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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

(Не)могуће
Децембар је посвећен особама са
инвалидитетом, будући да се
овог месеца обележава њихов
дан. Тада посебну пажњу поклањамо тим људима, фокусирајући
се углавном на разговоре о њиховим проблемима и неретко заборављајући да се осврнемо на
њихова достигнућа и способности. А сјајних примера има много. Један од њих је прича о Челзи Вернер, гимнастичарки из
Денвила у Калифорнији.
Када се Челзи родила с Дауновим синдромом, нико није мислио да ће она много тога постићи. Доктори су рекли да ће ова
девојчица морати да издржи
многе тешкоће. Ипак, када је
имала осам година, Челзи се
окушала у гимнастици на Параолимпијским играма. И то јој се
одмах свидело. Мишићи јој нису
били нарочито снажни, али
ускоро се показала њена необична упорност. Напорно се трудила
да савлада чак и најједноставније покрете. И баш када је Челзин
напоран рад почео да даје резултате, Параолимпијски комитет
Северне Калифорније одустао је
од гимнастичког програма. Но
Челзи није хтела да се преда и
одлучила је да се окуша у редовној гимнастичкој екипи.
Ипак, на такмичењима су судије биле врло строге и Челзи би
готово увек завршавала као последња. Но одлучност јој се
ускоро исплатила. Када је Параолимпијски комитет 2012. најавио организацију првог националног гимнастичког првенства,
Челзи је била спремна. Не само
да је освојила титулу националног шампиона већ ју је одбранила у наредне три године и освојила и два злата на светским
првенствима!
Овој сјајној девојци није било
довољно то што је олимпијска
шампионка, већ је олучила да се
опроба и на модној писти. Компанија „H & М” ангажовала ју је
да одради модну кампању и након тог искуства била је „заражена” позирањем. Њена породица
је обилазила многе модне агенције, али сви одреда су им говорили да не постоји тржиште за
моделе с Дауновим синдромом.
Међутим, када Челзи нешто одлучи, ништа је не може зауставити. И тако је ускоро потписала
уговор за „We Speak”, модну
агенцију која представља реалне
моделе без обзира на изглед и
пропорције.
Данас се Челзи може похвалити чињеницом да је прошетала
модном пистом на њујоршкој
„Недељи моде” и да је осванула
на насловној страни часописа
„Teen Vogue”. Захваљујући њој и
свим особама попут ње остатак
света остао је без изговора, јер
нам овакви људи јасно стављају
до знања да су једине баријере
које нас деле од успеха у било
чему – оне у нашој глави.

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

ШТА ЋЕ БИТИ СА ЗАПОШЉАВАЊЕМ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ИМА МЕСТА ЗА СТРУЧЊАКЕ, НЕДОСТАЈЕ СИСТЕМ
Премијерка најавила
укидање закона и
опстанак Комисије за
давање сагласности
У Градској управи сада 24
радника мање него 2009.
Пре једне деценије на снази је био
Закон о одређивању максималног
броја запослених у локалној администрацији, који је важио до дана ступања на снагу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Поред назива
акта, измењене су и бројне одредбе, а
може се узети и као потпуно нов закон, јер се, пре свега, ради о широј
правној формулацији, као и територији на коју се односи, али суштина
је остала иста: забрана запошљавања у јавном сектору и даље постоји.
Покушали смо да рашчивијамо шта је донела
примена ових правно обавезујућих докумената, односно шта се дешава када,
рецимо, важно радно место остане упражњено због
нечијег одласка у пензију,
а забрањено је примити
новог извршиоца.
Активност државе
Пођимо од врха: премијерка Ана Брнабић недавно је,
одговарајући на посланичка питања, најавила да ће
Влада на крају године вероватно предложити потпуно укидање Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору, али да ће
систем контроле остати:
владина комисија за давање сагласности за ново запошљавање и даље ће радити. Она је тад рекла да
ће бити задржана владина
комисија, јер „морамо да
имамо систем контроле,
свакако и кроз централни регистар
обвезника социјалног осигурања, али
и кроз владину комисију како не би
поново дошло до прекомерног запошљавања”.
На примедбу да због забране запошљавања квалитет у школству трпи, Ана Брнабић је казала да Влада
никада није била против тога да се
запосле људи ако постоји недостатак кадра, што је поткрепила примером да је у сектору здравства током 2018. године запослено 4.000
људи, а ове године још више. Додала је и да није било дозвољено, осим
у ван ред ним окол но сти ма, за по шљавање додатне администрације,
а да је исто важило и у школству.
Према њеним речима, највећи проблем постоји у систему социјалне
заштите, због чега ће се о томе још
разговарати у Влади.

У последњих пет година, према подацима којима баратају престонички
медији, у јавним предузећима број
запослених је смањен за преко четрдесет хиљада. С друге стране, министар образовања је у јуну говорио о
позитивном решавању радног статуса за 25.000 просветних радника који
су ангажовани на одређено време. И
Министарство финансија је, наравно, укључено у проналазак најефикаснијег решења; тренутно се анализира неколико различитих модела који
треба да балансирају између потребе
за запошљавањем стручног кадра и
потенцијално прекомерног издавања
радних књижица по укидању закона.

структуре јавног сектора, тако што је
много повећала број запослених на
одређено и на основу привремених и
повремених уговора”.
У вези с овим, економисти тврде да
је број ангажованих на одређено време за пет година повећан за 60 одсто,
те да су истовремено „произведени”
недостатак професионалаца и снижавање квалитета услуга и рада уопште. Уз то, они што се запошљавају
на одређено време не могу да знају
шта ће бити с њима за неколико месеци, па је проблематична и радна
мотивација. Зато најчешће користе
прву прилику да сами оду.
Због свега овог, људи који се
озбиљно баве послом, а не политиком, као и универзитетски професори из ове бранше мисле да држава
мора да има јасан план шта ће предузимати у одређеним ситуацијама

послених у свим јавним институцијама, као и сва њихова примања. Транспарентност би омогућила стварање
квалитетне систематизације радних
места, јер би се видело какви извршиоци с којим тачно способностима
и знањима недостају, а где се појављује вишак запослених.

У Панчеву без регистра
Уз помоћ постављања професионалних критеријума запошљавања и система, запослени у јавном сектору
би знали шта треба да раде, имали
би мотивацију јер би се сматрали
корисним, а послодавац (држава,
локална самоуправа...) могао би да
их контролише, па да их онда и новЕкономски штетна мера
чано награди или казни у зависности од тога како свој јасно дефиниСтручњаци из сфере економије смасан посао обављају.
трају да је дошло време да се забрана
Да у Панчеву не постоји валидан
запошљавања укине, због тога што је
регистар запослених у
свим установама, институцијама и предузећима, те у
школству и здравству –
уверили смо се лично. Љубазне колегинице из пи-ар
службе Градске управе врло брзо су нам доставиле
тражене податке о запосленима у тој институцији,
али на нашу молбу да покушају да пронађу збирни
податак о томе колико
укупно људи на територији
Панчева прима плату од
државе или, њеног огранка, локалне самоуправе –
нису, и поред труда, могле
да одговоре.
За то, ево чи ње нич ног
стања само када се о Градској управи ради: пре десет го ди на, де цем бра
2009, на неодређено време било је укупно 286, а
данас има двеста шездесет
двоје запослених. Што се
тиче ангажмана на основу
уговора о делу или томе
сличних аката, у ГУ града
На шалтерима се, углавном, вредно ради, вишак у канцеларијама Панчева „није ангажовано
ниједно лице путем уговопрема њима та мера дала жељене пошто забрана запошљавања буде ра о делу, а на основу уговора о обаефекте: направљене су уштеде и ре- укинута – треба да постоји систем. вљању привремених и повремених
дукован је број запослених. Контра- Да би се до њега дошло, најпре је послова ангажовано је укупно једапродуктивним сматрају повећање неопходно објавити регистар свих за- наесторо људи, од тога девет особа
на пословима озакоњења објеката и
плата, зато што се тиме смањује прона основу посебног Закључка Комистор за ново запошљавање у јавном
сије за давање сагласности за ново
сектору.
запошљавање”.
Чланови Фискалног савета су маОдласци запослених због пензије
тематички најконкретнији: кажу да
или из неких других разлога из Градје све могло да буде у реду и са уки- Тренутно се анализира
ске управе у периоду важења забране
дањем забране запошљавања и с по- неколико различитих
запошљавања нису надомештани, а
већањем плата од 8,6 одсто, али да модела који треба да
важно је напоменути да је број запосада, с просечним подизањем личслених на неодређено време повећан
них доходака за 9,6 процената, ства- балансирају између
септембра 2017. године након што је
ри не могу да „штимају”. Главни еко- потребе за запошљавањем
Градској управи враћен део надленомиста Фискалног савета Данко Бржности и послова које је обављала
черевић рекао је да је „забрана запо- стручног кадра и
некадашња Дирекција за изградњу и
шљавања економски штетна мера”, потенцијално прекомерног
уређење града.
те да је то „индиректно признала и издавања радних
Шта ће јавном сектору донети одВлада летос у Нацрту фискалне стралазак забране запошљавања у истотегије, где је написала да је та мера књижица по укидању
рију, видећемо врло брзо.
довела до мањкова у важним делови- закона.
ма јавног сектора и до повећања
С. Трајковић

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Атарски путеви и видео-надзор
Ширина траса четири метра
За надзор 140 милиона
динара

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Бреме.
У центру града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

До 26. децембра могуће је послати
понуду Граду Панчеву који преко јавне набавке тражи извођача за радове
уређења атарских путева и отресишта. Потребно је изградити четири
километра атарског пута код Омољице и пола километра дужу трасу код
Банатског Брестовца.
Како се наводи у позиву, извођач
треба да изврши исколчавање трасе,
сечење шибља и ниског дрвећа, обраду шута, превоз до пет километара
од трасе и уградњу обрађеног материјала. Земљани радови обухватају
ископ до 40 центиметара дубине,
уређење постељице, израду банкине
и одвоз вишка земљаног материјала.

На крају се гради „коловозна конструкција” од дробљеног каменог
агрегата у ширини од четири метра.
Актуелна је (до 9. јануара 2020) и потражња
Гра да за ком плек сним
си сте мом ви део-над зо ра за по кри ва ње
установа, школа, вртића и са о бра ћај ни ца у
укуп ној вред но сти, за кључ но с 2021, од
140 милиона динара.
У документацији јавне набавке стоји да
ће до краја ове године
бити издвојено 4,1, а у
2020. и 2021. години по
68,8 ми ли о на ди на ра, без
ПДВ-а.
Посао обухвата системе видео-надзора за вртиће, аларма за кон-

тролу приласка установама, СОС сигурне тачке за основне и средње школе, систем за мерење брзине
возила, видео-надзор за
препознавање регистарских ознака возила и мониторинг центар, који
треба да се формира у
згради панчевачке Полицијске управе.
Понуђач мора да испуњава озбиљне услове: не
сме да има трогодишњи приход мањи од
280 милиона динара,
те да је у истом периоду уградио најмање
по три система интегрисане техничке заштите и
препознавања регистарских таблица и саобраћајних прекршаја.
С. Т.
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АКТУЕЛНО

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

ПОТВРЂЕН ПРВИ СЛУЧАЈ ОБОЛЕВАЊА ОД ГРИПА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ВАКЦИНИШИТЕ СЕ ДОК ИМА ВРЕМЕНА

Завод „Панчевац”
први у свему

Поред вакцине,
важне су и опште
мере заштите
Национална референтна лабораторија за грип и друге респираторне вирусе Института
за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак” потврдила је у
уторак, 10. децембра, први случај инфекције вирусом грипа
типа А (Х1 пдм09) на територији Србије, а случај је регистрован у Београду. На Институту за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”
кажу да је, као и претходних
сезона надзора над грипом, лабораторијска потврда вируса у
ово доба године очекивана.

стања или да их учини нестабилним –наводи се у саопштењу Завода за јавно здравље.
Стручњаци из ове установе
упозоравају на то да поједини
здравствени проблеми повећавају ризик да оболите од грипа.

што је упала плућа – кажу у
Заводу.
Ризик од оболевања од грипа
посебно могу повећати плућне
болести, срчана обољења, неуролошка обољења и неуроразвојни поремећаји, дијабетес,

Хронични болесници, опрез
– Грип често траје неколико
дана с непријатним и озбиљним симптомима, а оболели се
обично брзо опораве. Међутим,
код особа с хроничним здравственим проблемима грип може да изазове озбиљна стања,
па и смртни исход. Ако, на пример, већ имате срчано обољење, дијабетес или болест плућа, грип може да погорша ова

– Људи с хроничним здравственим проблемима чешће
имају ослабљен имуносистем,
било због самог обољења, било
због начина на који се оно лечи. То отежава борбу организма против грипа и повећава
ризик од компликација, као

РИ ЗИК РА СТЕ С ГО ДИ НА МА
Грип може бити озбиљно обољење ако сте старији од 65
година. Између 80% и 90% свих смртних исхода повезаних
с грипом деси се код особа старијих од 65 година.
Старије особе су често у много већем ризику да буду хоспитализоване због грипа него млађе здраве особе. Ово је због
тога што имуносистем слаби с годинама и све је мање делотворан у борби против заразних болести, укључујући и грип.

