ову
установу, где ће их, о трошку РФЗОа, оперисати тим стручњака с ВМА
на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да
обаве и пацијенти који нису на листи
чекања, али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да
поједини грађани живе у тешким економским условима и да немају обавезно здравствено осигурање, пред-

видели смо и одређени број гратис
операција катаракте како бисмо им
помогли да реше тај, до сада непремостив здравствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће проф. др сци. мед. Мирослав Стаменковић, специјалиста
офталмолог и очни хирург и директор
Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара.
Сви материјали и машине који ће
се користити приликом оперативних
захвата у „Светом Василију Острошком” представљају оно најбоље што
тренутно постоји на тржишту.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски
Општа болница Панчево

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

АКЦИЈE ОД 13. ДО 26. НОВЕМБРА
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
Цена: 450 динара
CRP
ПАКЕТ 4

•
•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

ПАКЕТ 7
ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ ИЗ ФЕЦЕСА

•

Цена: 200 динара
Цена: 450 динара

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

Телефон 013/33-43-45

Петак, 13. новембар 2020.
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ПРОДАЈЕМ ремонтоване
Та пећи, достава, монтажа. 064/366-57-87.
(297821)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

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

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
Та пећи, достава, монтажа. 063/705-18-18, 70518-18. (297821)

ПРОДАЈЕМ рено клио,
2002. годиште, у солидном стању. 063/864-8655. (297834)

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

ПРОДАЈЕМ заставу 101,
1986. годиште, у возбном стању, нерегистрован. 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. 062/832-3638. (297919)

JAVOR DRVO

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)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (296507)
КУПУЈЕМ аутомбоиле у
било ком стању, од 70
до 1.800 евра. 062/19336-05. 8297996)

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

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)

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

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
у центру. Тел. 064/42497-20. (297851)

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

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

НА ПРОДАЈУ круњач/прекрупал „оџаци”
црвени, у одличном стању. 064/430-56-53
(СМС)

ПРОДАЈА нових столова
од 4.5000, столица од
1.800. 060/600-14-52.
(297831)

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

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!
МЕСНАТИ прасићи, свиње, јагањци, могућност
клања и печења.
060/037-11-96. (297462)
СВИЊСКЕ полутке на
продају. Тел. 013/632145, 060/500-30-91.
(297779)
ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних
врећа. Тел. 064/424-9510. (297588)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

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

• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

ГОЛФ 4, 1.4, 2002. петора врата, фул опрема,
160.000 км. 064/587-5024. (297948)
ЛАНЧИЈА либра 1.6,
2002, атестиран плин,
дигитална клима.
064/587-50-24. (297948)

(1/296421)

Стовариште „Близанци”

нуди
све врсте угља
и лом палете
даске за огрев
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064/158-44-10, 063/101-11-47

ХИТНО купујем кућу до
17.000 евра, исплата одмах. 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)

• Буков пелет – 22.900 дин/тона
062/873-19-80; 064/503-30-11

НА ТЕСЛИ купујем гаражу зидану, са струјом.
060/142-21-64. (297900)
ПРОДАЈЕМ зидане гараже у Ул. Патријарха Чарнојевића 8. 063/315-872.
(297910)
ГАРАЖУ дуплу издајем,
испод зграде, струја,
грејање гратис. Тел.
061/225-16-43. (2979239
ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли, зидану. 060/745-0575. (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 Панчеву. 060/030-09-59.
(298010)

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

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

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

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

ДРВЕНИ кревети 200 х
90, нови – 5.900, кликклак лежајеви, нови од
15.300. 060/600-14-52.
(297831)
ПРОДАЈЕМ краву са телетом. 064/493-85-69.
(297754)
ПРОДАЈЕМ дебеле свиње и прасиће. 065/44557-36, 065/220-59-89.
(297850)
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак, сејанац, шут. 063/896-5175. (297849)
ПРОДАЈЕМ близаначка
колица bebetu 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 исправном стању, са аспиратором, повољно. Тел.
013/235-21-03. (297845)

ПРОДАЈЕМ два креветасамца, са душецима, у
одличном стању.
063/112-02-68. (297875)

ДРВА, БРИКЕТ, ПЕЛЕТ
ВРХУНСКОГ КВАЛИТЕТА
063/776-56-58
(ф)

БРАВА за врата, летва
90 цм, локсис 5 кодираних кључа. Тел. 062/14623-47. (297961)

КОТАО на чврста горива, 25 квм, центрометал,
као нов. 063/851-97-21.
(297990)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3.5
кв, мало коришћена,
8.000 динара. 065/36164-22. (297987)

НА ПРОДАЈУ клавирна
хармоника. 064/947-2992. (297817)

ПРОДАЈЕМ коришћен
тросед, двосед, фотељу
– еко кожа, два тепиха.
063/348-259. (297898)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
веш-машину, може ваша
неисправна уз доплату.
064/129-73-60. (297978)

ПРОДАЈЕМ сто са четири столице и велику кућицу за пса. 063/309378. (297905)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (297814)

ПРОДАЈЕМ повољно телевизор самсунг, екран
ПРОДАЈЕМ судоперу и
40 цм. Тел. 064/477-38остала кухињске елемен63. (297943)
те, ново. 371-568,
063/773-45-97. (297874) ПРОДАЈЕМ ТА пећ цер 6
кв, 12.000 динара. Тел.
ВЕШ-МАШИНА, уљани
013/251-69-47. (297991)
радијатор, комбиновани
фрижидер, телевизори,
ДРВА за огрев, повољно,
сто, столице. 063/861преостала. 064/122-6978. (297814)
82-66. (297930)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи. Договор око цене. Долазак.
063/826-23-65. (297880)
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ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре, долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (297633)

ПРОДАЈЕМ станове у изградњи у Ул.. Патријарха
Чарнојевића 8. Тел.
063/315-872. (297910)

у Димитрија Туцовића 1,
површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Тесли, 55 квм,
сутерен, ЦГ, укњижен,
преко пута Лидла. Тел.
065/520-93-06. (297899)

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ мале Та пећи.
063/705-18-18, 335-930.
(297821)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, сатове,
слике, стари новац,
стрипове, сифон флаше,
старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(297821)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (297852)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре. Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (297854)
КУПУЈЕМ старе гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум, телевизоре, фрижидере, замрзиваче.
061/206-26-24. (297873)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
алуминијум, бакар, месинг, акумулторе, фрижидере, замрзиваче.
061/322-04-94. 8297873)

064/64-39-721
КУЋА, Горњи град, 150
квм, 3.8 ари плац, укњижена, 72.000. 066/355208. (297254)

КУЋА, Тесла, 2.61 ари,
за рушење, 6 м фронт,
30.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (297962)

ПРОДАЈЕМ земљу на
црепајском атару, и издајем земљу. Тел.
Л066/807-08-83.
(297995)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стана, 8 ари плаца, Горњи град. 063/829-89-48.
(297957)

КУЋА на продају, Петефи Шандора 51. Панчево, Војловица. 066/366645. (297842)

ПЛАЦ, Долово, 16 ари,
Ул. Лоле Рибара.
061/654-50-08. (297941)

ПЛАЦ 28,5 ари, власник,
1/1, Кудељарац. Тел.
ПЕТ ари, 33 ширина, 140 064/248-95-28. (298008)
квм, Максима Горког,
СТАНОВИ
80.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (297868)
ПОНУДА
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. „Јанковић”, 348-025.
(297984)

ПРОДАЈЕМ нов стан, нова Миса, у згради, ниско
приземље, власник, 43
квм + тераса 12 квм,
26.000 евра. 063/318592. (297824)

КОТЕЖ 1, кућа 185 квм,
гаража, локал, 93.000.
„Јанковић”, 348-025.
(297984)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две терасе, трећи спрат, лифт,
ТА, могућност ЦГ,
70.000, договор. Звати
после 17 сати на тел.
064/119-60-06. (297862)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска, преко пруге, пола
под воћем. 064/113-4776. (297648)

ПЛАЦ, Новосељански,
13 ари + 9 ари, повољно, 1.300 евра/ар.
069/744-286. (297962)

КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ,
IV, 35.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(297868)

НА ПРОДАЈУ плац 28
ари на Кудељарском насипу, градско грађевинско земљиште, излаз на
две улице. 068/408-9721. (297603)

ШАРПЛАНИНСКА, плацеви, 8,99 ари, 9.03 ара,
2.500 евра/ар. 069/744286. (297962)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

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), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (297885)
СОДАРА, гарсоњера, 22
квм, V, TA, опремљен,
18.500. (336), „Олимп”,
351-0671, 063/274-951.
(297950)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

ПРОДАЈЕМ 58 ари грађевинског земљишта,
пре Скробаре, поред асПРОДАЈЕМ два и по
хектара грађевинског зе- фалта, преко пута „Секиног салаша”, 20.000
мљишта, северна зона.
062/102-89-16. (297473) евра. 063/407-788.
(297893)
ПРОДАЈЕМ кућу, Иланџа, 125 квм, 25 ари гра- КУДЕЉАРАЦ, одлична
нова кућа, 240 квм, приђевинског плаца, цена
21.500 евра. 065/342-23- земље, пословни простор, 3.4 ара, 75.000.
91. (297475)
(398), „Кров”, 060/551СТАРЧЕВО, на продају
64-50. (297691)
спратна кућа у дворишту, 160, и приземна ку- МАРГИТА, спратна кућа до улице на 5 ари
ћа, 5,14 ари, 80.000.
плаца. Тел. 064/203-04(398), „Кров”, 060/55124. (297909)
64-50. (297691)

Pančevo, Ružina 14

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”, 060/55164-50. (297691)
СТРОГИ центар, троипособан, 106 квм, II,
106.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (297691)
КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, IV, ЦГ, 31.000.
(336), „Олимп”, 3510671, 063/274-951.
(297950)
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.

СТРЕЛИШТЕ, четворособан, 80 квм, VII, ЦГ,
65.000. (336), „Олимп”,
351-0671, 063/274-951.
(297950)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу у центру града.
013/404-467. (297956)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, Горњи град.
064/187-20-13. (297970)

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

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ВОЈЛОВИЦА, улични део
куће, 56 квм, двособан,
ИЗДАЈЕМ ненамештен
ДВОСОБАН стан, 55
12.000. (336), „Олимп”,
стан на новој Миси. Тел. квм, парно грејање, за
351-0671, 063/274-951.
064/332-87-43. (297847) издавање, Панчево, Лазе
(297950)
Костића 11. 013/361СОДАРА, двособан/дво- ИЗДАЈЕМ намештену
249. (297867)
гарсоњеру на Котежу 2.
ипособан, сређен, 68
ИЗДАЈЕМ једнособан
065/689-85-12.
квм, ЦГ, две тераса, 2
стан, центар, дворишни,
МЧ. (67), „Милка М”,
НАМЕШТЕН једнособан
063/744-28-66. (297962) дворишни, ТА, код Хоте- ТА, радницима.
061/182-37-90. (297906)
ЦЕНТАР, трособан, при- ла Тамиш, 90 евра.
ИЗДАЈЕМ смештај за
064/122-48-’07.
земље, 78 квм, ЕГ, две
раднике, самце, студен(297926)
терасе, 73.000. (67),
те. Раднички смештај.
„Милка М”, 063/744-28- ИЗДАЈЕМ намештену
Центар. 063/502-211.
66. (297962)
гарсоњеру у центру, 120
(297908)
СОДАРА, 53, ЕТ, тераса, евра. Искључиво на дуИЗДАЈЕМ двособан нажи период. Звати после
сређен, ВПР, без улагамештен стан на Стрели17
сати.
063/835-32-45.
ња, 46.000. (679), „Трем
шту, ЦГ. Тел. 060/372(297866)
01”, 063/836-23-83.
03-02. (297916)
(297868)
ИЗДАЈЕ се стран, 30 квм,
централно грејање, Цара БЕСПЛАТНО, собу, куТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
хињу, купатило, издајем
Душана 38, Панчево.
88, две терасе, 61.000.
062/886-56-02, 013/340- станарки у Иванову.
(67), „Милка М”,
064/372-94-71. (298003)
341. (297887)
063/744-28-66. (297962)
ИЗДАЈЕМ дворишни део
ИЗДАЈЕМ стан у кући,
КОТЕЖ 1, двособан, текуће, намештен комплет.
до две особе, ЦГ. Стрераса, 78 квм, V, ЦГ,
Тел. 069/314-01-55.
лиште. 062/856-91-34.
40.000. (67), „Милка М”, 8297895)
(298004)
063/744-28-66. (297962)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине,
све локације, брза реализација. 063/744-28-66.
(297962)
НЕКРЕТНИНЕ ЈОВАНОВИЋ, купујем једнособан/двособан стан, готовинско плаћање.
064/340-37-14. (297915)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан, 45 квм,
Тесла, полунамештен.
Депозит обавезан.
064/247-97-83. (297840)
ИЗДАЈЕМ хитно стан са
галеријом у поткровљу,
нова Миса. 063/770-3319. (297783/р4890)

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88

HIT PONUDA:
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

ИЗДАЈЕМ дуплекс, центар, гас, намештен.
065/523-04-18. (297582)

ИЗДАЈЕМ дворишну гарсоњеру, 24 квм, са грејањем, намештену.
069/191-99-96. (298007)
ИЗДАЈЕМ собу и веранду, Маргита. Светозара
Шемића 70-а. 013/354703, Панчево. (298001)
ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру у Тамиш
капији, трећи спрат, 27
квм. Тел. 064/818-00-40.
(297917)
КОТЕЖ 2, издавање:
двособан-двоипособан,
ЦГ, приземље, полупразан. 069/744-286.
(297962)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан, Стаклара, 70 евра,
самици или самцу.
064/577-34-90. (297960)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421.
(297702)
ИЗДАЈЕМ локал у Зеленој пијаци, први на улазу, 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)
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ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал, 47 квм,
у Ул. Браће Јовановић,
Панчево, поред Poco Loco. Тел. 063/101-69-37.
(297339)
ИЗДАЈЕМ магацински
простор, нов, са двориштем, у Јабуци. 063/351709. (297832)
ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Војводе Петра Бојовића
19. 066/314-803.
(297859)

ОГЛАСИ

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

ИЗДАЈЕМ хале, разне
величине, за разне намене. Шлеперски прилаз,
Новосељанси пут.
063/219-532. (297895)

ИЗДАЈЕМ локал површине 250 квм, на спрату у
ТЦ „Флоријан”, Милоше
Требињца бр. 4. 063315872. (297910)

ИЗДАЈЕМ локал у Сокачету, 30 квм. Тел.
063/812-42-83. (297997)

ИЗДАЈЕМ магацин, 300
квм, близу Рафинерије.
013/345-053. (297951)
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ПОТРЕБНИ возачи са Ц
категоријом за развоз по
Србији. 062/889-01-20
(СМС)
ПОТРЕБНИ вредни и одтоворни људи за поделу
флајера. 060/664-60-06.
(297797)
РЕСТОРАНУ „Какаду”
потребна помоћна радница у кухињи. 063/83508-48. 8297659)
РЕСТОРАНУ брзе хране
потребна озбиљна радница на дуже. Плата одлична. Обезбеђен стан и
храна, потребно је имати искуство за рад у продаји и припреми хране
са роштиља. За више информација 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 потребан фризер са искуством. Плата 30.000.
065/555-54-44. (297097)

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”
категорију
(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45
ПРОДАЈЕМ локал 18
квм, сутерен, Змај Јовина 5, 12.000 евра.
063/407-788. (297893)
ИЗДАЈЕМ реновиран локал у центру, 46 квм, повољно. 064/440-20-89.
(297901)

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ
„Јабука” у Јабуци, на пијаци, површине од 20 до
120 квм. 063/315-872.
(297910)
ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421. (297702)

ПОСАО
ПОНУДА

PAN BAU MAX doo потребан магационер.
Обавезна Б категорија,
утовар и истовар робе.
064/644-10-76. (297955)

ПОТРЕБНА радница у
Маркету „Идеал”.
063/106-02-84, 013/333160. (297287)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице и возач.
062/339-279, 063/82087-61. (297516)
ПОТРЕБАН продавац и
пица-мајстор у пицерији. Тел. 377-230,
064/259-96-62. (297993)
PIZZA SHOP потражује
радницу за рад у продаји. 064/555-33-34.
(297888)
ПОТРЕБАН мушко-женски фризер са искуством. 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, 064/25996-62. (297959)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
РАДИМО гипсане радове, молерај, постављање
ламината, повољно.
063/846-00-81, 060/30502-96 (СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, мајстори из
Ковачице. Тел. 060/06608-60 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(297392)
КОМБИ превоз робе и
селидбе. 064/243-82-85.
(207183)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(297626)
ИЗРАЂУЈЕМ намештај,
кухиње, плакаре по мери, може и масивни. По
повољним ценама.
066/575-10-80. (297659)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, гуртне, поправљам, уграђујем.
064/181-25-00. (297684)

БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.
(297590)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, брзо, педантно, повољно.
065/523-02-73. (297848)
СЕЛИДБЕ, превоз, могућност са радницима,
попуст ванградске.
064/482-65-53. (297213)
СЕЛИДБЕ: превоз друге
робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(297306)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (297318)
ОБАРАЊЕ стабала, рушења кућа, шупа, одношење ствари, и друго.
064/122-69-78. (297814)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КАМИОНСКИ превоз до
2 кубика, песак, шљунак,
сејанац, шут, 1.500 динара. 062/355-154.
(296342)
ФИЗИЧКИ послови: рушења објеката, штемовања, ископи, одношење
ствари, обарање стабала. 060/035-47-40.
(297814)
АДАПТАЦИЈА кућа и
станова, струја, вода,
гипс, молерај,с ве на
једном месту. 060/52193-40. (297819)

ОГЛАСИ

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија 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
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (297860)
ЧИСТИМО старе шупе,
гараже, таване, подруме, дворишта, комплет
услуге. 061/631-51-46.
(297873)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које смета.
063/369-846. (297912)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, попавке, замена, одмах.
013/331-657, 064/49577-59. (297815)

БРАВАРИЈА, столарија,
купатила комплет, кречење и друго. Злаја,
065/558-45-17. (297869)

НЕГОВАТЕЉИЦА, мењам пелене, чувам старије особе. 060/421-0591. (297889)

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, вбегсплатан
превоз и преглед. 060/0784-789, 063/77-84-789,
Ул. Јована Рајића 1 (код
поште на Тесли). (297998)

ОЗБИЉНА и одговорна
жена чувала би и неговала старију особу, не
24 сата. 065/237-10-68.
(297938)

ПРЕВОЗ робе и селидбе.
Повољно. 061/818-3496. 8297841)

ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња, канализационих
цеви машинским путем.
062/640-741. (297968)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, замена делова,
поправке, адаптације,
одгушења, нова купатила. 062/832-09-81.
(297971)
ПРЕВОЗ кипером до 2
м³. Шљунак, песак, утовар и одвоз шута...
064/505-62-44. (297954)
ДАЈЕМ часове немачког,
енглеског и српског језика. Могућност online часова преко skup-a. Контакт тел. 069/665-722.
(298011)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
Тел. 061/288-28-38
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/17691-85. (297707)

ДУБИНСКО прање намештаја у аутомобила. Бојан. 069/706-206.
(297839)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
вбетонирање, стиропор,
бавалит, фасаде.
063/865-80-49. (297977)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправке, одгушења, одводи, доводи и нова купатила. Сервис. 013/377930, 063/115-71-67.
(297971)

ТРАНСПОРТ

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација. 064/866-20-70.
(297818)

ЕЛЕКТРИЧАР: климе –
сервис, уградња, бојлери, индикатори, ТА пећи, фрижидери, замрзивачи, инсталације.
060/521-93-40. (297819)
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ЕЛЕКТРИЧАР: поправка,
израда инсталација, бојлера, ТА пећи, најјефтиније уг раду. 066/354412. (297992)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 065/314-90-18,
061/314-90-18, 601-892.
(297881)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге + хаус мајстор. Александар,
064/157-20-03.(297869)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
адаптације купатила, поправке, преправке, славине, вентили, одгушење
канализације. 061/19300-09. (297920)
ПОВОЉНО обављам све
версте физичких послова, поштено, одговорно
и педантно. 061/311-9769. (297945)

ПОПРАВКА веш-машина, бојлера, шпорета,
пећи, електроинсталација. Повољно. Тел.
060/180-02-83. (297739)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (297933)

Последњи поздрав нашем драгом
бившем запосленом

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (297829)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА равних кровова, зграда, тераса и осталих објеката,
гаранција. 063/894-2180. (297944)

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

КИРАЉ ЕРНЕУ

(8/292091)
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РОЛО-НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни, венецијанера, комарника, тракастих завеса,
хармо-врата, туш-кабина, роло челична заштитна врата, тенда. Ми смо
најквалитентији, најјефтинији, са највећом гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 0673/89421-80. (297944)
ТЕПИХ СЕРВИС „ПУТНИК”. Дубинско прање
тепиха и намештаја. Комора. 302-820, 064/12963-79. (298009)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(297844)

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)

Последњи поздрав драгој

РАЗНО

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену
или девојку до 40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21 сат.
013/352-203. ( 297808)
ИМАМ 57 година, желео
бих да упознам озбиљну
жену. Кратку биографију поруком на 063/74016-11. (297864)
АКО си усамљена, желиш брак, јави се.
064/437-63-59. (297994)

КАЋИ
од МИЋЕ и ЛИДИЈЕ
Почивај у миру
(1/297806)

ЦЕНТРАЛА
БЛАГАЈНА

301-150
300-830

Петак, 13. новембар 2020.
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Преминула је наша вољена

ПЕТРУ ВУЈАШКОВИЋУ

МАРИЈА ИВАНКОВИЋ

1940–2020.

6. XI 2020.
Недостајеш већ пуно, много боли.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Воли те твоја МАНЕ
(73/297963)

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)

Последњи поздрав

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

ПЕТАР ВУЈАШКОВИЋ

(91/297999)

1940–2020.

Последњи поздрав

Спавај, душо моја...
Твоја НАНЕ
(47/297907)

ЖИВКО ТОДОРОВ
1934–2020.
преминуо 5. новембра 2020. године.
С љубављу чувамо успомену на тебе.
Ожалошћени: супруга ЗАГОРКА, ћерке ВЕСНА и БИЉАНА са породицама

Пеко наш, ти остајеш сад и заувек

(14/297836)

Последњи поздрав
сестри

Напустио ме је мој деда

СЛОБОДАНКИ
ЈАКОВЉЕВИЋ
28. XI 1957 – 10. XI 2020.

ПЕТАР ВУЈАШКОВИЋ
Воле те твоје: НИНКА, АНКА
и ДАЈКА са породицом
(74/297963)

Сестра БОБА са сином ДЕЈАНОМ

СЛОБОДАНКИ
ЈАКОВЉЕВИЋ

ЖИВКО ТОДОРОВ
Заувек ћеш ми недостајати и вечно ћеш живети у мом сећању.
ЕМИЛИЈА
(15/297836)

ПЕТАР ВУЈАШКОВИЋ

(92/297999)

од сестре ЂЕКЕ,
сестричина ТАЊЕ
и БОЈАНЕ
са породицама
(94/298002)

Последњи поздрав оцу

1940–2020.
Вољени никад не умиру.
Твоји: МИРА, ЈАНИ и ЈАНА

ЖИВКО ТОДОРОВ

(48/297907)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгој тетки

1934–2020.

НЕДЕЉКО
ОБРАДОВИЋ

НЕДЕЉКУ ОБРАДОВИЋУ
од сина ЗОРАНА са породицом

Са великим поштовањем и тугом опраштамо се
од дивног човека и драгог пријатеља.
Породице АРАЛИЦА и ПОПОВИЋ
(25/297872)

(58/297935)

ПЕТРУ
ВУЈАШКОВИЋУ
Збогом ћића мој!
ГАГА и ДЕКИ
са децом
(57/297932)

МАРИЈИ
ИВАНКОВИЋ
од породица
БАРАШЕВИЋ,
ЖИВАНОВИЋ
и МИКОВИЋ
(7/297823)

Премало је речи, а
превише туге да ти
кажемо колико недостајеш.
Заувек у нашим срцима.
Твоји:
ћерка БИЉАНА,
зет АЦА,
унук МИЛАН
и унука МАРИНА
(61/297936)

Последњи поздрав оцу

Последњи поздрав зету

НЕДЕЉКУ ОБРАДОВИЋУ

НЕДЕЉКУ

од сина РАДОМИРА са породицом

од МИЛЕНЕ са породицом

(59/297935)

(60/297935)
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6. новембра 2020. године преминула је наша мајка и бака
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Последњи поздрав
Тужна срца и са поштовањем се опраштамо од нашег вољеног

ЈАСМИНА СТОЈАДИНОВ
1945–2020.
Наша вољена преминула је 6. новембра 2020.
године

ВЕРА ДИМИЋ

ЉУБОМИРА МИЛЕНКОВИЋА

1926–2020.
из Баваништа

који је преминуо у 89. години, у Панчеву, 7. новембра 2020. године.

Ожалошћени: син ЖИВКО, ћерка ДИВНА,
снаха ОЛГИЦА и унуци МАРКО и МИЛОШ.

Сахрана је обављена 10. новембра 2020. године на Новом гробљу у
Панчеву.

Сахрана је обављена 7. новембра 2020.

Ожалошћени: снаја СНЕЖАНА, братанац НЕБОЈША са породицом
и унук АЛЕКСА МИЛЕНКОВИЋ са породицом

Ожалошћени: син ДРАГАН са породицом

Бако, хвала ти за све

(9/297826 )

(6/297822)

Последњи поздрав драгом и вољеном супругу

(27/297877)

5. новембра 2020. преминула је наша драга

ЈАСМИНА
СТОЈАДИНОВ

МИЛЕТУ АНЂЕЛОВСКОМ
1946–2020.
од супруге ЈЕЛИЦЕ из Јабуке

(30/297879)

ВЕРА ЗОРИЋ
Последњи поздрав
драгом и вољеном оцу

Последњи
поздрав
драгом и вољеном оцу

Нашој Јаси,

29. I 1930 – 5. XI 2020.
од ПЕЂЕ, ТАЊЕ и деце

Никада те нећемо заборавити.
Твоји: НАТАША, МАРКО и ЖАНА

(78/297967)

(42/297897)

Време не зацељује ране. Недостајаћеш нам
заувек.

Последњи поздрав колегиници

Последњи поздрав

МИЛЕТУ
АНЂЕЛОВСКОМ

МИЛЕТУ
АНЂЕЛОВСКОМ

1946–2020.

1946–2020.

од ћерке СЛАЂАНЕ
са породицом

од сина ЗОРАНА
са породицом

(33/297879)

(31/297879)

Последњи поздрав
драгом и поштованом
брату

ЈАСИ

МИЛЕНИ МАРЧИЋ

Последњи поздрав
драгом ујаку

од колектива ПУ „Дечја радост” Панчево

од брата СТОЈАНА, сестара БИЉЕ и СЛАВИЦЕ,
сестричине БОЈАНЕ и МАЈЕ са БАНЕТОМ

(11/ф)

(64/297940)

Напустила нас је наша драга

Драга наша

МИЛЕТУ
АНЂЕЛОВСКОМ
1946–2020.

МИЛЕТУ
АНЂЕЛОВСКОМ
1946–2020.

од сестре ЦВЕТЕ
из Јабуке

од сестрића ЈОВИЦЕ
са породицом
из Јабуке

(29/297878)

(28/297878)

Последњи поздрав
драгом зету

Последњи поздрав
нашој драгој баба

ПРЕДРАГ
ЋУРГУЗ

МИЛЕНА

ЈАСМИНА СТОЈАДИНОВ
С љубављу и поштовањем ДОБРИЛА и ДУШКО
(63/297939)

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 заборава.
Колектив вртића „Пупољак” и „Сунце”

Последњи поздрав
од стрица ЈОВИЦЕ
и браће ЗОРАНА
и ДУШАНА
са породицом

(65/297942)

Последњи поздрав
драгом комшији

Драга и поштована

(97/298012)

ПОПУСТ
МИЛЕТУ
АНЂЕЛОВСКОМ

ВЕРИ
ЗОРИЋ

1946–2020.
од шурака ЧЕДЕ
са породицом
(32/297879)

Њене комшије
у Кикиндској 15
(53/297927)

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

ДРАГИЈАНА ИРИЧАНИН
1943–2020.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији
(86/297980)

ЉУБИ
МИЛЕНКОВИЋУ
од станара зграде
у Јована Ристића 2
(26/297876)

ЈАСМИНА
СТОЈАДИНОВ
Остаће у нашим лепим
сећањима.
Саучешће породицама
СТОЈАДИНОВ и СТОЈКОВ
МИРЈАНА и МЛАДЕН
(87/297981)

Петак, 13. новембар 2020.

9. новембра 2020. године заувек нас је
напустио наш вољени

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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С тугом се опраштамо од нашег вољеног
9. новембра 2020. преминуо је наш вољени

БИРКА ЈОВАНА
ЈОВАН БИРКА
Осећамо се почаствовани и привилеговани што смо били део твог живота и што
си нас увек безгранично волео.

БРАНКО МАРКОВИЋ

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.

Супруга СТАНА и деца МИКА, КИЋА
и МИРА са породицама

Брат МИКА са породицом
(40/297896)

(67/297958)

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.