ослабљен имуносистем услед болести или лечења других стања,
хронично обољење бубрега или
јетре, екстремна гојазност и терапија аспирином код деце.

Боље спречити...
Ако имате један или више набројаних здравствених проблема и добијете грип, постоји већи ризик да ће вам бити потребна болничка нега или чак
лечење у јединици за интензивну негу него здравим особама. Стога стручњаци препоручују вакцинацију као најбољи вид заштите од вируса.
– Потребно је вакцинисати
се сваке године пре него што
почне сезона грипа. То је нај-

АН ТИ БИ О ТИ ЦИ
НЕ ПО МА ЖУ
Уколико особа има благи облик болести, препоручује се
симптоматска терапија, која
подразумева мировање, надокнаду течности и употребу антипиретика (лекова за
снижење повишене телесне
температуре), док се антивирусни лекови примењују
само по препоруци лекара.
Антибиотици нису делотворни у лечењу грипа. Код
сваког погоршања симптома неопходно је одмах се
обратити лекару.
бољи начин да смањите ризик
како од оболевања, тако и од
развијања тежих компликација болести, хоспитализације и
смртног исхода. Ако сте трудни или имате хронични здравствени проблем, вакцинација
је двоструко важна – напомињу у Заводу за јавно здравље.
Са Института „Батут” подсећају и на опште мере превенције: избегавање блиских контаката са оболелим особама,
хигијена дисајних путева (покривање носа и уста приликом
кашљања и кијања папирнатом
марамицом, коју одмах након
употребе треба бацити, а руке
опрати текућом водом и сапуном), проветравање просторија, избегавање боравка у затвореним просторима где се налази велики број људи.
Д. Кожан

ЗАБРИЊАВАЈУЋИ ИЗВЕШТАЈ ЕКСПЕРАТА УН И ОЕБС-а

Србију месечно напусти више од 4.000 људи
Стопа незапослености међу
младима у Србији је двоструко већа од остатка друштва, а
особе узраста од осамнаест до
тридесет година у највећем су
ризику да буду погођене и сиромаштвом – саопштиле су
међународне организације поводом Међународног дана људских права.
У заједничком саопштењу
Тима Уједињених нација у Србији, Канцеларије Савета Европе у Београду, Мисије ОЕБС-а
у Србији и Делегације Европске уније у Србији додаје се

МУП

Појачана контрола
Припадници Управе саобраћајне полиције МУП-а до
15. децембра спроводиће појачану контролу саобраћаја, која ће бити усмерена на
контролу вожње у алкохолисаном стању и под дејством психоактивних супстанци. Ово је међународна
акција и спроводи се у двадесет девет држава. МУП
напомиње да је од почетка
године из саобраћаја искључено више од 42.000 возача
због вожње у алкохолисаном стању. Међу њима је
више од 1.700 управљало
возилом у стању потпуне алкохолисаности. Такође, 350
возача искључено је због вожње под дејством психоактивних супстанци.

да незапосленост, ризик од сиромаштва, положај маргинализованих група младих и стање њиховог менталног здравља представљају основне проблеме с којима се млади у Србији суочавају.
„Иако се не може поуздано
утврдити тачан број, подаци
Европског статистичког завода показују да Србију месечно
напусти више од 4.000 људи,
а годишње 51.000, углавном
младих, што је отприлике једна цела општина у Србији на
годишњем нивоу”, наводи се.

Додаје се и да је 45% младих
изјавило да је константно забринуто због нечега, а 28% њих да
им се дешава да често заплачу.
Чак више од половине њих
наводи да је у протекле две године доживело бар један стресни догађај, а више од једног
стресног догађаја искусило је
23% ученика или ученица.
„Положај маргинализованих
група младих, попут младих
Рома и Ромкиња, посебно је
тежак, јер у одређеним прописима, као у Закону о јавном
здрављу, нису препознати на

ИСТРАЖИВАЊЕ

НОВА ГОДИНА

AТП

Колико трају
празници

Измене у реду вожње

Признања за наше
породилиште и лекаре
Чак 12.000 мама имало је прилику да, у оквиру истраживања портала “Бебац” изнесе своје мишљење о породилиштима
у нашој земљи. Кроз више од
70 питања бодовао се сваки сегмент боравка у породилишту:
од пријема до одласка кући с
бебом.
Панчевачко породилиште добило је оцену 4,13 и пласирало
се на четврто место у категорији деветнаест породилишта
средње величине. Осим тога,
Општа болница Панчево оцењена је као најбоља на нивоу
целе Србије у категорији „најбо ља по др шка на по ро ђа ју”
(оцена 4,73).
Kада је реч о гинеколозима,
чак двојица лекара из нашег
града пласирала су се међу
двадесет најуспешнијих у држави. Један од шесторице најбоље оцењених гинеколога у
Војводини је др Горан Гавриловић из Опште болнице Панчево, док је у категорији доктора који раде у Дому здравља највише гласова и препорука од мама добио др Драгослав Вуковић.
Д. К.

Последњи дан ове године,
31. децембар, пада у уторак,
а Нову годину славимо у
среду и четвртак. Између
ова два дана и викенда упао
је петак 3. јануар и од тога
да ли ће бити „радни” или
„нерадни” дан (надлежно
министарство још се није
огласило) зависи колико ће
практично трајати новогодишњи празници.
Засад се још не зна радно
време установа у празничне
дане. Дом здравља Панчево
ће до краја месеца обавестити пацијенте о дежурним службама на територији града,
као и о амбулантама у селима, а сва је прилика да ће
апотека у Улици ослобођења
бити дежурна.
Већина пекара у самом
центру града 1. јануара неће
радити, док ће већ другог дана 2020. године скоро све бити отворене. Због штрајка у
ПТТ-у не зна се време дежурства поште, а Паркингсервис ће обавештење о наплати паркинга за време празника истаћи ти истакнуто
25. децембра.
Ј. К.

изричит начин као осетљива
група. Здравствена заштита, посебно у руралним подручјима,
није једнако доступна свим грађанима и грађанкама, самим
тим ни младима из руралних
средина”, додају организације.
Ка ко би мла ди у Ср би ји
остварили своја права и већу
аутономију, међународне организације позивају све релевантне актере да младим особама понуде подршку која је
за њих смислена, која омогућава њихову самосталност и
оснаживање.

Од среде, 11. децембра, ЈКП
АТП Панчево примењује ред
вожње за радни дан у градском
саобраћају и на међумесној линији Панчево–Београд, док у
приградском и осталом међумесном саобраћају стално важи досадашњи, недељни ред
вожње.
Поред ове измене, уведени
су и додатни поласци на следећим линијама:
1. Панчево–Опово (поласци из
Панчева у 5.00, 5.40 и 17.00,
поласци из Опова у 5.40, 6.30
и 17.50);
2. Панчево–Мраморак (полазак из Панчева у 5.50, полазак
из Мраморка у 6.25);
3. Панчево – Банатски Брестовац (полазак из Панчева у 3.30,
полазак из Б. Брестовца у 4.20);
4. Панчево–Самош (полазак из
Панчева у 13.30, полазак из
Самоша у 14.45).

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не
само по мишљењу бројних
становника јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па су
се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Ла зић из Кли нич ког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.500 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заинте- лисаних и сумираних резулресовани могу да ураде и тата могу добити за свега
све врсте ултразвучних пре- сат времена.
У Заводу ће ускоро почегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити ти да се проводи и амбуи преглед сондом преко јед- лант на хи рур ги ја, а све
њака (ТЕЕ). И за ове услуге интервенције, као и додатангажован је један од воде- не хируршке и консултативћих стручњака у тој обла- не прегледе обављаће др Гости – dr sc. med. Слободан ран Додевски, специјалиста
абдоминалне
Томић, кардихи рур ги је из
о лог, док тор
Опште болнице
ме ди цин ских
Панчево.
наука и магиЗато не чуди
стар кардиолошто све ве ћи
гије са Инсти- Телефон за
број Панчеваца
тута „Дедиње”. информације:
би ра
За вод
Специјалистич- 013/21-90-900
„Панчевац”, каки пре глед и
да треба урадиЕКГ код овог
лекара коштају 3.000 дина- ти прегледе и анализе на
ра, цена ултразвука срца је једном месту. Треба знати
4.000 динара, а могуће је да се у Заводу све врсте леурадити и специјалистички карских уверења издају за
преглед и ултразвук срца по максимално два сата.
И овог месеца су у Заводу
цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистич- за клијенте осмишљени и
ке ОРЛ прегледе ради др нови пакети услуга по изуГоран Митевски из панче- зетно повољним ценама, а
вачке Опште болнице, ен- више о томе, као и о додатдокринолошке др Гордана ним по год но сти ма ко је
Вељовић, такође из Опште остварују сви они који посеболнице, а уролошке њи- дују лојалти картице Аутохов колега из исте устано- -центра „Зоки”, погледајте
ве др Небојша Тасић, док на рекламним странама акје за прегледе из области туелног броја нашег листа.
Додатне информације моги не ко ло ги је за ду жен др
Јован Рудић из ГАК „На- жете добити путем телефородни фронт”. Треба напо- на За во да „Пан че вац”
менути да су прегледи код 013/21-90-900 и 013/21-90др Небојше Тасића тренут- 903, а новости пратите и на
но на акцији, па тако ком- сајту www.zavodpancevac.rs,
плетан уролошки преглед као и на „Фејсбук” страникошта 2.000, ултразвучни ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Укупно је петнаест тужби у случајевима несталих беба из
Србије у Европском суду за људска права. Тренутно су
два здружена предмета пред судом у Стразбуру. Одлука
Стразбура по овим новим предметима се још увек очекује. Међутим, пресуда у предмету Зорице Јовановић сама
по себи већ представља обавезу државе Србије да предузме мере да се овај проблем, који датира неколико деценија уназад, реши и да се судбина свих несталих беба расветли до краја у мери у којој је то данас могуће. Обавеза
државе је да предузме све могуће напоре и искористи
сва средства која јој стоје на располагању да расветли
судбину ове деце.
(Шеф Одељења за извршавање пресуда Европског суда
за људска права Фредрик Сундберг, Радио „Слободна
Европа”, 10. децембар)
* * *
Подручје медијских права и слобода и јавног информисања карактеришу говор мржње и чести напади на медије и запослене у медијима, што угрожава њихов положај
и онемогућава им да се достојанствено баве својом професијом. Атмосфера загађења мржњом и нетрпељивошћу, као и неповољан материјални положај новинара
води унижавању њихове професије.
(Републички омбудсман Зоран Пашалић, „Данас”,
9. децембар)
* * *
Често мислим на књигу Штефана Цвајга „Јучерашњи
свет”, у којој је у освит Другог светског рата описивао атмосферу у интелектуалним круговима Европе, потпуно
несвесним опасности фашизма и националсоцијализма.
Чини ми се да ми ових година живимо то исто са истим
степеном несвесности шта нас чека. Чедо Капор, шпански борац из источне Херцеговине, често је знао рећи:
„Фашизам се не може никада искоренити, али се мора
свакодневно плевити као коров”. Ми смо тај коров потпуно запустили и сада се у њему гушимо, јер је у центру,
а не на маргинама друштва где му је место. Грађанска
храброст представља вољу и практичну вештину непослушности, отпора, супротстављања и ненасилне борбе
против злоупотребе моћи било које јавне установе, приватне компаније или појединаца који намерно занемарују своју дужност или незаконито користе предност својих политичких, економских или социјалних моћи, кршећи људска права – у грађанском или политичком животу, медијима, бизнису, или у академској, религијској
или породичној сфери.
(Списатељица Светлана Броз, портал „Tacno.net”,
3. децембар)
* * *