Последњи поздрав

9. новембра 2020. остали смо без нашег
чике

Ожалошћени: супруга МАРИЈА,
син ДРАГАН и снаја МАРИНА
(56/297929)

Последњи поздрав вољеном

БИРКА ЈОВАНУ
најбољем деди на свету, од унучића: СТЕФАНА,
МАШЕ, ПЕТРЕ и ТАШЕ
(71/297958)

БИРКА ЈОВАНА
Последњи поздрав драгом сестрићу
Богатство је што си био наш стриц.
Заувек ћеш остати у нашим срцима сачуван од заборава.

САВИ ЈОВАНОВУ
1947–2020.

Хвала ти за све.
Твоје АНГЕЛИНА са породицом
и САНДРА

Заувек ћеш остати у нашим срцима и бити у нашим мислима. Почивај у миру.

(41/297896)

(21/297858)

Ожалошћени: супруга ОЛГА, унуци ВЛАДИМИР и МИРОСЛАВ и зет ГОРАН

Последњи поздрав
драгој сестри

БИРКА ЈОВИ

од тетка ЈЕЛИЦЕ, ујака ГАЈЕ
и ПЕРЕ са породицама

ЈОВАН БИРКА

САВА ЈОВАНОВ

Последњи поздрав зету и течи од ГОРЕ и ДРАГАНЕ
(70/297958)

(83/297974)

Последњи поздрав драгом пријатељу

АНИ
КУРАИ
Никада те нећемо заборавити.

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав од кума СЛАВКА са породицом
(81/297973)

У недељу, 8. новембра, напустила нас је наша вољена мајка, свекрва, бака и прабака

Твоја сестра МАРКА и
КАТКА са породицама
(43/197902)

Последњи поздрав
нашој драгој старки

БИРКА ЈОВАНУ
од породице ТАНУШЕВСКИ

АНА КУРАИ

(68/297958)

БИРКА ЈОВАНУ

18. V 1944 – 8. XI 2020.
Последњи поздрав
куму

Почивај у миру.

Последњи поздрав драгом комшији

Породица НЕШКОВ

АНИ
КУРАИ

(69/297958)

БИРКА ЈОВАН
1951–2020.

БИРКА
ЈОВАНУ

БИРКА
ЈОВИ

Куме, почивај у миру.

ДАНИЦА, ВЕРИЦА,
ГОЦА, РАДЕ, НАТАША,
МАРИНЕЛА и САНДРА

Породица КРЧАДИНАЦ

Кум ЈОВАН БУКУР
с породицом

79/297969)

(39/297894)

Нека те анђели чувају.

(80/297972)

Хвала ти на свему.
Поносно ћемо те чувати
од заборава.
Твоја унука
ВАЛЕНТИНА
са породицом

Вољени никада не умиру.
Почивај у миру!
Последњи поздрав од сина ВЛАДИМИРА са породицом
(45/297902)

Последњи поздрав
пријатељу

(44/297902)

БЛАГАЈНА

300-830

од ЈАНКА
са породицом
(72/297958)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати
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Петак, 13. новембар 2020.
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Прошло је двадесет пет година од смрти нашег оца и две године од смрти
наше мајке

У петак, 13. новембра, навршава се четрдесет дана откако нас је напустио наш
драги супруг, отац и деда

САША ЈОВАНОВИЋ
1978–2020.

МИЉАН МИТРОВИЋ ЗЛАТАНА МИТРОВИЋ

Смрт не постоји, људи умиру када их сви забораве. 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 маштали, плод љубави наше чуваћу.
Заувек ће те волети твоја супруга ВАЊА
и ћерка САШКА

1932–1995.

1933–2018.

БОГИЋ РАЈОВИЋ

Захвална деца: РАНКА и РАНКО са породицама
(95/298006)

Вољени никад не умиру док живе они који
их воле.
13. новембра навршава се годину дана откако
нас је напустила наша вољена

Две године откако
није са нама вољена

Супруга МИРА, ћерка ЈАСМИНА са
породицом и син ЗОРАН са породицом

(89/297985)

(76/297965)

15. новембра 2020. године навршава се пуних
шест месеци откако нема нашег сина

Новембар 2020. године, навршавају се три односно двадесет година, откако нисте са нама

ЗОРКА ШУКЕР

ЈЕЛИЦА
ПЕЈИЋ

1927–2019.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Твоји: син ЉУБИНКО, снаја ЗОРА,
унучад и праунучад

Вечно ћеш бити у нашим срцима.
Кум ВИКТОР
и САША

(34/297882)

САША ЈОВАНОВИЋ
3. IV 1978 – 15. V 2020.
Сине, недостају више речи, јер дуго у овој смрти 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 смисао за живот не постоји.
Спавај мирно сине и нека те анђели чувају.

(38/297892)

16. новембра навршава се година од
смрти

ЖИВАН
ЛАЗАРОВ

ВОЈИСЛАВ
ЛАЗАРОВ

1946–2017.

1937–2000.

Тата, данас се навршавају три године како станујеш у вечности. Наше сте недостајање и љубав вечита.
Ваши најмилији: СОФИЈА, ДУДА и ИВАНА

ЗДРАВКО АНГЕЛИН

Неутешни: мајка ДЕСАНКА и отац СТОЈАДИН

(77/297966)

(82/297976)

15. новембра 2020. године навршава се
пуних шест месеци како си нас напустио
Бато

ОЛИВЕРЕ
ЈОВАНОВИЋ

Три године откако ниси са нама.
Остаћеш нам у срцима заувек.

Нашем драгом

Ћерка НЕВЕНКА
са породицом

Супруга ЈОВАНКА са укућанима

(3/297813)

(17/297838)

СЕЋАЊЕ

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДРАГАНУ ПУТНИКУ
1955–2017.

САША ЈОВАНОВИЋ
3. IV 1978 – 15. V 2020.
Знао си колико те волимо, али нам је неизмерно жао што никада нећеш сазнати
колико нам недостајеш.
Твој брат БОЈАН, снаја САНДРА
и твој СМЕШКО
(85/297976)

Четрдесет дана откада
није са нама наш вољени

МАРИЈА
ИЛИЈЕВИЋ
МАША

НИКИЦА
ИЛИЈЕВИЋ

3. V 2007 – 3. V 2020.

5. XI 2008 – 5. XI 2020.

Остаје нам заувек прелепо сећање на нашег драгог деду и Машу.
Ваше АНА и ЈАСМИНА ИЛИЈЕВИЋ
(90/297988)

СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РАТКО
СТОИЛКОВСКИ

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)

Заувек у нашим срцима!
Твоја деца
(75/297964)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН ПУТНИК
Три године бола и туге.

ПОПУСТ

ЂОЛЕ и МИЛИЦА
(84/297975)

ЈОЖЕФ
УРКОМ

ЂУРА
САМАРЏИЋ

Твоји најмилији

Две године су прошле, а боли као првог дана.
Твој син ДЕЈАН
са породицом

(36/297890)

(93/298000)

Помен ћемо давати 17.
новембра 2020. године,
у 10.30, на Католичком
гробљу. Недостајеш...

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

ОСТОЈА
ЖУНИЋ
1936–2015.
Пет година без тебе, али
увек присутан у мислима твојих најмилијих.
Супруга ЉУБИЦА и синови МИРКО и ЖИВКО
са породицама
(2/297810)

ИВАН
СТЕФАНОВ
13. XI 2005 – 13. XI 2020.
Много година откако си
нас напустио, ми се и
сада сећамо тебе.
Твоја породица
(35/297884)

МИЛАН РОМИЋ
БРКА

ЈЕЛИЦА РОМИЋ
ЈЕКА

1929–1979.

1930–1980.
ЉУБОМИР и БОРО
(20/297856)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 13. новембар 2020.
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15. новембра 2020, у 11 сати, даваћемо годишњи помен нашој

ЉУБО МИЉКОВИЋ
19. IX 1986 – 14. XI 2017.

ТОМКИ ПУРИЋ

Прошле су три године како си нас напустио.
Сећање на тебе живеће вечно.
Заборав не постоји
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ
10. XI 2005 – 10. XI 2020.

Рођ. Кањевац
26. XI 2019 – 26. XI 2020.

(62/297937)

На гробу велика тишина а у кући још већа празнина.
Ништа нам не остаје само сећање и туга.

СЕЋАЊЕ

У нашим мислима и срцима остајеш заувек.
Супруг БРАНКО и син САША
(12/297830)

ДРАГУТИН ОБРАДОВИЋ
Сећање на најмилије
Његови најмилији

ТОДОРОВСКИ
СТАНА ВУЛОВИЋ

из Качарева

(37/297891)

У суботу, 14. новембра 2020. навршавају се
три године откада нема наше мајке.

У суботу, 14. новембра навршава се тужних шест
месеци откад нас је напустила наша

Синови НЕНАД и ПРЕДРАГ са породицом
(49/297911)

Наш вољени

РИСТА

МИЛКА

МОМЧИЛО

1922–1995.

1927–2005.

1950–2014.

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

МИОДРАГ МАРКОВИЋ

(55/297928)

„Да време стане и врати дане најлепше,
без иједне ране...”

АНЂА

ЧЕДО

ЗОРАН

1933–1992.

1953–1987.

1982–2020.

Чувамо те вечном љубављу.

Осам година једнако
нам недостаје

Твоји најмилији

С љубављу и поштовањем ваша МИРЈАНА МАТЕ

(52/297918)

(13/297835)

Сећање на драге родитеље

СЕЋАЊЕ

СТОЈАНОВИЋ

Прошло је пола године откако ниси са нама

ПОМЕН

16. новембра је година
откад нас је напустила
наша мама и бака

РАДМИЛА
МАХОВСКИ

НИКОЛА
АНЕВ
12. XI 2011 – 12. XI 2020.

Рођ. Варичак

ГОЈКО
МИЛОВАЦ
Љубав, туга и понос
остају заувек.

БЛАГОЈЕ
ПАРЕЖАНИН
ДРАГАН
1928–1998.

и

НАДА

10. XI 1998 – 10. XI 2020.

1930–2001.
Недостајеш нам.

Мама, тата и сестра
(54/297928)

ЈАЊА
КАТИЋ

Ти живиш где звезде
ткају саг од сребра, и
невиношћу сја твоје
лице, док недостижан као сена настављаш свој лет...

Твоје: супруга СТАНА,
ћерке ЗОРИЦА и
МАРИЦА са породицама

С љубављу и поштовањем ваши најмилији

Твоја породица

(51/297914)

(5/297820)

Деца: РАДИША,
МИЛОМИР, ВЕРИЦА
и НИКОЛИЦА

(50/297913)

(16/297837)

(18/297846)

18. новембра 2020.
навршава се шест месеци од смрти

14. новембра 2020. навршава се шест година
од смрти нашег сина

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији

ВЛАДИМИР
БЕЛЧА
1961–2020.

ЗОРАН
КЉАЈИЋ

СЛОБОДАН
ЛУЈАНСКИ

ПРЕДРАГ
БЕЛАНЧИЋ

РАТОМИР
ЛОЈАНИЧИЋ

16. новембра навршавају се тридесет
две године.
Увек си са нама.

15. XI 2005 – 15. XI 2020.

2017–2020.

Остаћеш вечно у срцима твојих најмилијих.

Са поносом чувамо
успомену на њега.

Мама, тата и сестра
са породицом

Супруга ЂИНА
са децом

Твоји најмилији

Тужна година дана откако ниси са нама. Увек
ћеш живети у срцима и
мислима твојих најмилијих.
МАРИЈА, НАДА
и МАРКО

(4/297816)

(8/297825)

(10/297828)

(23/297870)

ВЕРЕ
НИКОЛАЈЕВИЋ
Време пролази, али
сећања заувек остају.
Породица БОРИЧИЋ
(22/297865)

Прошло је тужних
шест месеци откада
смо изгубили нашег
вољеног сина, супруга, оца и деду.
Нека те анђели чувају.
Његови најмилији
(24/297871)

ПЕТКОВСКИ
ЗОРАНА
Вољени сине, љубав према теби је превелика бол,
а туга за тобом је вечна.
Твоји: тата ДАНЕ
и мама ДАРА
(19/297853)
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КУЛТУРА
ДВАДЕСЕТИ „ЕТНО ГЛАС”

Сусрети изворних
певачких група
Двадесети сусрети изборних
певачких група „Етно глас”
одржани су од 5. до 9. новембра у Панчеву.
Манифестација је отворена
у холу Градске управе изложбом „Олга Бенсон, снови о
прошлости и традицији” Етнографског института САНУ, чија
је ауторка Љиљана Гавриловић.
Другог дана на истом месту изведена је кореоревија
народних ношњи из збирке
КУД-а „Стан ко Па у но вић
НИС–РНП” коју је приредио
Дејан Трифуновић.
У суботу, 7. новембра, у дворани „Аполо” Дома омладине
одржан је концерт изворних
певачких група. Учествовали
су изворна група „Црнућанка”
из Горњег Милановца, затим
мушка група певача КУД-а
„Абрашевић” из Краљева, гуслар Миладин Карличић и КУД
„Станко Пауновић НИС–РНП”

са женском и мушком групом
певача; свирач на фрули био
је Васа Петровић, а на фрули
и кавалу Михајло Ненадић.
У недељу, 8. новембра, у холу Градске управе приређена
је етнолошко-ликовна радионица, док је у вечерњим сатима одржан други концерт певачких и играчких група, на
ком су учествовали Певачка
група „Луча” из Београда, свирач на кавалу и гајдама Милош Николић, Изворна певачка група „Сложна браћа” из Рогачице и КУД „Станко Пауновић НИС–РНП” са женском и
мушком групом певача. Свирачи на фрули били су Михајло Ненадић, Дарио Мемешаховић и Марко Ковачевић.
Манифестација је завршена у понедељак, 9. новембра,
отварањем изложбе дечјих радова у галерији на спрату Дома омладине.

ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

Делимо карте за представу
„Љубавни времеплов 2”
У дворани Културног центра
у понедељак, 16. новембра,
од 19.30, биће изведена представа „Љубавни времеплов 2”,
у којој играју Весна Станковић и Милица Јанкетић. Две
глумице приповедају приче о
великим љубавима значајних
људи из српске историје.
Два најбржа читаоца који се
јаве у петак, 13. новембра, у 11
сати, наградићемо двема карта-

ма за представу „Љубавни времеплов 2”, које ће моћи да преузму на билетарници Културног центра пре саме представе.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
представа (размак) име и презиме и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48
динара у Вип мрежи, 39,60
динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мтс мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Париз може да сачека
Тања Ивановић,
апсолвенткиња
Филолошког факултета
ФИЛМ: „Париз може да сачека” је питак филм који буди
апетит за путовањима, добром
храном и опуштенијим темпом живота. Ведрог тона, говори о средовечној жени која
на путу за Париз добија неочекивано друштво, али открива и неочекиване ствари о себи. Овај филм поставља питање шта нас то чини срећним,
дотичући се савременог начина живота и његових последица, али чинећи то на наизглед безазлен начин. Иако га
неко може окарактерисати као
женски филм, ово остварење
је уживање за сва ваша чула.
МУЗИКА: Божо Врећо је савремени уметник божанског
гласа и необичне појаве који
спаја традиционалну севдалинку и модеран звук. Он је
појава која очарава оригиналношћу, смелошћу и даром који поседује. Његове интерпретације буде исконске емоције, колективну свест и индивидуалне напоре за непоновљивошћу. Не може се описати, може се само слушати.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 13. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАН ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

ЖИВЕТИ У ТРЕНУТКУ
Двадесет треће издање Панчевачког џез фестивала одржано
је од 5. до 7. новембра у дворани Културног центра Панчева.
Фестивал је отворен концертом бенда вокалисткиње Ирине Карамарковић и соло концертом израелског пијанисте
Гаја Минтуса.
Град Панчево је град културе и уметности и подстиче младе како би се активно укључили у културни живот. Наши
про стор ни ка па ци те ти су у
функцији културе, а у будућности ће их бити још више. Џез
фестивал је нераскидиви део
тог развоја и напретка нашег
града – рекла је Марија Јевић,
чланица Градског већа за културу и омладину, приликом
свечане церемоније отварања.
Том приликом Мајан Бен Тура, заменица амбасадора Израела у Србији, захвалила је публици на доласку и изразила
велико задовољство због довођења пијанисте Гаја Минтуса
на фестивал:
– Музика и џез повезују људе и надам се да ћете бити инспирисани његовим наступом
ове вечери. Веома нам је драго
што подржавамо Панчевачки
џез фестивал и надам се ћу видети још више наших уметника овде у будућности. За мене
је сличност између Израела и
џез музике – способност да се
живи у тренутку.
Ирина Карамарковић је на
концерту у Панчеву премијерно представила програм „Gunslinging Charles – Tribute to
Charles Mingus”, посвећен једном од најзначајнијих музичара у историји џеза – контрабасисти и композитору Чарлсу Мингусу. Она је наступила с музичарима из Београда:
гитаристом Братиславом Радовановићем, саксофонистом
Душаном Петровићем, басистом Браниславом Радојковићем и бубњаром Феђом Франклином, а специјалан гост био
је Деноваире, музичар из Аустрије који свира северноиндијски инструмент есрач. На
репертоару бенда Ирине Карамарковић нашле су се неке
од најпознатијих Мингусових
композиција, као што су „Fables of Faubus”, „Goodbye Pork
Pie Hat”, „Freedom”, али и оне
ма ње по зна те, у осве же ним
аранжманима.
Ирина Карамарковић је појаснила како је настао програм
посвећен Чарлсу Мингусу:
– Та идеја је стара сигурно
петнаестак година. Пошто мој

трио није могао да дође у Панчево, желела сам да радим с
бендом из Србије који има свој
звук и дуго ради заједно. Онда
ми је пао на памет Братислав
Радовановић, који је био и мој
комшија у Приштини. Имала
сам добар осећај с њима, јер
сам у старту знала да то није
бенд који ради с певачима и
певачицама, и то ми се концептуално уклопило.
Гај Минтус је у Панчеву наступио као соло извођач. Овом
приликом Минтус је одсвирао
репертоар на ком су се нашле
његове ауторске нумере претходно снимане с триом, материјал с новог албума посвећен
Џорџу Гершвину, док је посебан сегмент концерта био дуо
који су чинили он и вокалисткиња Naama Nachum. Ово је
био његов први наступ уживо
још од фебруара и избијања
пандемије.
Израелски пијаниста је остварио нарочито добру комуникацију с публиком у Културном
центру Панчева.
– Осећај је био фантастичан.
Као извођач добијам енергију
од публике, људи којима свирам. То је попут игре, или конверзације међу нама. Свирао
сам доста онлајн концерата,
где такође постоји доста интеракције, што је сјајно, али
никада то неће бити исто као
пред правом публиком. Захвалан сам и почаствован што је
овај концерт могао да се деси
– рекао је он.
Друге вечери су наступили
Васил Хаџиманов и Матија Дедић. Њихов наступ су обележили

сјајна интеракција и интуитивно разумевање, као и репертоар с познатим нумерама из каријера обојице музичара. Посебан сегмент концерта представљала су емотивна соло извођења – Хаџиманов је одсвирао
своју нову композицију „Балада за Марту”, док је Дедић одсвирао тему из серијала „У регистратури” као посвету свом
оцу Арсену Дедићу, преминулом пре пет година.
Након овог концерта приказан је получасовни документарни филм „Светски: Ирина
Карамарковић”, који прати докторку Ирину Карамарковић,
научницу, слободну уметницу
и џез певачицу, која говори о
свом пореклу, школовању, животу, гласу, импровизацији, каријери, албумима, турнејама,
друштвеном ангажману, разумевању света. Овај документарни филм биће премијерно
телевизијски приказан на каналу „РТС Наука” у оквиру серије „Светски”, која се бави
успешним људима нове српске
дијаспоре, почев од средине
новембра 2020. године. Филм
је реализовала продукција „Шта
хоћеш”.
Панчевачки џез фестивала
затворен је концертима аустријског дуа – пијанисте Давида
Хелбока и трубача Лоренца Раба, као и нишке групе „Eyot”.
Хелбок је прокоментарисао
и чињеницу да је у Панчеву одсвирао један од тек малобројних концерата пред публиком
ове године:
– У Аустрији и Немачкој је
тренутно све затворено. Ово је

вероватно мој једини концерт
у новембру и заиста је сјајан
осећај свирати пред публиком
уживо. Чак и с мање људи због
ограничења, другачија је енергија у односу на онлајн концерте без публике. Не може се
поредити. Публика је неопходна за добру енергију.
У наставку вечери наступила је нишка група „Eyot”. Дејан Илијић на клавиру, Слађан
Миленовић на гитари, басиста
Марко Стојиљковић и бубњар
Милош Војводић овом приликом су се представили кроз одабир најбољих и најпознатијих
нумера са свих пет албума. С
новог издања „557799” одсвирали су насловну нумеру, као
и композиције „Додола” и „Линен”, док је публика имала прилику да чује и екстатична извођења хитова групе, као што
су „Drifters”, „Ramonda Serbica” и нумера „Horizon” са истоменог деби-албума, која им је
је дан од кон церт них аду та
током читаве каријере.
Дејан Илијић, композитор и
фронтмен бенда, осврнуо се на
досадашњу каријеру бенда, као
и на креативне идеје које красе „Eyot” до данас:
– Од почетка је сличан концепт, али увек смо се трудили
да нешто буде другачије, попут
атмосфере или хармонских решења. Последњи албум је можда збир свих тих идеја које су
се годинама вукле с нама, али
никад нису испливале до краја.
Сви концерти могли су да се
прате уживо и путем стриминга на „Фејсбук” страници Културног центра Панчева.

ПЕРФОРМАНС ЗАЈЕДНИЦЕ

Рађање нове традиције

КЊИГА: Роман „Мириси, злато и тамјан” хрватског писца
Слободана Новака из 1967.
године је југословенски класик, али не толико познат савременом читаоцу. Овај лирски роман говори о малодушном човеку који се брине о
старој, непокретној жени. Међутим, на циничан начин ово
дело се разрачунава с религиј ском и ко му ни стич ком
идеологијом, говорећи о послератном времену и послератној генерацији. Све те идеологије су заправо стара жена чија се смрт ишчекује, али
она никако да дође. Критика
комунизма није била толико
упадљива тадашњим моћницима, па дело осваја највиша
књижевна признања и добија филм ску и по зо ри шну
адаптацију.

Културни центар „Нектан aрт”,
са уметником Марком Нектаном на челу, током 2020. године спроводио је активности
у склопу пројекта „Рађање нове традиције – перформанс заједнице”, који је подржала фондација „Траг” на конкурсу „Активне заједнице”.
Циљ пројекта био је да се
пробуди и активира заједница
у Панчеву у смеру културног и
уметничког деловања укључивањем грађана и грађанки у
континуирани интерактивни
перформанс.
– Идеја је била да спроведемо једно перформативно вођење од статуе до статуе по граду, или од места до места, и
тамо у разговору или у некој
уметничкој акцији представимо личне приче везане за уметност, културу, то место и град
– рекао је Марко Нектан.
Била су планирана вођења у
групама, које би развиле разне
дискусије и идеје.
– Одржали смо практичне
радионице у вези с пројектом у
просторијама Дома омладине,

а у првих пар месеци 2020. године спровели смо неколико
вођења, која су била забавна и
корисна. Међутим, омела нас
је пандемија и пројекат је стао.
У договору с фондацијом „Траг”
мало смо изменили ток самог
пројекта. Пројекат се
пре ме стио у ау дио/видео формат и
радили смо индивидуално, уз поштовање мера. Водили смо
уметнике, културне
раднике и културофи ле од ста туе до
статуе, разговарали о
њиховим искуствима, жељама и потребама и креирали видео-репортаже, попут малих документараца. Неки од уметника и културофила с којима смо
радили су: Снежана Манасић,
Борис Станић, Јелена Лалић,
Павле Кнежевић, Филип Јарцов, Софија Живковић, Владимир Живановић, Тијана Малек,
Ирина Богдановић, Милан Ујка Манић, Мима Гаврилов, Стефан Станојевић, Тијана Саватић,

Ненад Живковић..., као и са
члановима нашег тима Наташом Милојевић и Радетом Обрадовићем. Пред камером смо
извели перформансе Наташе
Милојевић, Радета Обрадовића, Ирине Богдановић и Ми-

ме Гаврилов, као и читања поезија Софије Живковић, Стефана Станојевића, Милана Ујке Манића, Тијане Саватић...
Као финални продукт пројекта оригинално је планирано да
се креира перформанс, уз коришћење инспирације из личних прича, у који би били укључени чланови заједнице који
су део пројекта. Ни то није

било могуће, па смо креирали
видео-перформанс под називом „Панов град”, који ће бити објављен за пар недеља на
нашем „Јутјуб” каналу, а извођење перформанса уживо се
планира када изађемо из опасности и будемо могли да укључимо зајед ни цу – при ча
Марко Нектан.
Свако вођење почињало је код статуе
„Сејач” испред СДК,
која је уједно била
и сим бол це лог
пројекта.
Из раз го во ра са
саговорницима проис те кло је мно го
иницијатива, као што су стварање уличних фестивала, салонских културних дешавања
у кућама, формирање уметнич ких ко лек ти ва, улич них
изложби, књижевних вечери
у парковима...
Заинтересовани могу да погледају све филмове на „Фејсбук” страници https://www.facebook.com/kcnektanart.

Петак, 13. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ФОТОГРАФИЈОМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

УХВАТИ МОМЕНАТ
Хтели ми то или не, време пролази,
живот измиче, а неке тренутке желимо да сачувамо од заборава. У томе
нам често помаже фотографија, која
нас у тај тренутак, и тадашње емоције,
враћа кад год погледамо у њу. А када
се иза објектива нађе неко ко је рођен
за тај позив, тада настаје магија.

Слика живота
Александар Стојковић (50) први пут
се сусрео с фотографијом у малој лабораторији у купатилу свог оца. Каже
да тренутак када се слика појавила на
папиру у развијачу памти и данас, а
од тада су прошле четрдесет четири
године. Бави се „лајф” фотографијом.
– Фотографија има способност да
визуелно изолује тренутак. Од тога
који ћете тренутак приказати зависи
и шта ће посматрач мислити о догађају који сте снимили. Уколико сте га
погодили, речи су сувишне – прича
Александар.
Његов избор је репортерска фотографија.
– Довољно је динамично да вам никада не досади и увек сте у прилици
да се такмичите сами са собом, да увек
желите да баш на том догађају који
снимате направите ону најбољу фотографију. Не видим себе у варијанти да
бирам сценографију три дана, радим
кастинге за моделе, намештам светло
цео дан и направим један снимак. За
мене је фотографија слика живота који се догађа око нас – објашњава.
Сада ради само дигиталну фотографију, али је у својој каријери прошао све врсте фотохемијских поступака. Понекад му недостаје све то,
али је данас материјал прескуп.
У овом послу га покреће жеља за
стварањем и напредовањем и потреба да представи живот око себе онако
како га он види и доживљава, без намештања и фолирања.
– Мислим да још увек нисам направио „савршену” фотографију и, док год
будем мислио да је тако, за мене ће
бити изазов да се бавим тиме. Кад помислим да сам је направио, биће време да оставим апарат на полицу.

Заљубљеник у лепо
Бојан Бабин (42) одмалена је из хобија често фотографисао, али каже
да је све чиме се озбиљно бавио имало везе са уметношћу и медијима.
– После две деценије рада на телевизији, где су ми видео и дизајн били примарни, фотографија је испливала као могућност да искажем лично виђење естетике. Могу да кажем
да је то логичан наставак, или надоградња свих мојих ранијих интересовања и занимања. Интересантно је
да сам се дуго опирао овој жељи, добро знајући да је ово „врло скуп хоби”, јер лако може да „украде” све
слободно време, и више од тога –
прича Бојан.
– Када фотограф или уметник помисли да зна довољно, стотине примера су ту да га убеде да је испред њега још дуг пут, уколико жели да напредује. То је оно што ову уметност,
наизглед помало превазиђену, чини
увек толико актуелном – објашњава.
Највише воли да ради портрете и
спортску фотографију, али све више
му се допада и фотографисање концерата и других музичких догађаја.
– Неретко забележим и понеки пеј-

заж, укратко, рекао бих за себе да сам
заљубљеник у лепо! Тешко је не споменути „комерцијални” део ове професије, али морам рећи да, иако врло
изазовно, фотографисање прослава
заузима мањи део мог посла. Пре
свега зато што покушавам да осетим