* * *
Мислим да је најважније за човека да буде нормалан и
да размишља својом главом. Мислим да би сваки појединац у нашем друштву требао да развије критичко мишљење, да отвори у глави некакав филтер, да може сам
да размишља о стварима око њега, које га окружују, а не
само да чита наслове из медија и мрзи једне, друге или
треће. Мислим да је критичко мишљење нешто најважније што сваки индивидуалац, али и систем, треба да
ради. Врло је битно да свако од нас, када прочита неку
вест, на неком медију, оде на други, трећи и четврти извор и да сам сконта шта је заправо истина, а не да допусти да му се мозак трује, тако што му се сервирају полуистините информације.
(Стендап комичар Омер Хаџић, Радио „Слободна
Европа”, 9. децембар)
* * *
Захтијевао бих од независних институција да буду независне. Кад то постану, постаће мање-више свеједно ко је
на власти. Само у средњовјековним краљевинама је све
зависило од тога је л’ цар устао на лијеву ногу, да л’ му је
краљица дала ил’ није, или му је лични астролог нешто
накењао. Цивилизована друштва се држе закона, а независне институције га спроводе. Прво човјек мора да сагледа која су његова увјерења, онда треба да се бори да
по тим увјерењима живи. У Вујаклијином рјечнику „балканизам” значи ружну навику да надређенима повлађујеш, а да подређене кињиш. Сачувати достојанство у оба
односа, према надређеном и према подређеном, први је
корак ка цивилизованом друштву. Али никако не треба
бркати достојанство и понос.
(Музичар Рамбо Амадеус, портал „Noizz”, 6. децембар)
* * *
Извршној власти не пада на памет да смањи политички
притисак на правосуђе. Зато што је овакво стање „идеално” и нема никаквих шанси да неко ко је на власти одговара ако се тај „не пусти низ воду”. Извршној власти није циљ да промени стање, али појављује се моменат који
мало квари ту причу, а то су захтеви Европе – да морате
у Уставу и систему склонити макар те видљиве тачке
политичког утицаја; не може да вам у Високом савету
судства седе министар правде, представник политичке
већине…
(Судија Апелационог суда Миодраг Мајић, „Данас”,
8. децембар)
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

БУЏЕТ ПАНЧЕВА: 5,897 МИЛИЈАРДИ
На гласању 39 : 1
Већи приход од
очекиваног на
лицитацијама за
издавање
пољопривредног
земљишта
Одборници Скупштине града
састали су се 6. децембра. Председник тог тела Тигран Киш на
почетку 37. седнице саопштио
је представницима грађана да
су, поред постојеће 43 тачке, у
дневни ред уврштене још две,
и то кадровске природе.
Занимљиво је било и то да је
био присутан и представник
опозиције – Дејан Јовановић
(„Слободно Панчево”), па је
приликом подизања руку за све
одлуке гласало 39 одборника,
као и један против, што се одавно није десило.

Повећање од 94 милиона
Прва и најважнија тачка била
је Предлог одлуке о изменама
и допунама Одлуке о буџету
Града Панчева за 2019. годину.
Четврти овогодишњи ребаланс
представио је заменик градоначелника Предраг Живковић.
Рекао је да се Град увелико
налази у фази припрема буџета за наредну годину, али да је
пре те буџетске седнице неопходно извршити мале корекције овогодишње градске касе.
Додао је:
– На основу остварења прихода за првих девет месеци кориговали смо порезе на имовину и зараде прилично позитивно, док смо у истој мери
смањили све оно за шта смо
очекивали да ће се променити
трећим ребалансом, а није. У
питању је накнада за заштиту
животне средине, која се неће
остварити у износу у коме је
планирана, баш као ни добит
јавних комуналних предузећа.
Код прихода класичне буџетске потрошње највеће повећање чини концесиона накнада
од 45 милиона динара, односно обавеза концесионара из

Тачака много, један известилац
уговора о процесу јавно-приватног партнерства у области
јавног превоза да до краја године уплати та средства на рачун Града, а потом ће она бити
прослеђена АТП-у за исплате
отпремнина оним запосленима који не желе да продуже
свој радни ангажман у заједничком привредном друштву.
Уз то, имали смо увећања код
текућих и капиталних трансфера од Републике и Покрајине за око 18 милиона динара, а односе се на културу и социјално старање.
Живковић је казао да је ове
године постојао и већи приход
Града од очекиваног на лицитацијама за издавање пољопривредног земљишта, као и од казни за саобраћајне прекршаје.
– На основу свега овог, када
се сумира, укупно повећање буџета Града четвртим ребалансом износи 94.356.000 динара.
Када се то дода на претходно
стање, буџет Града у 2019. години износи 5.897.000.000 динара, што је нешто мање него
када је усвајан прошлогодишњи
трећи ребаланс – нагласио је
заменик градоначелника.
Он је подвукао и да су највећи расходи по овом ребалансу
дотације комуналним предузећима: до краја године за функционисање ЈКП-а „Зеленило”
биће неопходно 12,5 милиона,
а ЈКП-у „Младост 13,5 милиона

динара, па су нешто касније
измењени и допуњени програми пословања тих фирми.

Један „претрес”
Као што је и уобичајено, с ребалансом буџета ишла је и измена Одлуке о задуживању Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода:
5,4 милиона динара неће се
утрошити, па ће тај новац бити пребачен за плаћања у вези
с трећом фазом изградње потамишког колектора.
Промењена је и Одлука о
максималном броју запослених на неодређено време у систе му ло кал не са мо у пра ве.
Скупштина је прихватила предлог градоначелника Саше Павлова да се изврши измена тако што ће се у Градском правобранилаштву број запослених повећати за два извршиоца, а у ЈКП-у АТП смањити за
толико.
Убудуће ће градски стадион у
Панчеву дужити ЈКП „Младост”,
отворен је јавни конкурс за именовање директора ЈП-а „Урбанизам” и донет закључак о достављању информације о степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за период од 1. јануара до
30. септембра ове године.
Једини „претрес” могао је да
се види и чује када је тема била

расподела добити ЈКП-а „Грејање”. Наиме, пошто је у складу с прописима одлучено да се
99 одсто добити тог предузећа,
у износу од преко 27 милиона
динара, уплати у буџет Града,
реаговала је одборница Нада
Кирбус. Она је рекла да би требало да добит буде уложена на
прави начин и као конкретан
предлог навела могућност постављања спољашње термоизолације на зградама које имају
да љин ско гре ја ње, чи ме би
добиле и бољи изглед и већу
енергетску ефикасност. У критикама јој се придружио Дејан
Јовановић.
Другачији изглед добили су
програми пословања јавних
предузећа у Качареву и Банатском Новом Селу. На седници
је озваничен престанак мандата
вршилаца дужности директора
јавних комуналних предузећа у
Јабуци, Банатском Брестовцу и
Омољици, па су именовани директори. Надзорни одбор Дома
културе „29. новембар” из Старчева неће више имати исти персонални састав, баш као ни та
тела у свим сеоским јавним комуналним предузећима.
Када је, на крају, дошао ред
на одборничка питања, Дејана
Јовановића је занимало зашто
представницима медија није
дозвољен приступ на седнице
Градског већа, односно, како
је рекао, „шта се ту крије”.

ЧЕЛНИЦИ СПАС-а У НАШЕМ ГРАДУ

Подршка изласку на изборе
Под слоганом „Придружи се”,
9. децембра, у пуној сали у Улици цара Лазара одржана је трибина „Српског патриотског саве за – Алек сан дар Ша пић”.
Отворио ју је главни повереник Градског одбора СПАС-а
Радомир Радосављевић, а потом је реч препустио гостима
из Београда: генералном секретару Радовану Тврдишићу и
члановима председништва Владану Глишићу и Жељку Томићу.
У непосредном и отвореном
тону учесници трибине представили су програмска начела странке, али су се и кратко
освр ну ли на дру штве но по литич ке при ли ке у на шој
земљи. Истакнуто је да „СПАС
не ће ни у нај ма њој ме ри

учествовати у продубљивању
јаза који је у свим протеклим
годинама створен на политичкој сцени Србије, а манифестује се у разним облицима
агресивног понашања, нетрпељивости, неуважавања и нетолеранције међу политичким
представницима и неистомишљеницима”. Уз то, наглашена је важност постизања националног консензуса, јер је
„он неопходан у овим турбулентним временима и новим
геополитичким односима”.
Говорници су често прекидани аплаузима учесника и из
публике, а наши суграђани су
постављали квалитетна питања, на која су добили задовољавајуће одговоре. Поново је

потврђен став да „Српски патриотски савез – Александар
Шапић” излази на парламен-

тарне изборе на свим нивоима, што је једногласно и громогласно подржано.

ВЕСТИ ИЗ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

ГСА у губитку
ЈКП Градска стамбена агенција до последње четвртине
године радила је у губитку од
3,8 милиона динара: приходовала је 45 одсто од планираних 138 милиона динара, а потрошила 48 одсто, што је резултат повећаних плаћања по
основу ПДВ-а.
ГСА редовно одржава 370
објеката, интервенише и по
захтевима скупштина станара,
а најављује и утужење корисника услуга који нису измирили своје обавезе из 2018. У
овој години ГСА је у рекон-

струкције градских станова у
Панчеву, Глогоњу и Старчеву
и у пројектно планирање уложила 31,7 милиона динара.

Кредити
384 милиона
Град ска јав на ко му нал на
предузећа укупно су кредитно задужена 384 милиона динара. Од тога највише дугују
ЈКП „Грејање” (129), ЈКП „Водовод и канализација” (128)
и ЈКП АТП (111,8 милиона
динара). У информацији о реализацији програма комунал-

ног сектора Панчева стоји да
осим ЈКП-а „Хигијена”, која
има кредит у висини од 14,7
милиона динара, преосталих
дванаест градских фирми нема зајмове.

АТП-у највише
за зараде
У прва три тромесечја 2019.
исплаћена је укупна бруто зарада за све запослене у шеснаест градских јавних предузећа
у из но су од 888,4 ми ли о на
динара. Највише – 186,8 – исплаћено је у АТП-у, а следе

ЈКП „Хигијена” (179,6), ЈКП
„Во до вод и ка на ли за ци ја”
(163,8) и ЈКП „Зеленило” (157,2
милиона динара).
У истом периоду ка градским
фир ма ма оти шло је укуп но
109,3 милиона динара субвенција, а од тога су највише добили ЈКП „Младост” (70,4) и
ЈКП „Хигијена” – 34,3 милиона динара.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ШТА ДОНОСЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

ШКОЛЕ ДАЈУ ГОТОВЕ МАЈСТОРЕ
Матура се одлаже
до даљег...
Боље школовање
одраслих
Влада Републике Србије недавно је
изменила неколико чланова двају закона: Закона о средњем образовању и
васпитању и Закона о дуалном образовању. Овога пута није реч о козметичким изменама, напротив, уређени су оштри резови, нарочито у првом закону – званично се одлаже велика матура, чиме је стављена тачка
на овогодишње натезање званичника
о томе да ли ће бити спроведена реформа овог завршног испита и уписивања на факултете.
После вагања различитих варијанти, и различитих најава које су збуњивале ђаке и родитеље, коначно је одлучено да на крају ове школске године матуру по новом полажу ученици
завршних година трогодишњих смерова. А они који похађају четворогодишње средње школе, матуру ће по
новом полагати тек на крају школске
2021/2022. године. Другачије речено,
нова матура чека садашње другаке.
Али садашњи трећаци четворогодишњих смерова немају баш много
разлога за радост што их је ново решење мимоишло: Министарство је
наложило да они на крају свог школовања раде пробну велику матуру,
како би се, образложено је, „школе
што боље припремиле за предстојећу
реформу испита зрелости”.
Остало је, међутим, нејасно шта ће
бити с резултатима које ђаци постигну на овом испиту: хоће ли то заиста
бити само „проба која се баца у воду”,
или ће, како је у неколико наврата најављивао министар Шарчевић, „на неки начин утицати на завршну оцену”.
О овој теми засигурно ће бити више речи наредне године, па ће, можда, неке ствари бити јасније.

Двогодишњи дуалци
Другу значајну новину представљају
измене закона које дуални систем
уводе и у средњошколско образовање одраслих. Оно што је до сада важило само за редовне ђаке, сада је
омогућено и одраслима: двогодишње

На крају ове школске
године матуру по новом
полажу ученици завршних
година трогодишњих
смерова. А они који
похађају четворогодишње
средње школе, матуру ће
по новом полагати тек на
крају школске 2021/22.

школовање после којег стичу специјалистичко и мајсторско звање.
Овим особама које су из одређених
разлога напустиле средњу школу односно прекинуле образовање даје се
могућност да наставе школовање, овог
пута у систему дуалног образовања.
По закону, у средњу стручну школу
ради стицања специјализације може
да се упише кандидат који има завршену одговарајућу школу и најмање
две године радног искуства. По завршетку програма специјалистичког односно мајсторског образовања полаже
се испит на којем се проверавају вештине и знања потребни за обављање занимања за које се кандидат пријавио.

Преквалификација и
доквалификација
Убудуће ће се по дуалном систему одвијати и преквалификација и доквалификација одраслих.
Ово иде наруку свима за које нема
посла, онима чија су радна места мало плаћена, или за њиховим занимањима нема потребе. У Панчеву, на
пример, пивари и стаклари више немају где да раде, па ће им могућност
преквалификације добро доћи.
Поред тога, поједини смерови машинске или електротехничке струке
више нису атрактивни и за њих нема
потражње на тржишту рада, па је доквалификација одлична прилика да
се и они професионално афирмишу.

Плата и за ђаке
Што се деце тиче, ове школске године уписана је прва генерација на коју

се потпуно примењује дуални систем
образовању. То, између осталог, значи да ће већ од наредне школске године добијати новчану надокнаду за
рад током практичне наставе. Заинтересоване фирме су Привредној комори Србије упутиле изјаву о намери

набаве прикладну ХТЗ опрему и оно
најважније – да практиканту по сваком сату проведеном на учењу кроз
рад исплате надокнаду у нето висини од најмање 70 одсто минималне
цене раде (најмање 109 динара по
сату).

МНО ГО ЛАК ШЕ ДО ПО СЛА
Дуално образовање се примењује
у стручним школама и подразумева теоријску наставу и вежбе у
школи и учење кроз рад код одговарајућег послодавца. Засад постоји 37 смерова.
У школску 2019/2020. годину
уписана су по „дуалу” 2.533 ученика у први разред (84 одсто попуњених места), док је укупан број
ученика у стручним средњим школама у Србији 7.000.
Машинска школа Панчево једина
је у нашем граду укључена у овакав
начин образовања радника. Она,
засад, по овом систему школује вариоце, оператере машинске обраде
и механичаре моторних возила. Све
послодавца за укључивање у дуално
образовање. То подразумева да су
обезбедили инструкторе за рад са
ученицима и да плаћају трошкове
превоза и исхране ђака док бораве
на пракси.
Поред тога, послодавци су дужни
да здравствено осигурају ученике, да

су то занимања за која је привреда
веома заинтересована.
Током школовања 60 будућих
бравара-заваривача, 60 таквих оператера и 30 будућих механичаратехничара
похађа
практичну
наставу у ЈКП-у „Грејање”, „Феромонту”, „Утва – Авионима”, „Утви”
из Качарева, „Термоопреми”,
„Инокс преради”...
Уговор ни једну ни другу страну
сада не обавезује на наставак сарадње по окончању праксе, али је
извесно да ће се будући мајстори,
ако се добро покажу, с једне стране, и ако им понуда послодавца
буде добра, одмах запослити тамо
где сада уче.

НОВИ САВЕЗ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НАЛЕД намирисао новац
Национална алијанса за локални
економски развој прошле недеље
ушла је у еколошку трку – у Србији се према званичној статистици
годишње генерише 62.500 тона биоотпада, 12.000 тона и 30.000 комада електронског и електричног
отпада, 1.220 тона батерија и акумулатора и 13.000 тона отпадних
гума, а само мањи део овог отпада
постаје сировина у рециклажној
индустрији. Држава, у сарадњи са
ЕУ, планира да се овакво стање
промени – најављене су инвестиције и финансијска подршка из
европских фондова.
НАЛЕД је основао Савез за заштиту животне средине, који је
окупио више од 30 чланова из редова друштвено одговорних компанија, локалних самоуправа и
удружења, чије ће активности бити усмерене на унапређење заштите животне средине, правног оквира и реформе прописа ради подстицаја одрживог развоја.
У саопштењу које је највећа приватно-јавна асоцијација у Србији
послала јавности стоји да ће ова
организација, кроз рад новог тела,
пружити подршку ресорним институцијама у хармонизацији домаћих прописа са ЕУ регулативом,
бољем дефинисању еколошких накнада, подстицању циркуларне економије и јачању свести о значају
смањења генерисања отпада, којег
је много више него што показују
званични подаци.
Занимљиво је да су скупу присуствовали и Иван Карић, државни
секретар, и Слободан Перовић, помоћник министра заштите животне средине.

ПОДРШКА СТРАНИМ
ИНВЕСТИЦИЈАМА

„Брозеу” субвенција
од 21,3 милиона евра
Држава је одобрила субвенцију од
21,3 милиона евра немачкој компанији „Брозе”, која је у Србији
већ добила на поклон земљиште
вредно 1,5 милиона евра, за оснивање производног погона и истраживачког центра у Панчеву, пише
магазин „Нова економија”.
Сред ства укуп не вред но сти
21.330.000 евра биће исплаћена у
осам годишњих транши, види се
из уговора тог предузећа и Министарства привреде, који је објављен
6. децембра.

На почетку ове школске године родитељи, привредници и школе потписали су уговоре о сарадњи и о извођењу практичне наставе. Тим документима дефинисана су сва права,
обавезе и одговорност све три стране:
ђака, школе и предузећа у дуалном
стручном образовању.

НАЈВЕЋА ЕКОЛОШКА АКЦИЈА У ВОЈВОДИНИ

Десет хиљада нових садница
Многи наши суграђани посетили су
Фестивал науке, који је недавно одржан у Београду, а тема овогодишњег,
тринаестог научног догађаја овог типа била је „Разоткривање”. Љубитељи науке били су у прилици да од 6.
до 8. децембра присуствују највећој
манифестација у области промоције
науке и образовања у југоисточној
Европи и да кроз експерименте, тематске радионице и интерактиван
приказ научних занимљивости доживе непоновљиву забавно-едукативну
авантуру. Кроз јединствену представу о науци, током четири дана, неколико десетина хиљада заљубљеника
у научне дисциплине продефиловало је халама. Организатори су се потрудили да осмисле веома креативан
и богат програм – за сваког је било
по нешто.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Фестивал је одржан у халама 3, 3А
и 5 Београдског сајма и окупио је
више од шездесет научних и образовних институција и удружења и више од шестсто научника из Србије и
иностранства. Компанија НИС је седму годину заредом била генерални
спонзор Фестивала науке. Основна

идеја читаве манифестације је да се
разоткрију заблуде и митови помоћу науке и научних достигнућа. И
ове године фестивал је симболично
указао на различита сујеверја, а наука се показала као право оруђе и
по у здан са ве зник у раз от кри ва њу
истине.

НИС се и ове године представио поставком под називом „Знање покреће”, специјално креираном да проведе све заинтересоване посетиоце кроз
праву научну авантуру. У овом занимљивом кутку, у Хали 3 Београдског
сајма, свако ко је желео могао је
да буде прави истражитељ – „Scape
Room-a”. Kроз тимски рад, логичко
закључивање и способност разоткривања мистерија, решавањем и тачним
одговорима, долазило се до излаза.
Поред тога, посетиоци су били у прилици да буду део двају експеримената
– с летећим тањирима и мерењем тежине на планетама Сунчевог система.
Kао компанија која се свакодневно
у свим сегментима пословања ослања на савремене технологије и иновације, НИС је свестан значаја подршке научно-образовним пројектима.
На овај начин НИС и Фестивал науке
заједно доприносе афирмацији науке
и образовања код младих у Србији,
што је један од стратешких циљева
компаније, која своје друштвено одговорне пројекте реализује под слоганом „Будућност на делу”.

Прва транша, 2020. године, износиће око 311.000 евра, следећа
скоро 1,3 милиона, док ће највећа
појединачна исплата бити у 2022.
години – 9,85 милиона евра.
Наредних година транше ће износити 2,26 милиона, 3,18 милиона, 2,34 милиона, 1,1 милион и
2027. године 976.000 евра.
„Брозе” ће бити у обавези да запосли најмање 1.100 радника на
неодређено време до 2026. године, а укупно предвиђени трошкови инвестирања за пријављени пројекат износе 180.300.000 евра.
Ова компанија већ је добила бесплатно земљиште за исти инвестициони пројекат, о чему је „Нова
економија” писала у новембру.
Компанија „Брозе” д. о. о. је ћерка-фирма немачког „Брозе интернационала”. Та фирма производи
мехатроничне системе за врата и
седишта аутомобила, као и електричне моторе, погоне и електронику за управљање, кочење, трансмисију и хлађење.
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Даљине
На нама је да спајамо време
до наредног сусрета љубављу, јер само она не признаје и не по зна је да љи не и
границе.
Постоје даљине између људи које се не броје километрима, већ уздасима. Неко
нам је драг, а постаје далек.
Нисмо ни приметили када
и како је почео да се јавља
јаз између душа за које се
очекивало да ће остати повезане до краја времена. Kада
се речи којима се исказују
Пише: Марија Достић,
љубав и захвалност замене
психолог
онима које носе прекор, неДраги моји, сви ми имамо задовољство и огорченост,
некога ко је у другом граду, душе се разилазе. Раздаљидржави или чак на другом на се увећава што се љубав
континенту. Одлазе рођени, ви ше по вла чи у скри ве не
траже себи неко боље место кутке срца чекајући време
за живот, решени да се ухва- за распламсавање. Потребте укоштац са изазовима на на је храброст да се из ЈА
страном језику, које много поново пређе у МИ. Да се
боље разумеју од прилика ко- претпоставке и лична виђења ста ве под
је су им се пруконтролу љубажиле на матерви и поштовањем. То га је
ња, али пр во
увек било и бипрема себи. И
ће док је нас.
то је нај ве ћа
Свака породи- У миру и тишини
даљина која је
ца има не ког сопственог бића
коме је „тесно” треба да пронађемо икада постојала. Даља и од
и недовољно и
нај у да ље ни је
жели да раши- искру најјачег
ри крила и по- покретача на добро тачке у свемиру. Kада не
стави себи но- и племенито, а то
разумемо себе
ве границе.
и своју сврху,
Време у ко- је љубав према
када смо далејем живимо да- себи.
ко од своје сује нам оби ље
штине, не вомогућности да
ублажимо осећај празнине у лимо и не ценимо себе досрцу, јер можемо да прити- вољно, онда немамо љубави
ском на дугме успоставимо ни за друге.
У миру и тишини сопствевезу с драгим људима и сваког дана ако то желимо. Лак- ног бића треба да пронађемо
ше се поднесе туга и недо- искру најјачег покретача на
стајање када можемо да чу- добро и племенито, а то је
јемо и видимо вољене и да љубав према себи. Да, баш
их пратимо у њиховим успе- такви какви смо у овом тресима. Дође и прође неколи- нутку вредни смо љубави. Све
ко дана годишње када загр- даљине се подносе лакше ако
љаји говоре и дају снагу да их доживљавамо из перспексе прегура до неких следе- тиве љубави, а одлука да ово
ћих дана који ће искочити проверите је, као и увек, на
из безличне свакодневице. вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Треба ли масној кожи
хидратација?

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ако нема очуване хидролипидне баријере, нема лепе и
здраве коже. То се посебно
односи на масну кожу, јер ако
је дехидрирана, производи
још више себума
ка ко би се за штитила од исушивања. Последица дехидратације је стварање
хиперкератоза.
Да би се у горњем
слоју коже одвијало нормално физиолошко обнављање
епидерма, неопходан је фермент химотрипсин. Овај фермент раствара везе беланче-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

вина између мртвих ћелија
рожнатог слоја. Ова реакција
одвија се само уз присуство
воде. Дакле, нема влаге, нема
баријере, нема нормалног перутања одумрлих ћелија и као
последица настаје хиперкератоза.
Зато је неопходно да се за
сваки тип коже, а нарочито
за масну, користе хидратантне креме и одговарајући производи за скидање шминке и
нечистоћа, али и да се редовно раде биолошки третмани.
Хигијенски третман лица омогућиће да се кожа ослободи
нечистоћа, себума и митесера, а да се притом „отвори” и
прими све корисне састојке
из производа који ће се користити у биолошком третману.
Одличан избор је и
трет ман ки се о ни ком, који ће освежити сваку ћелију коже. Такође је за препоруку третман
воћним киселинама, које ће скинути изумрле ћелије коже и
омогућити кожи да дише. Супротно свим мишљењима, ојачаће и задебљаће кожу и тако ће је учинити јачом и отпорнијом на спољне утицаје,
ветар и хладноћу.
Дилеме нема, масној кожи
је и те како потребна хидратација, која се постиже применом одговарајућих крема
и редовним третманима.