призорима с временом
су ми постали свакодневица. Након годину
дана интензивног фотографисања разних кадрова, тема и качења
слика на „Фејсбук”, неколико тадашњих фотографа ми је предложило да се фотографијом озбиљније позабавим. Од тада је кренула та моја нова љубав
према визуелном свету. Посматрати све кроз
визуру сликарско-фотографског спектра –
прича Данијела.
Сматра да је фотоАлександар Стојковић
графија посебна за оног
сваку емоцију која се крије у овим ко жели да види даље или дубље.
приликама и да избегнем замку пре– Фотографисати значи ухватити
тварања уметности у посао – што је у спонтани моменат. Замрзнути време
фотографији врло чест случај. Кад кадра тако да на фотографији на несмо код врста фотографије, не смем ки начин и даље живи – каже.
заборавити дечју фотографију и јеНајвише воли да фотографише пејдан интересантан пројекат који је нов заже. Природа ју је увела у свет фотокод нас. У питању је фотографисање графије и још увек јој је на првом ме„у коцки”, о чему више можете под сту. Често фотографише и децу, живоовим називом видети на „Фејсбуку” тиње, спорт... Портретну фотографију
или „Инстаграму” – прича он.
ради по наруџбини, а храна као тема
Бојан спада у „млађу” генерацију јој је увек изазов због облика и боја.
фотографа који воле оно што техно– Користим само дигиталну технологија доноси. Узори су му углавном логију. Њена предност је што се не
савремени аутори.
троше филмови, али и код дигитал– Трагам за својом експресијом, ко- них фото-апарата постоји лимит броја иде руку подруку с добром завр- ја окидања. Највећа предност је брзишном обрадом и, једноставно рече- на у изради слика, а могу се и додатно, тежи модерном изгледу. Нарав- но обрађивати у одређеним програно, да бисмо направили тај корак да- мима – објашњава.
ље, морамо добро проучити радове
„старих мајстора”. Данас, у време ка- Микро макро свет
да нам је фотографија толико доступ- Ивана Орловић Крањц бави се тридена због једноставне и масовне упо- сет седам година роњењем и вицетребе „паметних” телефона, квалитет шампион је у подводној фотографији
и креативност су на тесту више него на Европском првенству подводне фоикада. Све ово је сигурно померило тографије у Шпанији. Са својим сугранице фотографије и „погурало” пругом Јанезом води највећи клуб у
унапред оне ауторе који имају шта да Србији – СДТ „Свет роњења”, који
кажу – каже.
сваке године школује нове генерације ронилаца и заљубљеника у подводни свет.
– Спадам у креативне и маштовите особе.
Роњењем сам се бавила дуги низ година да
бих се дружила са ајкулама. Супруг Јанез
је почео да рони да би
се ба вио под вод ном
фотографијом, а онда
је ту љубав пренео на
мене. Од тада и ја могу да сликам ајкуле и
још пу но див них
Данијела Исаков мор ских ство ре ња –
прича нам Ивана.
Ужива у сваком забележеном треДа би неко био добар подводни
нутку и у томе што с фото-апаратом у фотограф, мора пре свега да буде
руци увек може да се осећа као дете искусан ронилац. То подразумева изкоје се игра.
узетан баланс, малу потрошњу ва– Слично је планинарењу, где тежи- здуха како би могло да се остане
мо да стигнемо до видљивог врха, да што дуже под водом и изузетно мнобисмо иза њега видели неки нови циљ. го стрпљења да би се направио доЗа мене је најлепше усавршавање и бар кадар.
искрено величање лепоте која нас окру– Мене највише привлачи макро
жује. Морам да кажем да је фотогра- фотографија. Поред већине тих сифија мој лични начин да се, колико је ћушних бића рониоци само прођу. Ја
то могуће, искључим из стварности ко- имам око да уочим један сасвим друја нас окружује и да мору црног и сивог ги свет. Некада фотографишем бића
удахнем неке боје – закључује Бојан.
велика свега пар милиметара. Умирим се, изоштрим око, затим подеПрирода као инспирација
сим камеру и фоткам док не будем
Данијела Исаков (43) завршила је задовољна резултатом. Догађало ми
Средњу школу за се да потрошим и преко четрдесет
графички дизајн. пет минута да бих направила једну
Бави се различи- добру фотографију! Познавање навитим об ли ци ма ка и понашања подводних створења
традиционалне и је од највеће важности, да бисте им
ди ги тал не умет - се што више приближили и направиности – слика и ли добру фотку – објашњава.
фотографише. РаПоред квалитетних апарата и кудила је као фото- ћишта за подводно снимање, и бли-репортер у листу цеви имају велику улогу. Осветљава„Панчевац”.
ње објекта под водом, поготово кад је
– Фотографија нешто у покрету, наука је за себе.
је не пла ни ра но
– Уживам у истраживању морског
ушла у мој живот. дна. Обожавам када сликам нешто за
Уметност – црта- шта не знам шта је, па дођем кући,
ње, сликање, ваја- упалим компјутер и повежем се са
Бојан Бабин ње – присутна је својим пријатељима поморским биоод детињства. Кад лозима са свих крајева света. Они ми
ми је зима постала исувише хладна помогну да решим мистерију и науза седење напољу и сликање пејзажа, чим нешто ново, што касније подекупила сам мањи фото-апарат, тзв. лим са остатком ронилачке популаидиот. Њиме сам фотографисала све ције управо путем моје фотографије
што би ми могло послужити као ма- – прича.
теријал за сликање код куће. Кадар
Ивана воли такмичења у подводној
за кадром, истраживање и уживање у фо то гра фи ји, где је ли ми ти ра но

време за које је потребно направити
фотографије у три категорије: макро,
риба и амбијент. Она и њен супруг
Јанез смењују се годинама на победничком постољу и с поносом представљају боје Србије и на такмичењима у иностранству као репрезентација наше земље.
– До сада ми је најзанимљивије било да фотографишем велику белу ајкулу из кавеза. Нажалост, тада сам
још користила аматерску фото-опрему и зато ћу то морати у будућности
да поновим, само овог пута и ван кавеза – закључује она.

Записани траг
Петар Ј. Василчин (59) бави се уметничком и комерцијалном фотографијом већ четири деценије.

Смрт у Вавилону,
љубав у
Истанбулу
У давно доба вавилонских му драца, опсерваторија и звезданих на у ка
група учења ка про никла је у
тај не све ми ра. Но
по да ци о
свемирским растојањима, могућностима међугалактичких путовања и одбрани Земље
од неблагонаклоних гостију сахрањени су крај Еуфрата заједно с последњим мудрацем Аршијом Акелданом и златним идолима Вавилона. Тајна шифра која отвара врата ка овом благу остала је сачувана само у малом кругу посвећених
и чека дан када ће овај свет довољно напредовати да буде достојан
тог знања…
Два читаоца који до 18. новембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Какву тајну бисте волели
да откријете?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.

Петар Ј. Василчин
– У основној школи смо имали фото-секцију и од тада сам увек желео
да оставим траг у свету фотографије. Иако сам годинама био запослен,
фотографију никада нисам напуштао.
Кад схватите да је „шкљоц” апарата
заустављени тренутак који се никада
више неће поновити, драго вам је
што сте нешто забележили и оставили записани траг за собом – прича
Петар.
Он највише воли портретну и пејзажну фотографију, јер дају простор
за светлосне експерименте.
– У портретној фотографији по цртама лица код модела осетите емоцију
коју треба пренети и на фотографију.
А пејзажна фотографија ме опушта,
нарочито у јесењем периоду, када има
мноштво боја у природи – каже.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У мраку
Пре тридесет година
тинејџер
Паул Бергман нађен
је у Гул спон шком
је зе ру, а
његова најбоља пријатељица
Франческа
не ста ла је
из своје куће. Паулова смрт је проглашена самоубиством, а Франчески се губи
сваки траг. Детективку Шарли Лагер још прогони сећање из детињства на чудну кућу и несталу девојку која је некада живела у њој...
Два читаоца који до 18. новембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Какве асоцијације имате
када се помене мрак?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре
ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ивана Орловић Крањц
Сада само повремено користи филм,
јер се тешко долази до репроматеријала, али упркос томе и даље чува
своју прву „смену 8”, с којом је ушао
у свет фотографије, и наравно „никон” из последње аналогне серије.
– Најлепше је када вас препознају
по раду, када не мењате стил и упркос свим трендовима и даље трајете.
Драго ми је да ме после оволико година рада позивају стари клијенти,
негде већ и трећа генерација у истој
породици, да их фотографишем –
прича Петар.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
кад бисте заплесали танго. Књиге
из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Заплесао бих танго кад не бих
имао две леве ноге.” 064/2136...
„Кад бих нашла типа који ми не
би нагазио на прсте чак и при обичном пољупцу, а камоли при плесу.” 063/30112...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање ко су за вас уметници:
„Они што преживе до првог од
минималца.” 061/2084...
„Уметници су наша деца која излазе на крај са школовањем у доба
короне. А још већи уметници су
често њихови наставници. Капа
доле!” 064/4490...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: ЈОСИП ВЕБЕР, ПРЕДСЕДНИК КЛУБА ЉУБИТЕЉА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, НОВИНАР И ПУБЛИЦИСТА

ЗАОСТАВШТИНА ЂОРЂА ВЛАЈИЋА

У СЛУЖБИ ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Милетић у Панчеву

Јосип Вебер
Чланови панчевачког Клуба љубитеља железнице обележили
су ове године значајан јубилеј:
тридесет година постојања и
успешног рада. Група панчевачких железничара, железничких ентузијаста и макетара, на
иницијативу Јосипа Вебера, почетком 1990. године донела је
одлуку да оснује клуб чији ће
основни циљ бити да на разне
начине популарише железницу. Оснивачка скупштина је
одржана 11. марта и убрзо након тога Клуб је и званично
био регистрован.
ПАНЧЕВАЦ: Како су изгледале прве активности које сте
имали у овом клубу?
ЈОСИП ВЕБЕР: Прва акција
коју је Клуб имао била је помоћ око рестаурације вагона и
локомотива у одељењу узаног
колосека Железничког музеја у
Пожеги, чије је отварање било
у априлу 1990. године. Убрзо
затим почела је интензивна сарадња и са Железничким транспортним предузећем Београд
и Саобраћајним институтом
ЦИП, који су Клубу помогли да
афирмише свој рад. Две године
након оснивања железница је
Клубу уступила просторију путничке чекаонице у згради старе

године почиње кампања чланова Клуба да се на платоу старе
железничке станице у Панчеву
постави железничко спомен-обележје, а моју иницијативу
су подржали Град Панчево и
надлежне институције културе.
У јесен 1997. организован је веома компликован и јединствен
транспорт парне локомотиве и
вагона са станице Панчево –
Главна, кроз центар града, до
обале Тамиша. Захваљујући Железничком музеју, који је одобрио постављање локомотиве,
и предузећу ЗГОП из Новог Сада, које је Клубу уступило вагон, Панчево је постало јединствени град у Србији који је добио такво спомен-обележје. Клуб
је, у сарадњи с београдским Железничким музејом и Музејом
науке и технике, Заводом за заштиту споменика културе из
Панчева и др Тадејом Братеом,
дипломираним индустријским
археологом из Завода за заштиту споменика техничке културе из Љубљане, ове железничке
музејске експонате заштитио
као споменик техничке културе, први такве врсте у Србији.
Три године касније композицији је додат још један редак музејски путнички вагон, чиме је

Клуб љубитеља железнице – воз на Тамишу
железничке станице Панчево
на Тамишу, која је након уређења постала место окупљања чланова и излагања железничких
фотографија, експоната, макета и минијатурних железница.
Уследиле су многе активности
које је Клуб организовао не само у Панчеву већ и у Београду,
Новом Саду, Суботици, Нишу
и ве ћим гра до ви ма ши ром
Србије кроз које је саобраћала
железница.
l Који су најзначајнији догађаји које памтите?
– Током 1994. године почиње интензивна сарадња са Службом за рекламу и пропаганду
ЖТП-а Београд. Те године саобраћајем свечаног воза од Београда до Ниша обележен је јубилеј сто десет година српских
железница, а чланови Клуба су
том приликом приредили изложбу фотографија. Исте године на јесен приређена је велика
изложба у Народном музеју у
Панчеву која је била посвећена
јубилеју сто година панчевачке
железнице. Годину дана касније именован сам за консултанта у тиму за формирање музејског воза „Романтика” ЖТП-а
Београд, који је своје прво путовање имао већ јуна 1996. до
Срем ских Кар ловаца. Исте

била заокружена ова амбијентална средина. Током 2001.
године почела је сарадња с црногорским железницама. Организацију јубилеја сто година железнице у Црној Гори чланови
Клуба су помогли пригодним
филателистичким издањима и
изложбама фотографија које су
биле организоване у градовима
широм Црне Горе, затим у Сарајеву, Мостару, Загребу, Љубљани, Новом Саду и Београду.
l Део вашег простора био је
коришћен у галеријске сврхе?
– У лето 2002. године у железничкој композицији на Тамишу отворена је галерија „Зелени воз”, у којој су биле изложене макете минијатурних железница, железничке фотографије и разни експонати. Треба
рећи да је то био јединствен
простор у Панчеву у којем су
се одржавале изложбе разних
уметника, књижевне вечери,
чајанке, концерти класичне музике и промоције. Галерију је
свечано отворио наш прослављени филмски режисер Емир
Кустурица, који је на отварање
дошао с делом екипе филма
„Живот је чудо”, у којем сам
био ангажован на сценографији од но сно из ра ди ма ке те
железница. За добро обављен

посао Кустурица ме је наградио и једном главном епизодном улогом. Галерија је успешно радила до 2006. године,
када је по одлуци председништва Клуба извршена пренамена простора. Значајну помоћ
српским железницама чланови Клуба су пружили и приликом формирања музејско-туристичког комплекса „Шарганска
осмица” на Мокрој гори. За те
потребе завичајне збирке уступљена је богата филмска и остала фото-документација, као и
један број фотографија које су
овековечиле вишегодишње припремне радове на ревитализацији пруге који су претходили
званичном отварању 2003. године. Данас се у туристичким
објектима на Мокрој гори налазе и моје четири макете мини ја тур них же ле зни ца ко је
украшавају ентеријере мотела
и ресторана.
l Други вагон је постао веома популаран...
– У лето 2007. године Клуб
је уступио на коришћење други вагон из композиције на станици на Тамишу приватном
предузетнику, који је у њему
отворио данас свима познати
кафе „Воз”. Он је успешно наставио традицију окупљања љубитеља путовања железницом,
као и музичких уметника.
l Клуб је иницирао обележавање значајног јубилеја – сто
педесет година железнице у
Војводини.
– У јесен 2004. године обележен је овај значајан јубилеј.
Панчевачки клуб је био иницијатор и главни организатор прославе, која је обележена саобраћајем специјалног воза најстаријом трасом пруге на нашим
просторима, а који је био састављен од вагона Титовог „Плавог воза” и воза „Романтике”. У
возу су биле високе државне
званице, представници дипломатског кора, као и представници железничких управа из
бивших југословенских земаља
и земаља у окружењу.
l Бавили сте се и издаваштвом?
– Клуб се успешно опробао и
у издаваштву. Издате су три фото-монографије о историјату
железнице у Војводини, Боки
которској и Црној Гори. У сарадњи с поштама Србије и Црне Горе издавана су филателистичка издања, картолине, поштанске коверте, марке и жигови који су били посвећени разним железничким јубилејима.
l Свој рад промовишете и на
манифестацијама и кроз сарадњу с филмском индустријом?
– Чланови Клуба активно
учествују у организацији манифестације „Ноћ музеја” и од
њеног почетка сваке године
грађанима Панчева приређују
разне тематске изложбе на тему железнице. Панчевачка композиција на Тамишу у више
наврата била је део сценографије за снимање филмова и ТВ
серија. Томе треба додати и неколико десетина ТВ емисија
које су снимале не само теле-