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

ПИТАЛИ СМО ПСИХОЛОГА: КАКО ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ УТИЧУ НА МЛАДЕ

ОПАСНОСТ ВРЕБА СА СВИХ ЕКРАНА
Бизаран тренд да девојчице и
девојке између петнаест и двадесет пет година у свету, али и
у Србији, повећавају усне помоћу суперлепка, све већи број
младих који пате од анорексије и булимије и разних поремећаја у исхрани, поистовећивање омладине са учесницима
разноразних ријалитија, стварање идола од старлета и појединаца с криминалном прошлошћу, усвајање погрешних
вредности и уверења и величање и опонашање недоличних
облика понашања – само су неке од поражавајућих последица које медији имају на младе
данас.
О томе колико је ситуација заиста лоша и шта родитељи могу да учине како би своју децу
заштитили од непримерених
садржаја, разговарали смо с Јадранком Грујичић Ђурић, психологом и породичним психоте ра пе у том из пан че вач ког
удружења „Психогенеза”.
– У последње време доста се
расправља о томе како садржаји пласирани од стране бројних медија утичу на младе, јер
на основу порука добијених из
медија они у великој мери формирају слику о друштву у коме
живе, као и уопште систем вредности. Све је више разноврсних
канала комуникације, а све мање се кроз њих промовишу праве вредности и исправна морална начела. Ријалити шоупрограми, воајеризам, сцене
насиља и вулгарност су, нажалост, постали део наше свакодневице и као такви утичу на
постављање стандарда понашања, и то највише у тинејџерском узрасту – каже Јадранка
Грујичић Ђурић.

Бахатост на послужавнику
Она појашњава да се конзументима оваквих садржаја „на тацни” сервирају баналности, бахатост, примитивизам и бројна друга непримерена понашања, која бивају презентована
као нешто друштвено прихватљиво и нормално. То може нарочито негативно да утиче на
психосоцијални развој младих
особа.
– Да бисмо заштитили своју
децу, у доба када изостаје системско решење и промовисање правих вредности у друштву, једно од решења је да
ограничимо време које она проводе пред екраном. Међутим,
иако је нужан, овај корак ипак
није довољан. Неопходно је да
од најранијег узраста с њима

Агресивне видео-игре остављају озбиљне последице на психу деце и младих
разговарамо о правим вредностима, с једне стране, али и о
вредностима које се сервирају
путем медија и да дискутујемо
о њиховој прихватљивости. Важно је, такође, објаснити им
да се скандалима и скандалозним по на ша њем уче сни ка
спорних емисија повећавају њихова гледаност и рејтинг и да
креаторима оваквих ТВ садржаја управо такво стање ствари иде у прилог – препоручује
наша саговорница.

Чувајте се игрица
Поред идентификације с ликовима с ТВ екрана, млади се
све више поистовећују и с виртуелним ликовима и ликовима из игрица.
– С обзиром на то да су видео-игре све агресивније, као и
њихови јунаци, то може оставити бројне последице по психички развој деце и младих. Зато је јако важно да што више
времена проводимо са својом
децом, играјући се и разговарајући с њима, те да она мање
буду упућена на таблете, телефоне и остале канале комуникације овог типа – препоручује
Јадранка Грујичић Ђурић.
Она наводи, на основу свог
искуства, да врло често родитељи немају увид у садржаје које
деца гледају, као ни у то с ким
су у контакту преко „мреже”.
Стални напредак видео, интернет и других технологија учинио је далеко доступнијим многе узрасно непримерене садржаје, па родитељи више немају
задовољавајући степен контроле над свим оним што њихова

ШТА КА ЖЕ ЗА КОН
Заштита деце
од медијских садржаја који
могу бити
штетни за
њихов развој регулисана
је Законом о електронским
медијима и Правилником о заштити права
малолетника
у
области пружања
медијских услуга
који је донело Регулаторно тело за
електронске медије.
По овим актима, медији
су дужни да означе програмски садржај који није прикладан за особе млађе од
дванаест, шеснаест или
осамнаест година. Ознака
18 + означава порнографски садржај. Програм са
овом ознаком забрањен је
за емитовање, осим на посебним каналима којима се

приступа преко заштитне
шифре. Поред тога што информацију о програму добијате непосредно уочи и
током његовог трајања,
старосне ознаке можете видети и у телетексту.
Ако сматрате да медиј крши права детета неодговарајућим означавањем
или
емитовањем
програма, можете
се жалити Регулаторном телу за
електронске медије, као и самом медију, у року до 30
дана од емитовања спорног
садржаја.
Медиј је по
про пи си ма
дужан да о
оваквој
притужби,
као и о мерама које је
предузео обавести Регулаторно тело.

деца могу да прате у виртуелном свету.

Важни савети
– Од изузетног значаја је предочити деци на који начин
треба да комуницирају у вирту ел ном све ту. Мо ра те им
скренути пажњу на то да их

фија на којима се види где
станује, у коју школу иде или
где летује може бити врло рискантно. Зато, посаветујте дете како да дели фотографије
и статусе без откривања било
каквих при ват них де та ља.
Отворено разговарајте и суочите га са свим потенцијал-

БЕСПЛАТНA САВЕТОВАЛИШТA
Удружење „Психогенеза” реализује пројекат „Саветовалиште за брак и породицу”,
које ради уторком и четвртком, од 15 до 19 сати, а захваљујући
подршци
Министарства рада, сви заинтересовани моћи ће да користе бесплатне услуге и од
јануара идуће године.
Средином јануара, у оквиру пројекта који заједно
реализују удружење „Психочињеница да се налазе с друге
стране екрана не ослобађа одговорности за рђаве и недобронамерне поступке, као што
су, на пример, вређање и омаловажавање било кога, и да
све оно што раде док су онлајн и те како може вући за
собом одређене последице и
вишеструко утицати и на њихов стварни живот.
Уколико дете има профиле
на друштвеним мрежама, инсистирајте да они буду закључани. Осим тога, детету треба
објаснити да дељење фотогра-

генеза” и Дом омладине, почеће да ради и бесплатно
„Саветовалиште за младе”,
намењено особама од петнаест до тридесет година.
Координаторка обају саветовалишта је Јадранка
Грујичић Ђурић, психолог и
породични психотерапеут.
Заказивање је обавезно
путем телефона 061/64722-90 или имејлом psihogeneza@gmail.com.
ним ризицима које са собом
носи склапање нових пријатељстава с непознатим особама из виртуалног света – саве ту је Ја дран ка Гру ји чић
Ђурић.
Она препоручује родитељима да пажљиво надзиру и дозирају време које њихова деца
проводе пред екраном, јер ће
на тај начин истовремено смањити потенцијалне ризике и
негативне утицаје, али и проширити могућности за друге,
садржајније видове активности
и забаве.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Природни лекови
за курје око
Курје око је тврдо упаљено задебљање коже стопала које се најчешће појављује на пети и ножним
прстима. Курје очи су неугодне и
често болне, али их је могуће ефикасно лечити. Ево природних препарата који могу бити од користи.
Помешајте једну кашику праха
слатког корена с рицинусовим уљем да би се добила густа паста. Користите је два пута дневно, ујутру и увече, неколико дана, на следећи начин. Пре одласка у кревет нанесите је на курје око у дебљем
слоју и причврстите фластером. Оставите преко ноћи, а ујутру скините фластер и захваћено подручје оперите млаком водом. Након тога поново ставите пасту и фластер.
Исцедите сок из листа чуваркуће и нанесите у пределу курјег ока.
Преко тога ставите ханзапласт. Мењајте сваког дана док се тврда
покорица не одвоји од површине. Лагано је одвојте и покушајте да
извучете и танак корен који улази дубоко у кожу.
Иситните четири листа свежег бршљана, па их увече, пре спавања, нанесите на комад газе и привијте на предео где се налази курје око. Добро исперите руке, а прибор за припрему мелема користите само у те сврхе. Завијте завојем и оставите да одстоји и делује
преко ноћи. Терапију спроводите континуирано десет дана.
Исцедите сок из свежег листа траве русе директно на курје око и
преко тога нанесите фластер. Примењујте овај третман три пута
дневно све док курје око не побели и док се не издвоји површински
слој.

Viacjazyčná príloha v týždenníku / Мултијезички додатак у недељнику

v slovenskom jazyku / на словачком језику
V PANČEVE V PIATOK 13. DECEMBRA 2019 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ДЕЦЕМБРА 2019.
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ZASADALA RADA SVETOVÉHO ZDRUŽENIA SLOVÁKOV

VEĽKÝ POČET DELEGÁTOV ZO SRBSKA
Znovuzvolený doterajší
predseda
Zdôraznený problém
asimilácie v zahraničí
V posledný októbrový víkend sa v bratislavskom hoteli „Nivy” konalo šieste
ročné volebné zhromaždenie Svetového
združenia Slovákov v zahraničí. Stretnutie delegátov, ktorí reprezentovali
viac než 120 slovenských spolkov a inštitúcií z dvadsiatich štyroch štátov
trvalo dva dni.
Začalo sa zasadnutím odbornej komisie, ktorú tvorí viac než tridsať expertov z niekoľkých desiatok štátov a zo
Slovenska. Rozprávali sa o zjednodušení a zlepšení politiky Slovenskej republiky voči krajanom v celom svete. Debatovali aj o troch novozaložených komisiách, ktoré sa v r. 2019 ocitli pod záštitou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí: pre médiá a vydavateľskú činnosť, kultúrne, vzdelávacie, mediálne a
vydavateľské aktivity. Rozprúdila sa diskusia o činnosti Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí v priebehu posledných dvoch rokov. Počas viachodinovej
konštruktívnej diskusie, ktorú viedli
predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský a
predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v
zahraničí Ján Varšo, boli vyjadrené početné postrehy a navrhnuté viaceré
opatrenia. Prítomné boli aj členky komisie zo Srbska: Svetlana Zolňanová,
Anna Tomanová Makanová a Libuška
Lakatošová. Pani Lakatošová vo funkcii
predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku
podala správu o činnosti národnostnej
rady. Spomenula aj aktivity na výstavbe
centra vojvodinských Slovákov v Novom Sade.
Ročné volebné zhromaždenie sa konalo v ďalší deň, 26. októbra. Po intonovaní
hymny prítomných členov oslovil a privítal podpredseda združenia Pavel Hlásnik. Spevom sa, v mene slovenského
spolku „Ako doma” z Bruselu, predstavila Adriana Fúriková.

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, poukázal na
problém zvýšenej asimilácie a zníženia
počtu Slovákov v zahraničí, najviac vo
Vojvodine, na Ukrajine a v Ruskej federácii. Ako dôkaz uviedol veľký počet, až
1800, vydaných osvedčení, ktoré vysťahovalci potrebujú pri príchode na Slovensko.

dokument podpísal jeho predseda Vladimír Skalský, zatiaľ čo v mene Prešovského samosprávneho kraja to urobil jeho
zástupca Martin Jakubov.
Protokol, okrem iného, ustanovuje
možnosť info-ciest pre všetkých novinárov v zahraničí s cieľom prezentácie tejto
časti Slovenska v štátoch, z ktorých pochádzajú. Predtým už bola organizovaná

Vojlovice. Generálna komisia na svojom prvom zasadnutí zvolila členov výkonného výboru: podpredsedov Pavla
Hlásnika z Rumunska, Dušana Daučíka
zo Švédska a Milana Čubu z Ameriky,
generálnu sekretárku Svetlanu Zolňanovú zo Srbska, technickú sekretárku
Alžbetu Hollerovú Račkovú z Maďarska, ako aj členov Jána Šuľana zo Srbska

JAS GALÉRIE
A TMA MÚZEA
» strana VII

Predsedníčka Národnostnej rady
slovenskej národnostnej menšiny v
Srbsku Libuška Lakatošová vo svojom
prejave vyjadrila veľkú podporu združeniu v súvislosti s jeho činnosťou:
„Svetové združenie Slovákov v zahraničí je organizácia, ktorú my, Slováci
zo Srbska, podporujeme a snažíme sa
byť aktívnymi účastníkmi v jeho aktivitách. Je to združenie, ktoré nám ako
Slovákom poskytuje možnosť stretávať
sa, komunikovať a pritom nezabúdať
na seba”.
Počas dvojdňového zhromaždenia bol
podpísaný aj protokol o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a
Svetovým združením. V mene združenia

podobná cesta, do Žiliny ‒ samosprávneho kraja na severe Slovenska, čo sa ukázalo ako veľmi užitočné aj pre novinárov,
aj pre domácich.
Predseda Vladimír Skalský podal
správu o činnosti a finančnej situácii za
obdobie od r. 2015 doteraz. V druhej
časti výkladu avizoval svoju kandidatúru a predstavil plán činnosti. Vzhľadom
na to, že na konci bol jediným kandidátom, nasledovalo hlasovanie, na ktorom mu, z celkového počtu 482 prítomných, dôveru prejavilo 462 delegátov.
Pri tej príležitosti boli zvolení aj noví
členovia generálnej komisie, ktorými
sú zo Srbska Jarmila Hromčíková z Bieleho Blata a Branislav Kulík, kňaz z

a Andreja Dona Bardoša z Českej
republiky.
Pre účastníkov stretnutia, ktorí o to
mali záujem, bol v ďalší deň organizovaný výlet do Rakúska, kde sa zúčastnili na evanjelickej slovensko-nemeckej
bohoslužbe v Hainburgu. Potom navštívili miesto na samotnej hranici
dvoch krajín, kde kedysi tisícky Slovákov utekali do slobodného sveta. Na
tom mieste je postavený aj pomník vyhnaným karpatským Nemcom, niekdajším občanom Československa. Pri
medzi sa nachádza vyhliadka, z ktorej
je nádherný výhľad na časť Slovenska a
Viedne.
Alena Kulíková