визијске станице из Панчева и
Србије већ и из иностранства.
l Колико чланова има Клуб?
– Клуб данас броји тридесетак активних чланова и стотинак симпатизера. Неки од чланова имају титулу почасног члана, а то су чланови који живе у
државама широм света. Треба
споменути да је један број њих
допутовао у Панчево само због
композиције на Тамишу и познанства са члановима Клуба.
Честе су посете и ђачких екскурзија из целе Србије, као и
група ученика из земаља широм Европе који су гости панчевачких школа. Треба напоменути да панчевачки клуб негује
веома добре пословне односе с
клубовима љубитеља железнице у Херцег Новом, Новом Саду
и Београду. Њима је панчевачки клуб обезбедио по један вагон где се данас налазе њихове
просторије за излагање и састанке. Поред овога, важно је
истаћи да је пре петнаестак година панчевачки клуб донирао
један службени вагон Средњој
саобраћајној школи „Пинки” у
Новом Саду. Вагон се данас налази у школском дворишту, преуређен је у учионицу практичне
наставе и по томе је јединствен
у Србији. Поред клубова у овим
градовима, стална сарадња се
одвија и с клубовима у Зајечару,
Нишу, Ваљеву, Кикинди, Руми,
Сомбору, Суботици, Бару, Сарајеву, Загребу, Љубљани, као и у
многим градовима широм западне Европе, а највише у Немачкој.
l Какви су вам планови за
наредни период?
– Веома амбициозни. У плану је објављивање нових издања
фото-монографија о железници у Војводини, Боки которској
и црногорској железници, које
сам ја приредио. Треће издање
монографије о железници у Боки которској биће објављено у
децембру, а до краја године и
фото-монографија „Жељезница
у Црној Гори данас”. Наставићемо сарадњу с Градском управом на улепшавању околине станице на Тамишу, као и с Туристичком организацијом Панчева, с којом успешно сарађујемо
дужи низ година, нарочито када су у питању посете ученика и
гостију не само из Србије већ и
из иностранства. Планирамо и
изложбу фотографија и макета
минијатурних железница у панчевачком Народном музеју, Железничком музеју у Београду и
вестибилима станица у Сомбору, Суботици, Кикинди, Вршцу
и Новом Саду. Стална поставка
фотографија о банатским пругама у чекаоници станице Панчево – Варош ове године ће бити допуњена с још двадесетак
фотографија, што ће ову станицу учинити још лепшом и јединственом у целој Србији. Очекујемо да ћемо у сарадњи с надлежним организацијама започети
радове на реновирању парне локомотиве и вагона на Тамишу,
реновирању дела фасаде и постављању табли са ознакама
„Панчево” на старој станичној
згради.
Мирјана Марић

Панчевачка организација Уједињене омладине српске деловала је у оквиру Певачког
друштва и била веома динамична снага у гpaду. Као политичка организација, Уједињена омладина је, током
пар протеклих година, пропагирала социјалистичке идеје овога доба, стичући све већи број присталица у Панчеву. Сва по ли тич ки све сна
омладина панчевачких Срба
била је активан носилац политичких акција Уједињене
омладине.
Нарочито је жив политички интерес, не само код омладине већ код свих панчевачких Срба, изазвало припремање избора. Наиме, 1869.
године Срби у Воjноj граници добише први пут право да
бирају своје посланике у Сроски народни црквени сабор,
па се Панчевци спремаху да
иза бе ру сво га по сла ни ка.
Нocилац свих
по ли тич ких
припрема била је Уједињена омладина у
Панчеву. Политичке вође
панчевачке
омладине били су Каменко Јовановић
и Јован Павло вић. По себно се истицао Јован Павловић, тада уредник новопокренутог листа под називом „Панчевац”. Први број
„Панчевца” изашао је у недељу 13. априла 1869. године.
Веома бpзо овај лист стекао
је велике симпатије свих Срба, и за своје време бројну
читалачку публику, нарочито у Панчеву.
Оријентација „Панчевца”
од првог броја била је републиканска и oштpо антиклери кал на. Ути цај со ци ја ли стич ких иде ја Све то за ра
Марковића и истaкнутих српских социјалиста зрачио је
са сваке странице овог листа. То је веома упечатљиво
сведочанство о томе да су
ове идеје у Панчеву, као и у
многим местима Аустрије и
Србије, биле широко прихваћене. У Уједињеној омладини српској ових година скупили су се сви људи са напредним схватањима и борбеним ставом.

Тако је и 11. априла 1869,
када је у Панчево дошао Светозар Милетић, главну реч
испред Панчеваца водио Јован Павловић. На дунавском
при ста ни шту Ми ле ти ћа је
дочекалa делегација од пет
чланова, на челу са Каменком Јовановићем, и спровела
госта до града. У част Светозара Милетића увече је Певачко друштво приредило велику вечеру у ресторану „Код
анђела”. На вечери су госта
срдачним говорима поздравили председник Српског црквеног певачког друштва др
Константин Пеичић, и Јован
Павловић, који је био секретар овог друштва, а Милетић
им се топлим речима захвалио.
Следећег дана Панчевци су
приредили велику бакљаду,
која је, носећи народне заставе, ишла од порте Успенске
цркве до Милетићевог стана.

„Панчевац” је постао једно од њихових најборбенијих гласила. Због тадашње
по ли ти ке
вла сто др жа ца
„Панчевац” је морао да уплати велику кауцију – 1.000
форинти. Ова кауција служила је као јемство да се
лист неће бавити политичким темама, а ако би лист
писао политички непожељне чланке, уплаћени новац
би био заплењен. Упркос овоме, „Панчевац” се није уструча вао да об ја вљу је мно ге
чланке због којих је стално
био на ратној нози с властима. Јован Павловић, уредник „Пан чев ца”, сте као је
веома брзо велики политички углед у Пан че ву, па и
изван овога града.

Tpeћeгa дана при Милетићевом одласку био је организован свечани испраћај. Кад
је Милетић ушао у пароброд,
омладинци су на јарбол подигли велику српску заставу
са грбом, која се лепршала
све до Београда.
Током Милетићевог боравка, Певачко друштво певало
је патриотске песме, „чиме
је увелико електризовало српско грађанство и одушевило
Милетића..” (цитат из књиге др Миховила Томандла
„Спо ме ни ца Пан че вач ког
српског црквеног певачког
друштва”, стр. 147).

Светозар Милетић
Том приликом Јован Павловић је поздравио Милетића
ватреним говором, нагласивши да је бакљада знак признања Милетићевих заслуга
за српски народ и да ћe Панчевци остати верни Милетићу „догод он буде држао на
високој висини заставу образа, части и достојанства српског”. Сишавши у народ, Милетић је истакао да се сва његова борба састоји у тежњи да
се српском народу са ове стране Саве и Дунава обезбеди све
за његов национални опстанак и културни напредак. А
за бpaћy с оне стране, која
стењу под туђинским јармом,
ради се на томе да се ослободе и уједине у једну српску
државу. Говорећи о стању у
Аустроугарској, рекао је да се
„не може дуго одржати, почем је основана на неравноправности, на хегемонији немачког и мађарског народа у
држави” („Панчевац” бр. 6, од
18. маја 1869).

(Из књиге „Град међу
вихорима – хроника града
Панчева” Ђорђа Влајића)
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ХУМАНИ ПОДВИГ УДРУЖЕЊА ДОБРИХ ЉУДИ „ОГЊИШТЕ”

ПЕШАЧИЛИ БЛИЗУ СТО КИЛОМЕТАРА ЗАРАД ИЗЛЕЧЕЊА ДЕВОЈЧИЦЕ
Нажалост, нема много људи
који су спремни да се жртвују
зарад нечијег добра, без обзира на то колико имају.
На срећу, увек постоје оних
који, насупрот томе, немају превише, али поседују огромно срце и величанствену душу из које црпе племениту енергију,
безусловно се налазећи онима
којима је то спас.
У такве алтруисте сасвим сигурно спадају и чланови панчевачког удружења „Огњиште”.
Они превасходно помажу деци без основних средстава за
живот, а однедавно настоје и
да увећају шансе за лечење оболелих малишана.
То раде на разне начине, па
и тако што, с циљем скретања
пажње на проблеме најмлађих,
организују ходочасничка путешествија, када, не штедећи себе, пешке преваљују и по стотинак километара у цугу.
Удружење добрих људи „Огњиште” званично постоји нешто
више од годину дана и за то
време много пута се истакло
племенитим подухватима.

флуоресцентним прслуцима.
Након тридесет два километра
без икаквог заустављања направили смо паузу за доручак
од свега петнаестак минута, како се не бисмо превише охладили. Иако је кишица константно сипила, ми смо се и даље
мотивисано кретали ка циљу,
а у Гају нас је сачекала једна
жена, која је дала прилог и понудила нас окрепљењем. Потом су уследили Шумарак, Дубовац, Банатска Паланка, а у
Старој Паланци смо сачекали
скелу. Морали смо да стигнемо на време, јер је последња
полазила у 16.30. Дошли смо
знатно раније, па смо ту мало
предахнули, уз ручак, и имали
времена да променимо гардеробу, јер смо били покисли и
знојави – каже Славко.

Више стање духа

С хуманитарне утакмице за малог Уроша, оболелог од церебралне парализе
не, гардеробе, а било је ту и
новца, и све то смо однели малом Стефану. Понукан тиме,
нешто касније позвао сам пријатеље да помогнемо и малој

И ПО ЗНА ТИ УЗ „ОГ ЊИ ШТЕ”
Акција под називом „Кораке купи, нису скупи” имала
је велики одјек, па је за лечење мале Миње Матић већ
скупљено близу 500.000
динара, али овим ходочашћем акција није завршена.
И „Огњиште” ће, као и
увек, бити у првим редовима...
Међутим, значајније је то
што људи који га чине већ дуго помажу онима којима је то
преко потребно, првенствено
деци.

Помоћ деци у фокусу
Идејни творац ове бајковите
приче је Славко Радојчић, за-

То чињење ове групе
Панчеваца није промакло
многим људима, па ни бројним познатим личностима,
које помажу Удружењу добрих људи, попут музичара
Биљане Крстић и Жике Јелића, спортиста Нађе Хигл и
Дарка Миличића, глумице
Јоване Јеловац Цавнић...
Ањи. Много њих се јавило, а
неки су тражили и наменски
број рачуна, који нисмо имали. Због тога смо се у јуну прошле године регистровали као
удружење, чиме смо задовољили све законске форме и избегли евентуалне гласине. Језгро
је чинило нас неколико, али је

биле породице са социјалним
потребама, у последње време
„Огњиште” веома помаже и тешко оболелој деци, пре свега
од спиналне мишићне атрофије.
– То је почело организацијом хуманитарне утакмице за
лечење малог Уроша, нашег
Панчевца, када смо скупили
преко шестсто хиљада динара, а недуго затим смо и за
малу Лану обезбедили преко
милион и двеста хиљада. Приређујемо и разне друге активности и нисмо ограничени само на наше најближе окружење, већ смо ишли и у Јагодину, Ужице, Бечеј... За време
короне смо социјално угроженим породицама делили пакете помоћи, који су подразумевали намирнице за петнаестак дана, као и већу количину гардеробе добијене од продавнице „C & A”. Све у свему,
ниједну акцију не започињемо на своју руку и без консултација с породицом или установом. Тако смо помагали и

Благослов за ходочашће за малу Мињу
послен у Рафинерији. Он је
одавно преокупиран хуманошћу, али то га је у потпуности
обузело када је пре три године
у новинама прочитао мастан
наслов „Тата, ја сам гладан”.
– Заправо, радило се о невољавама детета отпуштеног радника некадашњег гиганта „Гоше”. Погођен том несрећном
судбином, на свом „Фејсбук”
профилу написао сам неколико објава, више као одраз свог
гнева и последице немоћи. Међутим, већ сутрадан, сасвим
неочекивано, људи су кренули
да се јављају и да нуде помоћ,
па смо за неколико дана прикупили велику количину хра-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

у почетку већина терета падала на моја плећа, па се догађало да од силних обавеза по неколико дана не долазим кући.
Сада је то већ озбиљнија организација; има нас десетак, међу којима су и доктори, инжењери, предузетници, а помажу
нам и фирме попут „Студија
НН”, играонице „Нептун”, трговине „Сњежана”... Није изостала ни подршка моје компаније НИС, посредством које је
основана синдикална секција
„Огњиште”, за чије потребе се
мојим колегама одбија 200 динара месечно. Морам да истак нем да о све му во ди мо
стриктну евиденцију, па све
уплате и друго што је битно
објављујемо на „Фејсбук” групи – почиње причу Славко.
У међувремену, удружење је
на себе преузело организацију
све више акција и манифестација. Иако су им најпре у фокусу

Дневни боравак за децу ометену у развоју „Невен”, као и
сличну установу у Сремчици,
затим Сигурну кућу и Дечје
одељење наше болнице, а учество ва ли смо и у еми си ји
„Кућа од срца”. Поред тога,
ре дов но да је мо крв пре ко

Црвеног крста – наводи овај
хуманиста.

Ходочашће до Нимника
Тренутно је у току акција за
лечење мале Миње Матић из
околине Крагујевца, која такође
пати од спиналне атрофије, па
је за потребе прикупљања прилога удружење „Огњиште” већ
поставило десетак кутија по
граду.
Ипак, најјаче је одјекнуло
ходочашће, то јест једнодневно пе ша че ње до ма на сти ра
Нимник, у дужини од укупно
92 километра, што је требало
да бу де апел и дру ги ма да
помогну у лечењу поменуте
девојчице.
– Био сам чврсто решен да
то урадим, макар и сам. Зато
сам и позвао пријатеља Александра Прешерна, који се бави
трчањем полумаратона, да ми
да неке савете у вези с припремама за тако дуг и напоран
пут. И када смо завршили разговор, он ме је само питао кад
крећемо и више него пријатно
изненадио. Дошли смо и на
идеју да људи „купују” наше
кораке, све с циљем да, понављам, привучемо пажњу људи
добре воље како бисмо помогли у лечењу девојчице. Када
смо то објавили, јавило нам се
још четворо заинтересованих
за пешачење, потом и више
њих, али тада сам већ уговорио неке техничке детаље, па
нисмо могли да их укључимо
у акцију. Тако су, поред мене и
Александра, на пут кренули и
наши суграђани Ивана Јездимировић и Јован Црњин, затим Качаревац Станко Балабан и Александар Шекуларац
из Београда – набраја овај племенити човек.
Хумана шесторка стартовала је у поноћ из Панчева, од
Храма цара Константина и царице Јелене, који је у изградњи, а испратио их је, уз благослов, јереј Бранко Божић.
– Када смо пошли, било је
веома влажно, а убрзо је киша
почела да пада јаче. Због тога
нам је било незгодно до Ковина, нарочито док није свануло,
јер на том путу аутомобили и
ка ми о ни баш ши ба ју, па је
ризично без обзира на то што
смо уредно били обележени

ДО ЦИЉА УПРКОС ОГРОМНИМ ЖУЉЕВИМА
Након што су превалили 92
километра и мало се окрепили и опоравили, ходочасници
су похитали својим кућама.
– Морали смо да пожуримо у Панчево како бисмо се
истуширали, јер је било најављено искључење воде од
поноћи. Након свих тих узбуђења и усхићења, тек када сам стигао кући схватио
сам колико сам био уморан.
Притом сам на стопалима

имао огромне жуљеве и ране. То не треба да чуди, будући да углавном не излазим из кола. Био сам тотално ван кондиције, не рачунајући то што сам неколико
дана ходао од Котежа до Рафинерије. Све у свему, то је
за мене и у физичком смислу велики успех, али кад
нешто решим у глави, ништа
не може да ме заустави –
каже Славко Радојчић.