V ZNAMENÍ
CESTOVÍN
A VZŤAHOV
» strana VIII

II
Piatok 13. decembra 2019
pancevac@pancevac-online.rs

JEDNO POOBEDIE NA KOVAČICKOM OKTÓBRI

NÁVŠTEVNÍCI ZO VŠETKÝCH STRÁN
Výstava v Galérii
insitného umenia
Trápenie hosťa z
ďalekého Španielska
Predstavené nové
zloženie Rady
Miestneho spoločenstva

DVOJNÁSOBNÁ SLÁVNOSŤ HAJDUŠIČANOV

Na počesť nového
kostola
Slávnostná bohoslužba
Dve výstavy fotografií
V malinkej malebnej lokalite
Hajdušica sa Slováci snažia,
okrem kultúry a tradície, zachovať si aj svoje vierovyznanie. Aj
keď ich je čoraz menej, nestrácajú nádej na lepší zajtrajšok.
Môžu byť však pyšní, lebo sa
jednej malej skupine veriacich
podarilo pred približne desiatimi rokmi postaviť nový kostol.
Boli to ťažké roky, keď sa objavila dilema, či renovovať starý
kostol alebo sa pustiť do výstavby nového. Hajdušica bola založená v roku 1809, a prvý kostol
bol vybudovaný už 26. júna
1862. O rok na to 13. októbra
bol už aj posvätený. Z dôvodu
prítomnosti vysokých podzemných vôd zapríčinených priehradou Đerdap a pre časté,
drobné zemetrasenia v Karpatoch sa kostol začal rúcať. Veriaci, na čele s vtedajším kňazom
Jaroslavom Javorníkom, chceli
rekonštruovať kostol, ale ich odborníci od toho zámeru odradili, pretože by sa taká práca vôbec neoplatila. Preto sa rozhodli
postaviť nový kostol. Počas výstavby kostola sa bohoslužby
konali v modlitebnej sále, ktorá
bola vybudovaná za čias kňaza
Pavla Čerfeľa. Novovybudovaný
kostol posvätil dňa 11. októbra
2009 biskup SEAVC v Srbsku
Samuel Vrbovský, v prítomnosti
mnohopočetných hostí.
Podobne ako v tom r. 2009, aj
tohtoročná prvá nedeľa v septembri bola pre evanjelikov žijúcich v Hajdušici sviatkom. Na
slávnostnej bohoslužbe sa konala interná liturgia banátskeho
seniorátu SEAVC v Srbsku. Pri-

pomenuli si 210. výročie založenia lokality a príchodu Slovákov
na toto územie, ako aj desiate
výročie posvätenia nového kostola.
Všetkých prítomných hostí a
hostiteľov pozdravil aj administrátor hajdušického cirkevného
zboru Slađan Daniel Srdić. Tejto
slávnosti sa zúčastnili aj delegácie cirkevných zborov z Kovačice, Jánošíka, Vojlovice, Padiny,
Aradáča, Bieleho Blata a Kulpína. Jaroslav Javorník, niekdajší
kňaz hajdušického cirkevného
zboru, v súčasnosti pracujúci v
Kulpíne, pochválil vo svojej kázni tento malý cirkevný zbor, lebo
vynaložil veľké úsilie, čas a financie, aby postavil nový kostol.
Za posledných sto rokov sa žiadnemu cirkevnému zboru nepodarilo to, čo oni dokázali. Posledná to urobila Vojlovica pred
117 rokmi. Tie trošku väčšie a
silnejšie cirkevné zbory zväčša
len renovovali kostoly a budovali menšie modlitebné sály. Väčšina ľudí, ktorí nejakým spôsobom prispeli k výstavbe, je ešte
nažive a spolu si v ten deň spomenuli na časy spred pätnástich
rokov, keď sa pustili do výstavby.
Aby liturgia bola čím slávnostnejšia, zaspievali si aj dva cirkevné spevokoly, a to domáci chór a
hosťujúci „Elpis” z Bieleho Blata.
Svoju radosť a vďačnosť vyjadril vo vhodnom prejave v rámci krátkej kázne aj banátsky senior Pavel Sklenár. Cirkevný
zbor, spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej v Srbsku,
pripravil dve výstavy fotografií,
ktoré znázorňujú život Slovákov
na tomto území, resp. práce na
výstavbe a posvätení nového
kostola.
Alena Kulíkova

VOJLOVICKÍ VERIACI OPÄTOVALI NÁVŠTEVU

Jubileum cirkevného
zboru Hlohovec
Delegácia evanjelického cirkevného zboru vo Vojlovici na čele
s kňazom Branislavom Kulíkom
navštívila v dňoch 15. až 18. novembra mesto Hlohovec na Slovensku. Takéto stretnutia organizujú pravidelne s cieľom posilnenia spolupráce dvoch cirkevných zborov.
V ďalší deň, hoci bolo chladno
a daždivo, hostitelia a hostia využili voľný čas na návštevu mesta.
Kochali sa v pohľade z vyhliadky,
ktorá sa nachádza v Kostole svätého Michala Archanjela. Po ceste sa zastavili vo vlastivednom
múzeu, kde ich privítal riaditeľ,
archeológ Mgr. Jozef Urminský.
V ten deň navštívili aj evanjelický
kostol v Sasinkove, kde ich privítala starostka obce Jana Ešmírová. Hosťom v krátkosti predstavila minulosť obce. O histórii a aktivitách cirkevného zboru hovorila Zuzana Budáčová.
Nedeľa bola pre všetkých veriacich v Hlohovci slávnostná.

Na bohoslužbe, ktorej sa zúčastnili hostia z Pastuchova,
Sasinkova, Hlohovca a Vojlovice, si pripomenuli 70. výročie
obnovenia cirkevného zboru
Hlohovec. Kňaz Ľuboš Vontorčík vyjadril veľké oduševnenie,
že oslavujú také významné
momenty so svojimi priateľmi
zo Srbska. Bohoslužbu spoločne vykonali prítomní kňazi:
Branislav Kulík z Vojlovice,
Olinka Kolárová z obce Horné
Zelenice a Barbora a Ľuboš
Vontorčíkovci. Slávnostnú kázeň predniesol generálny biskup Miloš Klátik. Zaspieval aj
cirkevný spevokol z obce Horné Zelenice.
Po bohoslužbe pokračovala
družba pri obede a večeri v dome kultúry v Pastuchove. Hostitelia potešili hostí detským kultúrno-umeleckým programom,
po ktorom nasledovala zábava
pri dychovom orchestri.
Alena Kulíková

Na znak oslobodenia Kovačice v
druhej svetovej vojne a obetí, ktoré si vyžiadal boj proti útočníkom, je celý október ‒ nesúci sa v
znamení rôznych akcií, stretnutí a
súťaží ‒ venovaný tomu slávnemu
obdobiu. Jedným z najzaujímavejších sviatočných dní bola sobota 5. októbra, keď sa v Galérii
insitného umenia konala vernisáž
výstavy „68. kovačický október”.
Na nej jednotliví členovia galérie
vystavili svoje najnovšie práce.
Pred samotným otvorením výstavy, v rámci krátkeho umeleckého
programu, boli najzaslúžilejším
jednotlivcom, inštitúciám a maliarom ‒ členom galérie odovzdané poďakovania. Početní návštevníci z Kovačice, z okolitých miest,
ale aj zo zahraničia si mohli pozrieť stále expozície a diela najznámejších maliarov kovačickej
insitnej školy: Zuzany Chalupovej a Martina Jonáša.

Pri príležitosti „68. kovačického októbra” Galéria insitného
umenia vytlačila aj pekný katalóg, v ktorom sú v krátkosti
predstavení (na základe údajov o
trvaní členstva, počte obrazov vo
fonde galérie, najčastejších maliarskych motívoch) všetci dote-

rajší členovia galérie a reprodukované sú aj ich jedno alebo dve
diela. Môžeme si všimnúť, ako sa
kovačická škola insitného umenia menila od svojich začiatkov v
r. 1952, so svojimi najstaršími
členmi, zakladateľmi Vladimírom Bobošom, Martinom Jonášom a Jánom Kňazovicom, a rozvíjala doteraz, po najmladších
členov, Marínu Petríkovú, Natašu Kňazovicovú (vnučku Jána
Kňazovica) a iných.
Jednotliví hostia, očarení obrazmi a krásou slovenských ľu-

dových krojov, ktoré mali oblečené účastníci kultúrneho programu a umelci, nadviazali rozhovor s prítomnými maliarmi a
fotografovali sa s nimi. Tak sa jeden Španiel z ďalekého ostrova
Tenerife, so svojou príliš skromnou znalosťou anglického jazy-

ka, márne snažil vysvetliť okolitým návštevníkom, že by sa rád
fotografoval s maliarkou Evou
Husárikovou a jej vnučkou, oblečenou v tradičnom slávnostnom
kroji, a že nevie, ako by ich mal o
to poprosiť. Ledva sme sa nejako
dohovorili a fotografovanie sa,
na obojstrannú spokojnosť ‒ aj
návštevníka, aj Evy ‒ uskutočnilo, ale z dôvodu jazykovej bariéry vznikol nový problém. Pani
Husáriková navrhla hosťovi zo
Španielska, aby sa pozrel na jej
obrazy a aby sa spolu fotografovali pred nimi, čo on nijako nevedel pochopiť. Doslova sme ho
vzali za ruku a zaviedli do inej
časti galérie, k Eviným prácam,
no ani vtedy mu tá ponuka nebola celkom jasná. Našťastie, pochopili sme, že jeho manželka
hovorí po srbsky a že ju on vyhľadá v okolí. Ukázalo sa, že
manželka je pôvodom z mesta
Zreňanin, takže sa vďaka jej pomoci komunikácia zlepšila a bolo urobených niekoľko spoločných fotografií.
Tento pár po prvýkrát navštívil
Kovačicu a príjemne ich prekvapila pestrofarebnosť ľudových
krojov, počet výtvarných galérií a
ateliérov, bohatstvo umeleckej
tvorby. Hostia zo Španielska boli
zaskočení krásou a živosťou obrazov, ponukou chutí a ľudovej
tvorby, teplým privítaním a bezprostrednosťou hostiteľov, hoci
prišli z mediteránnej krajiny známej veľmi bohatou históriou, kultúrou a južanským, vášnivým
charakterom. Napriek tomu, že sú

z ďalekého ostrova Tenerife, z
rozhovoru sme zistili, že celkom
dobre poznajú Madrid, Barcelonu, ich múzeá a pamätihodnosti.
O to viac by sme si mali vážiť Kovačicu a dojmy a pocity, ktoré ona
vyvoláva v návštevníkoch.
V blízkosti galérie sa nachádzajú miestnosti Miestneho spoločenstva Kovačica, v ktorých bolo
na malej slávnosti pri príležitosti
„Kovačického októbra” občanom
a hosťom miestneho spoločenstva
predstavené nové zloženie Rady
Miestneho spoločenstva. Potrebné je pripomenúť, že pre miestnych to bola veľmi významná
udalosť, pretože za posledné štyri
roky jedine obec Kovačica fungovala bez aktívnej Rady Miestneho
spoločenstva. Stretnutie otvoril a
ukončil svojím spevom spevokol
kovačických dôchodcov.
Za budovou Miestneho spoločenstva Kovačica sa nachádza širší priestor s javiskom, na ktorom
bol pripravený jarmok ľudovej
tvorby, domácich jedál a nápojov.

Svoje výrobky a umenie ukázali, v
najväčšom počte, ženy z Crepaje,
Padiny, Starej Pazovy, Hložian,
Debeljače, Titela, Vojlovice, Nového Bečeja, Hajdušice a iných
miest, ale, samozrejme, aj z Kovačice. Okrem neodmysliteľných
halušiek so špeciálnym syrom,
ktoré pripravili na tvare miesta a
hneď aj varili vo veľkom kotle, záujemcovia mohli ochutnať aj rôzne koláče, dezerty, med a pálenku. Na veľkom javisku periodicky
vystupovali spevácke a tanečné
folklórne skupiny. Každý kto sa
zastavil, aspoň na chvíľku, nemohol zostať (ani fyzicky ani duševne) hladný či smädný.
Ivan Zafirović

VÝBER NAJLEPŠEJ STAREJ FOTOGRAFIE

Zachované architektonické dedičstvo
Zúčastnilo sa osem
zberateľov/zberateliek
Ústav pre kultúru vojvodinských
Slovákov už po deviatykrát organizoval fotosúťaž ‒ tento rok na
tému tradičnej architektúry Slovákov vo Vojvodine.
Vo štvrtok večer, dňa 24. októbra, sa v miestnostiach Ústavu konalo slávnostné odovzdanie odmien majiteľovi najlepšej starej fotografie s tematikou architektonického dedičstva tunajších Slovákov.
Do fotosúťaže bolo zaslaných celkovo 86 fotografií, ktorých autormi
sú ôsmi milovníci a zberatelia starých fotografií pochádzajúci z Lalite, Pivnice, Báčskeho Petrovca, Erdevíka, Bingule, Hložian, Vojlovice
a Kovačice. Oveľa vhodnejšie by
bolo použiť slovo “zberateľky”, pretože sa na tejto malej slávnosti objavili väčšinou ženy, ktoré zaslali
staré fotky: Anna Galambašová,
Vera Đorđevićová, Jaroslava Belániová, Zuzana Dudková, Anna Časárová a naša spoluobčianka Anna
Kucháriková. Hostky a málopočetných hostí (bolo tam iba niekoľko
mužov, ak nepočítame novinárske
tímy a hostiteľov) na začiatku privítala riaditeľka Ústavu Anna
Chrťanová Leskovac. Odovzdanie
odmien spríjemnila svojím spevom v úvodnej a záverečnej časti
programu Anna Bérediová, a to v

sprievode Ondreja Maglovského
hrajúceho na harmonike.
Pred samotným pozretím si
najzaujímavejších zaslaných fotografií a vyhlásením víťaza fotosúťaže mala diplomovaná architektka Anna Feríková Ivanovićová
krátku odbornú prednášku, na
ktorej prezentovala poučné slajdy
a nádherné fotografie týkajúce sa
tradičnej architektúry, technológie stavby, stavebných materiálov
a starých rodinných domov v lokalitách, v ktorých žijú vojvodinskí Slováci.

Fotografie zaslané do súťaže
skúmala a hodnotila dvojčlenná
porota: riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov, diplomovaná
etnologička – antropologička Anna Séčová Pintirová, a profesor
dejepisu Ján Demrovský. Za najlepšiu starú fotografiu si tento rok
vybrali tú, ktorú zaslala Anna Časárová, diplomovaná psychologička z Pivnice. Pani Časárová
ako odmenu získala externý hard
disk s veľkou kapacitou, zatiaľ čo
ostatným prítomným účastníkom
súťaže boli odovzdané malé kom-

plety kníh, publikácií a suvenírov
Ústavu.
Porota si taktiež vybrala dvanásť najkrajších starých fotografií, ktoré najlepšie prezentujú autentickú architektúru a spôsob
stavby vojvodinských Slovákov a
ktoré budú vytlačené vo forme
pohľadníc. Ústav sa ukázal ako
dobrý hostiteľ, lebo na konci pre
všetkých prítomných (niektorí
prišli aj zo vzdialenejších miest)
pripravil občerstvenie, resp. zorganizoval koktail.
Ivan Zafirović
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Реизабран досадашњи
председник
Истакнут проблем
асимилације у расејању
Последњег октобарског викенда у братиславском хотелу „Њиви” одржана
је шеста годишња изборна скупштина Светског удружења Словака из иностранства. Сусрет делегата који су
представљали више од 120 словачких
друштава и установа из двадесет четири државе трајао је два дана.
Започет је заседањем стручне комисије коју чини више од тридесет
експерата из десетина држава и Словачке. Они су разговарали о поједностављењу и побољшању политике
Словачке Републике према сународницима широм света. Дебатовали су
и о три новоосноване комисије које
су се у 2019. години нашле у окриљу
Канцеларије за Словаке у иностранству: за медије и издаваштво, културне, образовне, медијске и издавачке активности. Развила се расправа о раду Канцеларије у последње две године. Током вишечасовне
конструктивне дискусије, коју су водили председавајући Светског удружења Владимир Скалски и предсе-

давајући Канцеларије Словака у иностранству Јан Варшо, изнета су бројна запажања и предложено је више
мера. Присутне су биле и чланице
комисије из Србије: Светлана Золњан, Ана Томан Макан и Либушка
Лакатош. Госпођа Лакатош, као председница Националног савета словачке на ци о нал не ма њи не у Ср би ји,
поднела је извештај о раду Националног савета. Поменула је и активности на изградњи центра војвођанских Словака у Новом Саду.
Годишња изборна скупштина удружења одржана је наредног дана, 26.
октобра. После интонирања химне
присутним члановима се обратио и
пожелео им добродошлицу потпредседник удружења Павел Хласник. Песмама се, у име словачког друштва
„Као код куће” из Брисела, представила Адријана Фурик.
Јан Варшо, председник Канцеларије за Словаке у иностранству, истакао је проблем појачане асимилације
и опадања броја Словака у расејању,
највише у Војводини, Украјини и Руској Федерацији. Као доказ је поменуо велики број, чак 1.800, издатих
потврда, исељеничких карата, за одлазак у Словачку.
Председница Националног савета
словачке националне мањине у Србији Либушка Лакатош у свом говору

је пружила велику подршку удружењу у његовом раду: „Светско удружење Словака у иностранству је организација коју ми Словаци у Србији
подржавамо и трудимо се да будемо
активни учесници у његовим активностима. То је удружење које нама
као Словацима пружа могућност да
се окупљамо, комуницирамо и да притом не заборављамо на себе”.
За време дводневног рада скупштине потписан је и протокол о сарадњи између Прешовске самоуправне регије и Светског удружења. Испред Удружења документ је потписао ње гов пред сед ник Вла ди мир
Скалски, а у име Прешовске самоуправне области њен заступник Мартин Јакубов.
Про то ко лом је, из ме ђу оста лог,
предвиђена могућност инфо-путовања за све новинаре у дијаспори с циљем представљања овог дела Словачке у државама из којих долазе. Раније је већ организовано слично путовање, у Жилину, самоуправну регију на
северу Словачке, што се показало
веома корисним и за новинаре и за
домаћине.
Пред сед ник Вла ди мир Скал ски
поднео је извештај о раду и финансијском стању за период од 2015. године до данас. У другом делу излагања најавио је своју кандидатуру и

представио план рада. Пошто је он,
на крају, био једини кандидат, уследило је гласање, на коме је, од укупно 482 присутна, добио поверење 462
делегата. Том приликом су изабрани и нови чланови Генералне комисије, у коју су из Србије ушли Јармила Хромчик из Белог Блата и Бранислав Кулик, свештеник из Војловице. Генерална комисија је на свом
првом заседању изабрала чланове Извршног већа: потпредседнике Павла
Хласника из Румуније, Душана Даучика из Шведске и Милана Чубу из
Америке, генералног секретара Светлану Золњан из Србије, техничку
секретарицу Алжбету Холер Рачко
из Мађарске, као и чланове Јана Шуљана из Србије и Андреја Дон Бардоша из Чешке Републике.
За заинтересоване учеснике скупа
наредног дана је организован излет у
Аустрију, где су присуствовали евангеличкој словачко-немачкој литургији у Хаинбургу. Затим су обишли место на самој граници двеју земаља
куда су својевремено хиљаде Словака
бежале у слободан свет. На истом месту је и подигнут споменик изгнаним
карпатским Немцима, некадашњим
грађанима Чехословачке. Код међе је
видиковац с кога се пружа диван поглед на део Словачке и Беч.
Алена Кулик

СВЕТЛОСТ
ГАЛЕРИЈЕ И
ТАМА МУЗЕЈА
» страна V

У ЗНАКУ
ТЕСТЕНИНА
И ВЕЗА
» страна VI
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Петак, 13. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈЕДНО ПОПОДНЕ НА „КОВАЧИЧКОМ ОКТОБРУ”

ПОСЕТИОЦИ СА СВИХ СТРАНА
Изложба у Галерији
наиве
Муке госта из
далеке Шпаније
Представљен нови
сазив Савета МЗ
ДВОСТРУКА ПРОСЛАВА ХАЈДУЧИЧАНА

У част нове цркве
Свечано богослужење
Две изложбе
фотографија
У малом живописном селу Хајдучица Словаци се труде да,
поред културе и традиције,
очувају и своју веру. Иако их
је све мање, не губе наду у боље сутра. Могу бити само поносни, јер је једна мала група
верника успела да сагради нову цркву пре десетак година.
Биле су то тешке године,
када се јавила дилема да ли
реновирати стару цркву или
се упустити у градњу нове.
Хајдучица је основана 1809,
а прва црква је постављена
већ 26. јуна 1862. године. Наредне године 13. октобра је и
освећена. Под утицајем високих подземних вода проузрокованих ђердапском браном и због честих, ситних земљотреса у Карпатима црква
је почела да се урушава. Верници, с тадашњим свештеником Јарославом Јаворњиком
на челу, желели су да реконстру и шу цр кву, али су их
стручњаци одвратили од те
намере, јер је такав посао био
неисплатив. Због тога су решили да саграде нову цркву.
Током зидања цркве богослужења су одржавана у молитвеној сали која је подигнута
за време свештеника Павела
Черфеља. Новосаграђену цркву освештао је 11. октобра
2009. бискуп СЕАВЦ у Србији Самуел Врбовски у присуству многобројних званица.
Слично као и те 2009. године, и прва недеља у септембру ове године била је за
евангелике који живе у Хајдучици празник. На свечаном
богослужењу одржана је унутрашња литургија банатског
сениората СЕАВЦ у Србији.

Обележена је 210. годишњица оснивања села и доласка
Словака на ове просторе, као
и десетогодишњица освећења нове цркве.
Све присутне госте и домаћине поздравио је администратор хајдучичке црквене
општине Слађан Данијел Срдић. Овој прослави присуствовале су и делегације црквених општина из Ковачице, Јаношика, Војловице, Падине, Арадца, Белог Блата и
Кулпина. Јарослав Јаворњик,
некадашњи свештеник у хајдучичкој црквеној општини,
а сада у Кулпину, у проповеди је похвалио ову малу црквену заједницу, јер је уложила велики труд, време и
финансије како би саградила
нову цркву. За последњих сто
година ниједној црквеној општини није успело то што су
они учинили. Последња је то
урадила Војловица пре 117
година. Оне мало веће и јаче
црквене општине углавном су
реновирале цркве и градиле
мање молитвене сале. Већина људи који су на неки начин допринели градњи још
су живи и заједно су се тог
дана присећали времена од
пре петнаест година када су
се упустили у градњу. Да би
литургија била што свечанија, запевала су и два црквена
хора, домаћи хор и гостујући, „Елпис” из Белог Блата.
Своју радост и захвалност
изразио је пригодним говором у краткој проповеди сениор банатски Павел Скленар. Црквена општина је, заједно с Месним одбором Матице словачке, припремила
две изложбе фотографија, које приказују живот Словака
на том подручју односно радове на изградњи и освећењу
нове цркве.
Алена Кулик

ВОЈЛОВАЧКИ ВЕРНИЦИ УЗВРАТИЛИ ПОСЕТУ

Јубилеј Црквене
општине Хлоховец
Делегација Евангеличке црквене општине у Војловици,
са свештеником Браниславом
Куликом на челу, посетила је
од 15. до 18. новембра град
Хлоховец у Словачкој. Овакви
сусрети организују се редовно
како би се ојачала сарадња
двеју црквених општина.
Наредног дана, иако је било хладно и кишовито, домаћини и гости су слободно време искористили за обилазак
града. Уживали су у погледу с
видиковца који се налази на
Цркви Светог Михала Архангела. Успут су свратили у Завичајни музеј, где их је угостио директор, археолог мр
Јозеф Урмински. Тог дана су
посетили и евангеличку цркву у Сасинкову, где их је дочекала председница општине
Јана Ешмир. Она је гостима
кратко представила прошлост
места. О историји и активностима Црквене општине говорила је Зузана Будач.
Недеља је била свечана за
све вернике у Хлоховецу. На

литургији, којој су присуствовали гости из Пастухова, Сасинкова, Хлоховеца и Војловице, обележена је 70-годишњица обнове Црквене општине Хлоховец. Свештеник
Љубош Вонторчик изразио је
велико одушевљење што прослављају овако значајне моменте са својим пријатељима из Србије. Литургију су
за јед но слу жи ли при сут ни
свештеници: Бранислав Кулик из Војловице, Олинка Колар из места Хорне Зеленице и Барбора и Љубош Вонторчик. Свечану проповед је
ка зи вао ге не рал ни би скуп
Милош Клатик. Запевао је и
црквени хор из места Хорне
Зеленице.
Дружење је после службе
настављено уз ручак и вечеру
у Дому културе у Пастухову.
Домаћини су госте обрадовали дечјим културно-уметничким програмом, после кога
је уследила забава уз дувачки
оркестар.
Алена Кулик

У знак сећања на ослобађање
Ковачице у Другом светском
рату и жртве које је то место
поднело у борби против завојевача, читав октобар је кроз
различите приредбе, сусретања и надметања посвећен том
славном времену. Један од најзанимљивијих празничних дана био је у суботу, 5. октобра,
када је у Галерији наивне уметности отворена изложба „68.
ковачички октобар”. На њој су
поједини чланови галерије изложили своје најновије радове. Пре самог отварања изложбе, уз кратак уметнички програм, најзаслужнијим појединцима, установама и сликарима – члановима Галерије уручене су захвалнице. Бројни посетиоци из Ковачице, околних
места, али и из иностранства
могли су да погледају, у оквиру сталне поставке, и дела најпознатијих сликара ковачичке
школе наиве: Зузане Халупове
и Мартина Јонаша.