Екипа ходочасника је скелом
прешла Дунав и искрцала се
код Рамске тврђаве, одакле је
наставила кроз неколико насељених места.

– Након тога је било баш напорно, јер смо већим делом од
тих седамнаест километара ходали кроз шуму и њиве. Није
било ни сигнала за мобилни,
што никако није било згодно у
случају да се неком нешто догодило. Ипак, мислили смо на
сваки детаљ, па смо имали логистику у случају да нам се нешто деси, јер су колима у манастир дошли наши чланови, а
за сваки случај обавестили смо
полицију и хитну помоћ и у
Панчеву и у Београду. И тако,
након 92 километра, у Нимник
смо стигли видно уморни око
20.15. Али када смо зачули звона нама у част и када смо видели да нас чекају отац Јелисеј, наши ближњи и пријатељи,
то је био невероватан осећај,
једно више стање духа тешко
описиво речима, које брише
и умор и бол и глад. Друга
димензија... – истиче Славко.
Још једном вреди напоменути да та њихова жртва треба да
буде сигнал и другима да откључају своје срце.

Корак по корак – 92 километра
АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Ретриверка
Женка расе златни ретривер, стара око две године, веома је питома и мазна. Види се да је донедавно била нечија, пошто је баш навикнута на људе. Тренутно се налази у градском прихватилишту,
где чека власника или новог одговорног газду.
Ова лепојка је сада стерилисана, микрочипована, вакцинисана
и третирана против паразита, па
уколико се власник не јави у наредних неколико дана, може бити удомљена.
Све друге информације могу се добити на телефон 352-148.

Чупа
Женка, мешанац који неодољиво подсећа на пудлу, стара око две и по године, након пребацивања у градско прихватилиште, стерилисана је, микрочипована, вакцинисана и третирана против паразита.
Чупа је велика маза и брзо се навикава на нове људе, па уколико је неко тражи или препознаје, може да позове службу „Зоохигијене” на телефон 352-148.
Исто тако и потенцијални удомитељ
којем се ова слаткица свиди, а желео
би да јој пружи топли дом, може да се
јави и понуди смештај.

Све информације о овој акцији могу се добити на
имејл адреси ljubimci.pancevo@gmail.com.
Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене
(расно или мешанца), или је животињу изгубио, требало
би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!
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АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ПАНЧЕВАЧКИ СТРЕЛЦИ
МЕЂУ НАЈБОЉИМА

ЈОШ ЈЕДАН КОРАК УНАЗАД
Графичар прејак
за Железничар
Динамо 1945 опет
ремизирао

Прошлог викенда у Смедереву је одржан шести турнир у
стрељаштву под називом „Валтер куп”, на коме се надметало стотинак такмичара из 25
клубова. Стрељачка дружина
„Панчево 1813” представила
се са седам младих чланова,
који су и овог пута постигли
завидан успех.
Алек са Ра ко њац, ко ји је
пре овог надметања боравио
и на припремама јуниорске
репрезентације Србије, погодио је 612,1 круг и тако освојио златну медаљу у конкуренцији такмичара до 16 година, а такмичио се и у финалу од осам најбољих јуниора до 20 година и заузео четврто место. Иако је и ово

пласирао међу осам најбољих јуниора до 20 година. У
жестокој борби у финалном
мечу већ после неколико хитаца преузео је вођство, које
је сачувао до краја меча и
тако убедљиво освојио најсјајније одличје.
Стефан Кешишјан је тријумфовао у надметању стрелаца до 16 година у гађању
из пиштоља, пласирао се у
финални меч јуниора, у ком
је био и на другој позицији,
али један лош хитац „избацио” га је на шесто место у
конкуренцији такмичара до
20 година. Марко Нинковић
је био четврти, а Марина Мијатовић шеста у надметању
шеснаестогодишњака.

За свим заљубљеницима у најважнију споредну ствар на свету са ових простора је још један разочаравајући викенд. Не
иде, па не иде. Очигледно је да
нешто не штима у фудбалским
клубовима овдашњим. Нема голова, а када је тако – нема ни
победа. Таман када је фудбал
почео да се враћа у наш град,
када су очекивања постала већа, када је нада да Панчево може да стане раме уз раме с фудбалским центрима у Србији почела да се рађа, та игра над
играма почела је да клизи у –
већ виђено. Бар када је фудбал
на обалама Тамиша у питању.
У четрнаестом колу Прве лиге Србије, прошлог викенда,
није било изненађења. Панчевачка „дизелка” је претрела још
један ударац, па је потонула
још ниже на првенственој табели у другом фудбалском рангу у нашој земљи...

Без голова нема ни бодова
Момци које предводи тренер
Горан Мрђа гостовали су у главном граду, где против филијале Црвене звезде, на помоћном терену стадиона „Рајко Митић”, нису имали баш никаквих шанси: Графичар–Железничар 3:0 (1:0).
Било је то врло слабо издање
нашег тима, па трећепласирана екипа домаћина није имала
проблема да дође до нових бодова. Истина, „Жеља” није био
комплетан, али то не може да

буде оправдање за тим који је
током септембра важио за фудбалски хит Србије, када је нанизао три победе заредом и заузимао пето место на табели.
„Дизелка” је играла у саставу: Кнежевић, Јанкулов, Плавшић, Мирков, Стојановић (од
46. минута Сурака), Јовић, Ковачевић, Зорица (од 86. Левићанин), Јовановић (од 77. Стевановић), Марковић, Трипковић (од 57. Станић).
Фудбалери Графичара су повели у 34. минуту, па је већ тада могло да се наслути да ће
бодови остати у Београду, јер
је Железничар изгубио ефикасност, не постиже голове... Ипак,
гости су покушавали у другом
полувремену да парирају фавориту и успевало им је да играју добро у пољу, али опет није
било реализације. И, коначно,
питање победника решено је у

76. минуту, када је Графичар
повео са 2:0, а домаћин је до
убе дљи вог три јум фа до шао
голом из једанаестерца у судијској надокнади времена.
Ситуација у којој се Железничар тренутно налази није
нимало завидна, али шта је –
ту је. „Дизелка” мора да гура
даље. Једна победа би много
тога променила, вратила би
мир у екипу, вратила би оптимизам да ништа још није изгубљено. Прилику да поправе
блед утисак имаће већ у суботу, 14. новембра, када ће на
СЦ-у „Мла дост” го сто ва ти
ИМТ, тим који има само један бод више од „Жеље”. Меч
почиње у 13 сати, а биће одигран без присуства публике.

„Брзи воз” без гаса
Утакмицама шеснаестог кола
прошлог викенда је настављена

ГРАДСКИ ДЕРБИ ЗА УЖИВАЊЕ

велики успех, треба нагласити му је до трофеја недостајало само 0,3 круга. Одлично су гађале и Теодора Кондић и Ива Ракоњац.
Екипа јуниора СД-а „Панчево 1813” која се надметала у гађању из ваздушног пиштоља освојила је прво место, с 1.613 кругова, а пуцали су Ве ли мир Нин ко вић,
Стефан Кешишјан и Марко
Нинковић (пионирски првак
Србије).
Јунак дана био је шеснаестогодишњи Велимир Нинковић, јер је у групи стрелаца до 18 го ди на осво јио
сребр ну ме да љу и та ко се

Наредног викенда у Новом
Саду ће бити одржано државно првенство и финале Купа
Србије за кадете у троставу
(ваздушна пушка), а боје дружине из нашег града браниће:
Алекса Ракоњац, Теодора Кондић, Ива Ракоњац и Ана Токић. Они су од среде, 11. новембра, заједно с тренером
Синишом Вељковићем, на припремама које организује Стрељачки савез Србије, а придружиће им се и „пиштољаши”
Сте фан Ке шиш јан, Марко
Нинковић и Велимир Нинковић, који су то заслужили високим резултатима постигнутим у претходној сезони.

КАДЕТСКИ ТУРНИР У ШАХУ

Централни догађај тринаестог
кола Омладинске лиге Војводине група „Југ”, које је одиграно прошлог викенда, била
је утакмица на Спортском
центру „Младост” између Железничара и Динама 1945.
Дуел младих тимова „дизелке” и „брзог воза” био је
прилика да се на једном месту окупи будућност панчевачког 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 потеза, голова, али што је најважније – 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” постигао је Алексеј Петровић, а
по једном су били прецизни
Филип Ковачевић и Вук Васић. Почасни погодак за Динамо 1945 дело је Немање
Нешића.
Права је штета што због епидемиолошке ситуације у целој
земљи публика није могла да
присуствује утакмици тринаестог кола Кадетске лиге Војводине, у којој су снаге одмерили
Железничар и Динамо 1945.
Била је то сјајна фудбалска
представа, дечаци из оба тима изгарали су на терену, лепи 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 – Динамо 1945 3:3 (1:1).
Домаћи су повели након
поготка Давида Делића, а потом је уследила серија голова
гостујуће екипе. Стрелци су
били Дамјан Марковић, Јован Салиховић и Душан Ђукић. На 2:3 смањио је Лука
Перишић, а коначан резултат
је поставио Дарко Лунц поготком из оправдано досуђеног једанаестерца после фаула над Павелом Чижиком.
Тренери обају тимова, Зоран Нешковић и Горан Коларић, могу да буду поносни на
своје дечаке.
Свака част!

НОВИ ТРОФЕЈИ ЗА „АЉЕХИН”
Шах клуб „Аље хин” је прошлог
викенда организовао кадетски турнир, на коме су се
надметали најбољи млади шахисти из наше земље.
У најмлађој групи код девојчица
све три медаље су
освојиле младе шахистки ње ШК-а
„Аљехин”. Победила је Јана Стошић,
док је друга била
Нина Јочић, а трећа Ивона Мирић.
Одлични су били и дечаци. Сребром се оки тио
Аљоша Каначки,
а бронзу је зарадио Андреј Добричан. У средњој гру пи так ми ча ра две
представнице „Аљехина” поде ли ле су тре ће ме сто –
Мили ца Ами џић и Ања
Радмановић, али је по додатним критеријумима Ања

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

„БАНАТСКИ БИКОВИ” У ПОЛУФИНАЛУ

освојила медаљу. Код дечака је одлично играо Вук Каначки, који је освојио сребрно одличје.
У конкуренцији најстаријих учесника Матеја Мијушковић је заузео треће место.

На терену поред Хале
спортова на Стрелишту
Клуб америчког фудбала Банатски бикови прошлог викенда је савладао новосадске Дивље
псе с 59:42 и тако се пласирао у полуфинале плејофа.
Иако је у једном тренутку изгледало да ће
утакмица опет бити резул тат ски не из ве сна,
искусна екипа „бикова”,
предвођена Братиславом
Бошњаком, у другом полувремену је додала гас...
Када су Новосађани пришли на поен заостатка
(34:33), домаћи тим је
узвратио с 19 узастопних поена, и то преко
тачдауна браће Лугоња,
конверзије за два поена
Зо ра на То до ро ви ћа и
Стра хи ње Бран ко ва и

пресечене лопте још једног ре пре зен та тив ца,
Михајла Мишкова. До
краја утакмице Вања Лугоња је постигао и трећи
тачдаун.
Овом великом победом Банатски бикови су
се пласирали у полуфинале плеј-офа, па ће већ
наредног викенда у Београду одмерити снаге
с Ву ко ви ма. У ре гу ларном делу такмичења Београђани су били
успешнији од Панчеваца, али овог пута „бикови” ће играти у пуном
саста ву, а бе о град ски
тим ће на сту пи ти без
најбољег хватача у овој
сезони, Милоша Колибара, који је зарадио суспензију од једног меча
то ком ду е ла про тив
„змајева”.

првенствена трка за бодове у
Српској лиги група „Војводина”.
Динамо 1945 је и другу утакмицу узастопно одиграо на свом
терену и поново је стигао само
до бода. Овог пута на Градском
стадиону у Панчеву одолела је
Тиса из Адорјана. Није било победника, али ни голова (0:0).
Тренер панчевачког „брзог
воза” Жарко Тодоровић поверење за овај сусрет поклонио
је саставу: Анџић, Јанковић (од
74. минута Каранфиловски),
Аничић, Црномарковић, Крмар, Пештерац, Матијевић, Крстић, Станојковић, Јаковашић
(од 60. Ахчин) и Златковић (од
74. Бодловић).
Динамо 1945 поново је био
тим који доминира и ствара
прилике, али још једном је затајила реализација. Ређале су
се шансе пред голом Тисе, најбоља је била она она у 22. минуту, када је после шута Игора Ани чи ћа гол ман го сти ју
кратко одбио лопту, а Андреј
Јаковашић га је потом погодио из близине, па је лопта
отишла у корнер... Имали су
шансе и Станојковић и Крмар,
али лопта једноставно није хтела у гол.
Најбољу прилику у другом
полувремену момци из Динама 1945 имали су после акције
Аничића и Златковића, који је
одлично шутирао, али гостујући играч је у паду спречио погодак. Фудбалери Тисе су зналачки сачували свој гол, па су
на крају заслужено освојили
вредан бод.
Динамо 1945 и даље је на
другом месту на табели, али
сада за водећом Младости, која је победила у Сакулама, заостаје осам бодова. А идућег викенда „брзи воз” ће бити на
највећем искушењу до сада.
Путује управо у Нови Сад, где
ће одмерити снаге с лидером.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„АКАДЕМЦИ”
НА НИВОУ
На Првенству Војводине за млађе пионире, које је одржано
прошлог викенда у Кањижи,
Џудо клуб „Академија Јочић”
из Старчева представљало је
шест талентованих бораца.

У категорији преко 56 кг за
девојчице у финалу су се бориле клупске другарице Миле на Се ку ло вић и На та ли ја
Стригић. Више среће је имала
Милена, која је заслужила злато, док је Наталији припала
сребрна медаља.
Сребром су се окитили и Голуб Стригић и Петар Новаковић, а иако су остали без трофеја, добро су се борили и Алекса
Лехни и Богдан Вукосављевић.
– Напоран рад у претходним
недељама дао је очекиване резултате. Предстоје нам жестоки тренинзи у наредне две недеље, тако да од ових такмичара очекујем трофеје и с државног шампионата – рекао је
тренер старчевачких џудиста
Мирослав Јочић.

ЗЛАТО ЗА
ШАХИСТЕ
ШК „Светозар Глигорић Глига”, с директором Миладином
Митровићем на челу, обезбедио је 15 медаља за све шахисте који су учествовали у Јужнобанатској лиги и допринели пласману у виши ранг.
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ДЕВОЈКЕ РЕЂАЈУ ПОБЕДЕ У НИЗУ...
ЖРК Панчево – шест
од шест

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

Петронијевић, Панчево се у 20.
минуту „одлепило” на четири
гола предности (13:9). Од тог
момента могло се наслутити
да ће бодови остати у нашем
граду, али ваљало је играти

ХЕ ЛЕ НА ИН ЂИЋ НО ВО ПО ЈА ЧА ЊЕ
Тијана Симатовић је изненада напустила редове ЖРК
Панчева, али управа клуба
из нашег града експресно је
реаговала и довела је право, велико појачање.
Опрему клуба задужила
је Хелена Инђић, јуниорска
Гошће су успевале колико-толико да парирају Панчевкама, али само до средине првог полувремена. Захваљујући
головима Александре Васић,
Мари је Ми трић и Да рин ке

ре пре зен та тив ка Ср би је,
која је дошла из Црвене
звезде. Хелена је леворука,
игра на позицији десног бека и једна је од најперспективнијих рукометашица које на ша зе мља тре нут но
има.
борбено до краја утакмице. Тако је и било. Уосталом, рукометашице Панчева и не знају
другачије.
Друго полувреме је поготком „отво ри ла” Алек сан дра

Васић, а онда је на сцену ступи ла фе но ме нал на Ти ја на
Симић, која је мрежу ривала
погађала и онда када је њен
тим имао играчицу мање. И
овог пута је игром тима сјајно
„дириговала” Даринка Петронијевић, која је била нерешива ениг ма за про тив ни це.
Одлично је упошљавала своје
саиграчице, а Валентина Божиновић и Тијана Симић, брза крила, најбоље су користиле идеална решења свог расположеног „плејмејкера”.
У финишу сусрета Марко Крстић је шансу указао и девојкама које су током шампионата имале мању минутажу, а то
је још један показатељ да се у
овом спортском колективу води рачуна о свакој играчици.
ЖРК Панчево је играо у саставу: Милица Илић, Бојана
Балабан, Тијана Симић (девет

голова), Теодора Станојевић,
Марија Митрић (три), Анастазија Јамбрушић (један), Даринка Петронијевић (пет), Дијана
Ба ла бан, Ти ја на Си ма то вић
(пет), Ивона Пешић, Александра Васић (три) и Валентина
Божиновић (девет голова).
– Честитам девојкама на још
једној доброј игри и новој победи. Настављамо даље, јер
нам предстоје велика искушења. Верујем да имамо снаге
да наставимо с добрим резултатима. Ипак, најважније је
да нас здравље послужи, а сигуран сам да ће девојке, као и
до сада, давати све од себе на
сва кој утак ми ци – ре као је
тренер ЖРК Панчева Марко
Крстић.
Сле де ћег ви кен да тим из
нашег града путује у Прокупље на мег дан с до ма ћим
Топличанином.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РВАЊУ

СТАСАВАЈУ ПРАВИ ШАМПИОНИ
Треба истаћи велики успех
младог шахисте Марка Милановића, који је освојио две златне медаље за клуб, пласманом
у Прву лигу Србије и Војвођанску лигу.

ТРАДИЦИЈА
У недељу, 8. новембра, у организацији Атлетског клуба Динамо, одржана је 73. улична
трка града Панчева.
Надметали су се предшколци,
основци и средњошколци, а такмичари су се придржавали свих
епидемиолошких мера за спречавање ширења коронавируса.

Викенд за нама био је резервисан за државни шампионат
у рвању слободним стилом, и
то у категоријама млађих и старијих пионира, кадета и јуниора. Такмичење је одржано у
Петровцу на Млави, а Рвачки
клуб Динамо још једном је постигао изванредан резултат.
У категорији млађих пионира Лазар Павловић је освојио
сребрно одличје, а онда је овај
суперталентовани дечак заблистао и у групи старијих пионира и заслужио највреднији трофеј. Златне медаље у овој категорији зарадили су и Милица
Секуловић и Стефан Тодосијевић, док се Огњен Тодосијевић
окитио сребрним одличјем.
Одличне су биле и кадеткиње Јована Вићентић и Јована
Радивојевић, које су и на овом
такмичењу показале да стасавају у одличне спортисткиње.

Овог викенда
Рукомет

На реду је
Топличанин
У Супер Б лиги за рукометашице – ништа ново. Игра ЖРК
Панчево. Игра и побеђује. Прошлог викенда је одиграно и шесто коло у шампионату, а девојке које предводи тренер Марко Крстић оствариле су и шесту победу. Поред тога што су
освојиле нове бодове, Александра Васић и њене другарице
још једном су одушевиле позитивном енергијом, борбеношћу,
спортским безобразлуком...
Сјајну групу девојака оформили су Светлана Ничевски и
Марко Крстић. Тим ЖРК Панчева делује компактно, на терену срећно и, моћно, на свакој
утакмици даје све од себе. Игра
рукомет и игра се рукомета... У
недељу, 9. новембра, у Хали
спортова на Стрелишту гостовао је Срем из Сремске Митровице, представио се као солидан ривал, као тим који жели
да се надиграва, али више од
часног пораза није могао: ЖРК
Панчево – Срем 35:28 (18:14).

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Јована Вићентић није успела
да одбрани прошлогодишњу
титулу, па је овог пута морала

да се задовољи трећим местом,
а Јована Радивојевић је изгубила у финалу, па јој је припала

сребрна медаља. Ипак, ове сјајне девојчице су све надокнадиле у јуниорској конкурен-

цији, у којој су, свака у својој
категорији, постале првакиње
Србије.

– Иако нам је приоритет грчко-римски стил, овај резултат за
мене није изненађење. Девојке
су оправдале наше поверење, а
момци су их пратили у стопу.
Ове медаље нас обавезују на даљи интензиван рад с децом –
рекао је тренер Вујо Шајић.
Боје РК-а Динамо бранили
су и: Алекса Јовић, Лена Ећимовић, Немања Тишма и Михајло Вујановић.
– Презадовољан сам постигнутим резултатом, поносан сам
на нашу децу, па се надам да
ћемо на крају ове календарске
године бити најуспешниј клуб
борилачких спортова у граду.
Захвалио бих свима који помажу наш рад, а посебно Удружењу Крајишника и Милету
Боснићу – додао је тренер Миливоје Тодосијевић.
Рвачки клуб Динамо – клуб
на добром путу.

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
Апатин: АПАТИН–ДОЛОВО

36:20
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
Старчево: БОРАЦ–БЕГЕЈ

4:0
0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Бела Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БУДУЋНОСТ
Б. Н. Село: СЛОГА–ДОЛИНА
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СТРЕЛА

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

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ТЕМПО
Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ

6:1
0:2

Одбојка
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Н. Сад: НС ВОЛЕЈ ТИМ – ОДБОЈКА 013

3:0

НОВОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ
Атлетски клуб Динамо био
је убедљиво најуспешнији клуб
на трци, са освојеном двадесет
једном медаљом.
– Изузетно смо задовољни
наступом наших млађих такмичара, који су показали велику борбеност и победнички
дух. То је наша будућност и
поносни смо као клуб на наступ свих наших атлетичара –
рекао је тренер атлетичара Динама Љупчо Цветкоски.

Стране припремио

Александар
Живковић

ПАНОНИЈА КАО ЛИДЕР
На традиционалном, 44. кросу Партизана, АК Панонија из
нашег града представио се с
девет чланова, који су освојили две медаље.
У трци сениора на 3.000 метара златну медаљу је заслужио
Новица Стојановић, док је његов син Огњен у надметању деветогодишњака освојио бронзу.
Панонију су представљали и:
Лав Грујевић, Вук Стојановић,
Игњат Папић, Нина Штркаљ,
Александар Попов, Петар Секуловић и Лајчи Штркаљ.
На крају ове сезоне челни
љу ди Па но ни је по но сно

истичу да ће годину окончати као најтрофејнији атлетски клуб у Панчеву, јер су њени чланови с државних шампионата донели чак 19 медаља. Такође, АК Панонија је
једини атлетски клуб у Панчеву који даје и репрезентативца Србије, а то је Стефан
Лазић, освајач бронзаног одличја у Турској.
Ова информација је недавно
стигла у клуб, и то од Такмичарске комисије Српског атлетског савеза, па се Панонија тако позиционирала као „клуб лидер” панчевачке атлетике.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тц2
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

„ТРОЈКАМА” ДО ЧЕТВРТОГ ТРИЈУМФА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Још једно добро
издање Тамиша
Неизвесна
завршница
Седмо коло Кошаркашке лиге Србије донело је још једну
лепу и узбудљиву спортску
представу у наш град. Заиста
је права штета што због епидемиолошке ситуације у земљи по кло ни ци „кра љи це
игара” не могу уживо да прису ству ју ме че ви ма у Ха ли
спортова на Стрелишту, јер
би имали шта да виде.
Момци које предводи тренер Бојан Јовичић прошле
суботе су угостили популарне београдске „клонфере”.
Била је то права првенствена
утакмица, са свим узбуђењима која кошаркашка утакмица носи. Гостима је припало
прво, а екипи из нашег града
друго полувреме. Победник
се није знао до последњег минута, било је лепих потеза,
ефектних поена, „тројки”, резултатских преокрета... На
крају, у узбудљивој и неизвесној завршници, победу је извојевао у овом тренутку ипак
бољи састав: Тамиш – ОКК
Београд 93:89, по четвртинама 24:30, 18:23, 22:19 и 29:17.
Домаћи кошаркаши су одлично започели меч. Смиљанић је „тројком”, уз звук сирене која означава крај напада,
већ на старту наговестио да је
шутерски расположен. Убрзо
је и Манојловић „украо” једну
лопту и поентирао после соло
продора, а онда је популарни
Смиља опет био прецизан за
три поена... А затим је уследио потпуни обрт на паркету.
ОКК Београд је заиграо агресивније у одбрани, а у нападу
је блистао шеснаестогодишњи
Никола Ђуришић, који је уз
Младена Вујића задавао велике
проблеме панчевачком тиму.

Криво окачено

Искусни Иван Смиљанић и
Зоран Крстановић нису дозвољавали ривалу да се потпуно
„одлепи”, али су београдски
„клонфери” ипак на одмор
отишли са озбиљном предношћу од једанаест поена – 42:53.
Тренер Тамиша Бојан Јовичић очигледно је имао шта
да каже својим момцима на
полувремену. Тек, после одмора, на терен као да је изашао неки други тим. У главној уло зи је био Бре вин
Прицл, који је својим поенима, што из слободних бацања, што из игре, успео да смањи заостатак Тамиша на „минус пет” (50:55). И таман када би се учинило да су домаћи близу преокрета, да могу
да „преломе” утакмицу, гости би успевали да се одбране и поново увећају предност.
Ипак, одолевали су до последње четвртине. Тада је конце утакмице у своје руке преузео феноменални Иван Смиљанић, који је „тројкама” донео толико жељени преокрет.
Чак четири поготка за три поена имао је Иван у последњој

деоници меча. Далекометним
хицима свог најефикаснијег
стрелца Тамиш је пришао на
70:72, изједначио је Лука Петровић, али су гости успели
да узврате – 72:76. Уследила
је одлична контра Тамиша,
Радовић је пронашао Манојловића под кошем гостију, за
ново изједначење (76:76), а
онда су Смиљанић и Крстановић донели свом тиму и
осам поена предности (88:80).
Учинило се тада да ће Тамиш
лагано добити овај сусрет, али
уследио је најнеизвеснији, последњи минут. Гости су постигли три „тројке” заредом
и повели са 88:89, тридесетак
секунди пре краја. На срећу
љубитеља спорта у нашем граду, Саша Радовић, Бревин
Прицл и Никола Манојловић
били су сигурни с линије слободних бацања, па је Тамиш
стигао до четврте победе у
шампионату.
– Изузетно тешка и напорна утакмица, али то смо и
очекивали. Гости су 35 минута били у предности, а посебно су нас изненадили у првом

полувремену. Било је тада
много конфузије у нашој игри,
а посебно смо подбацили у
скоку. На срећу, друго полувреме је донело потпуно другачију слику. Момци су показали карактер победника, побољшали смо скок-игру и постигли 51 поен. Београд је више желео победу у првом полувремену, а ми у наставку
меча. Честитам гостима на
изванредној партији. У наредном колу, по распореду, предстоји нам гостовање у Ваљеву
и дуел с Металцем, али видећемо шта ће бити и како ће
се епидемиолошка ситуација
даље одвијати – истакао је Бојан Јовичић на конференцији
за новинаре.
Тамиш је играо у саставу:
Анђушић (седам поена), Ребић (два), Смиљанић (21),
Ковачевић, Прицл (13), Ускоковић, Крстановић (21), Манојловић (10), Радовић (осам)
и Петровић (11 поена).
После седам кола тим из
нашег града има скор од четири победе и три пораза.
А. Живковић

такмичар добио температуру непосредно пред меч.
Предвођени тренером Љубомиром Станишићем, боје Динама су бранили следећи борци: Игор Омаста, Лазар Стојановић, Огњен Цветиновић, Никола Достић и Урош Ћирић.
Пр вен ство Вој во ди не за
млађе дечаке одржано је 8.
новембра у Кањижи. У конкуренцији 122 такмичара из
тридесет клубова Динамо је
био најуспешнија екипа.

Тим су предводили млади
тренери Душан Павић, Горан
Николић и Милан Кајганић.
Најсјајнија одличја су заслужили Филип Ћирић, Никола
Раданов и Дејан Долинга, сребром се окитио Никола Долинга, а бронзе су освојили Петар
Стојић и Никола Митић.
Сви поменути мали борци пла си ра ли су се и на
Првенство Србије, које ће
бити одржано 21. новембра
у Београду.
А. Ж.

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.

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.

УСПЕШАН ВИКЕНД ЗА ЏУДИСТЕ ДИНАМА

СВИ СУ ПОБЕДНИЦИ!
Џудисти Динама су прошлог
викенда учествовали на два
престижна домаћа такмичења и на оба су постигли резултате вредне пажње.
На турниру Прве лиге Србије који је одржан 7. новембра у спортској хали „Шумице” у Београду такмичило се

десет екипа, међу којима је
био и Динамо. Панчевци су
на крају заузели пето место,
што се може сматрати значајним успехом ако се зна да
су се надметали само са својим борцима и да нису имали представника у категорији до 66 кг, пошто је један

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.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Адријан Ривера
Легат, ученик:

Ања Радмановић,
ученица:

Николина
Герстнер, ученица:

– Ићи ћу у
Вршац. Кад се
вратим у Панчево,
провешћу остатак
времена дружећи
се с пријатељима.

– Планирам да учим,
шетам пса, играм
игрице на телефону и
компјутеру. Можда ћу
ићи некуд с
другарицама ако
завршим школске
обавезе на време.

– Ићи ћу на
тренинге и учићу.
С другарима ћу
ићи напоље, а
проводићу време
и с породицом.
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