Галерије и репродуковани по један или два њихова рада. Може
се видети како се ковачичка
школа наивне уметности мењала од својих почетака 1952. године, са својим најстаријим члановима, утемељитељима, Владимиром Бобошем, Јаном Соколом, Мартином Палушком,

Поводом „68. ковачичког октобра” Галерија наивне уметности је штампала и леп каталог у
коме су укратко представљени
(подацима о дужини чланства,
броју слика у галеријском фонду, најчешћим сликарским мотивима) сви досадашњи чланови

Михалом Бирешом, Мартином
Јонашем и Јаном Књазовицем,
и развијала до данас до најмлађих чланова, Марине Петрик,
Наташе Књазовиц (унуке Јана
Књазовица) и других.
Поједини гости, одушевљени сликама, лепотом словач-

Ева Хусарик поред својих слика
ких народних ношњи које су
но си ли уче сни ци кул тур ног
програма и уметници, заподенули су разговор с присутним
сликарима и фотографисали
се с њима. Тако је један Шпанац с далеких Тенерифа, са
својим прескромним знањем
енглеског језика, узалуд покушавао да објасни околним посетиоцима да би желео да се
фотографише са сликарком
Евом Хусарик и њеном унуком, обученим у свечану традиционалну одећу, али да не
зна како да их замоли. Једва
смо се некако споразумели и
фотографисање је, на обострано задовољство, посетиочево и
Евино, обављено, али је због
језика настао нови проблем.
Госпођа Хусарик је предложила госту из Шпаније да погледа њене слике и да се заједно
фотографишу испред њих, што
он никако није могао да схвати. Буквално смо га повели за
руку у други део галерије, до
Евиних радова, али ни онда
му понуда није била до краја
јасна. На срећу, разумели смо
га да му супруга зна српски и
да ће је он потражити у околини. Испоставило се да је она
родом из Зрењанина, тако да

је уз њену помоћ споразумевање побољшано и начињено
је неколико заједничких фотографија.
Овај пар је први пут посетио
Ковачицу и био пријатно изненађен шаренилом народних ношњи, бројношћу ликовних галерија и атељеа, богатством
стваралаштва. Гости из Шпаније су били затечени лепотом
и живошћу слика, понудом укуса и умотворина, топлим пријемом и непосредношћу домаћина, иако долазе из медитеранске земље познате по пребогатој историји, култури и јужњачком, страсном карактеру.
Упркос томе што су с далеких
Тенерифа, из разговора смо сазнали да прилично добро познају Мадрид, Барселону, њихове музеје и знаменитости.
Утолико више треба да ценимо
Ковачицу и утиске и осећања
која она буди у посетиоцима.
Близу Галерије налазе се просторије Месне заједнице Ковачица, у којима је на малој свечаности поводом „Ковачичког
октобра” грађанима и гостима
МЗ представљен нови сазив Савета МЗ. Треба напоменути да
је за локалне мештане то био
веома важан догађај, јер је у
последње четири године само
насеље Ковачица било без активног Савета МЗ. Скуп је песмом отворио и затворио хор
ковачичких пензионера.
Иза зграде МЗ Ковачица налази се велики плато с бином,
на којем је приређен вашар
умотворина, домаће хране, јела и пића. Своје производе и
умеће су приказале, у већем
броју, жене из Црепаје, Падине, Старе Пазове, Гложана, Дебељаче, Титела, Војловице, Новог Бечеја, Хајдучице и других
места, као и, наравно, из саме
Ковачице. Поред неизбежних
ваљушака са специјалним сиром умешених на лицу места
и куваних у великом котлу, радознали су могли да пробају
свакојаке колаче, посластице,
мед и ракију. На великој бини
су периодично наступале певачке скупине и плесне фолклорне групе. Ко год да је свратио, макар начас, није могао
да остане (ни физички ни духовно) ни гладан ни жедан.
Иван Зафировић

ИЗБОР НАЈБОЉЕ СТАРЕ ФОТОГРАФИЈЕ

Овековечено градитељско наслеђе
Учествовало осам
колекционара/
колекционарки
Већ девети пут је Завод за
културу војвођанских Словака
из Новог Сада организовао
фото-конкурс. Ове године тема
је била традиционална архитектура Словака у Војводини.
У четвртак увече, 24. октобра,
у просторијама Завода приређено је свечано уручење награде
власнику најбоље старе фотографије градитељског наслеђа
овдашњих Словака. На конкурс
је стигло укупно 86 фотографија
осам љубитеља и колекционара
старих фотографија из Лалића,
Пивница, Бачког Петровца, Ердевика, Бингуле, Гложана,
Војловице и Ковачице. Можда
је боље рећи колекционарки,
јер су се на малој свечаности
појавиле великом већином
жене које су послале старе фотке: Ана Галамбаш, Вера Ђорђевић, Јарослава Белањи, Зузана Дудка, Ана Часар и наша
суграђанка Ана Кухарик. На
почетку је гошће и малобројне
госте (било је тек неколико
мушкараца, ако не рачунамо
новинарске екипе и домаћине)
поздравила директорка Завода
Ана Хрћан Лесковац. Доделу
награда је у првом делу про-

грама и на крају свечаности
улепшала песмом Ана Беређи
у пратњи Ондреја Магловског
на хармоници.
Пре самог разгледања најзанимљивијих приспелих фотографија и проглашења побед ника конкурса дипл.
архитекта Ана Ферик Ивановић
одржала је кратко стручно
предавање, уз пројектовање
поучних слајдова и прелепих
фотографија, о традиционалној
архитектури, технологији градње, грађевинским материјалима и старим по ро дичним

кућама у насељима где живе
војвођански Словаци.
Фотографије послате на конкурс проучавао је и оцењивао
двочлани жири: директорка
Музеја војвођанских Словака
дипл. етнолог – антрополог
Ана Сеч Пинтир и професор
историје Јан Ђемровски. За
најбољу стару фотографију ове
године су изабрали ону коју
је послала Ана Часар, дипл.
психолог из Пивнице. Као
награду госпођа Часар је
добила екстерни хард-диск
великог капацитета, док су

осталим присутним учесницама конкурса уручени мали
комплети књига, публикација
и сувенира Завода.
Жири је, такође, изабрао 12
најлепших старих фотографија
које најбоље представљају
аутентичну архитектуру и
начин градње војвођанских Словака за штампање у облику разгледница. Завод се показао добрим домаћином јер је на крају
за све присутне (неки су дошли
из удаљених места) организовао
закуску и коктел.
Иван Зафировић
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СВЕТЛОСТ ГАЛЕРИЈЕ И ТАМА МУЗЕЈА
Неупадљиво здање
„Умелке”
Концлогор за
Јевреје у Сеређу
Видео-снимци
казивања
преживелих
После обиласка трију галерија
на ободу старог језгра Братиславе и у самом његовом центру на ред је дошла и галерија
модерне ликовне уметности
„Умелка”, која се налази изван
пешачке зоне старог града на
веома лепом месту: у залеђу је
обала Дунава, а испред чувени
словачки Универзитет Коменског. Иако је здање скромно,
готово неприметно, веома је
занимљиво јер је, с једне стране, добро уклопљено у разнолику околину, а с друге, споља
гледано, представља успели спој
комерцијалног и културног, непрофитног. Галерија је, наиме,
тик уз важну градску друмску
саобраћајницу и окружена широком вишеколосечном трамвајском трасом која спаја овај
старији део Братиславе с новим, општином Петржалка. Леви део зграде галерије претворен је у паб, а десни у ресторан
са огромном баштом и мањом
бином.
Унутрашњост зграде је мања
од очекиване. Излагачима и
посетиоцима су на располагању само две просторије. Једна
је велика и, захваљујући атрактивном архитектонском решењу, веома светла и прозрачна.
Њој током дана није потребно
никакво вештачко осветљење.
Посматрач има утисак као да
је у галерији на отвореном. Овде су по зидовима окачене

слике, а у простору постављене
скулптуре и инсталације. Мања одаја представља, заправо,
продужетак главног улаза, хола, и до ње се долази силазним
степеницама. Ту је изложено
тек неколико слика и скулптура. Недостатна величина обеју
просторија наводи на илузорну
помисао да Братислава није превише благонаклона према савременој ликовној сцени.
Пошто ми је за обилазак галерије „Умелка” требало мање времена од планираног,
остатак слободног времена сам
искористио да обиђем Музеј
Холокауста у оближњем Сеређу. Иако је овај градић удаљен педесетак километара од
Братиславе и повезан са словачком метрополом одличном
аутострадом, мала је вероватноћа да ће просечног путника

и туристу, што значи и мене,
пут икада навести на пролазак или у посету том месту.
Било ми је, с једне стране, и
занимљиво и чудно што се такав музеј не налази у главном
граду мале државе, као што је
Словачка, него у једној вароши, а с друге стране, био сам
радознао да сазнам какав је
био живот Јевреја у некадашњој Чехословачкој и каква
их је судбина снашла непосредно пре и током Другог
светског рата. Будући да сам
раније већ обишао више музеја и установа које сведоче о
Холокаусту, занимало ме је на
који је начин садашњим нараштајима представљена трагедија јеврејског народа и геноцид над њим.
Просто није, нити је икад
било довољно рећи да је у Европи пре и током Другог светског рата убијено шест милиона Јевреја, чиме су они доведени до границе истребљења.
Скоро свако од нас је преплављен бројкама и „навикнут” на
преобиље, хиперинфлацију података, тако да је тешко себи
јасно представити масовност
и систематичност злочина геноцида. Колико је то 100,
90.000, 500.000, шест милиона, 10, 24, 47 милиона? Чега?
Војничких цокула, метара бодљикаве жице или златних рајхсмарака? Не, него појединачних људских живота. Вредних
и непоновљивих.
Музеј Холокауста је основан баш у Сеређу јер се током
Другог светског рата у том

граду налазио испрва радни, а
затим концентрациони и транзитни логор за ухапшене словачке Јевреје. Кроз њега је од
1941. до 1945. године прошло
око 16.000 словачких Јевреја.
Логор се састојао из више зиданих приземних зграда у којима су људи били заточени,
односно принуђени да раде
различите занатске и физичке послове.

дане. Можда су се надали, у
ближој или даљој будућности,
ослобођењу земље, прогонству
или бекству на слободну територију и у Палестину, али су
им потајна очекивања брзо распршена првим железничким
транспортима у концентрационе логоре широм поробљене
Европе. До тада они нису могли да виде или наслуте да непосредно крај њиховог казамата даноноћно пролазе железничке композиције с њиховим, присилно „натисканим”,
сународницима.
Поред самог логора се, наиме, и данас налази велика ранжирна станица, тако да су за
рад неспособни или на други
начин непотребни и непожељни логораши брзо пребацивани у вагоне и слати на даљи
кулук и у смрт. Тим оближњим
пругама су у ратним годинама
пролазили многи возови крцати ухићеним Јеврејима из саме Словачке и јужне Европе. У
Музеју је наведено да је од 25.
марта до 20. октобра 1942. године словачка влада испратила 57 транспорта с 57.752 Жидова. Деветнаест транспорта са
18.746 Јевреја послато је у Аушвиц-Биркенау и 38 до Лублина, а затим даље у Треблинку,
Белзец, Мајданек и Собибор.
Тако је убијено 25.000 Жидова
из Словачке. Од септембра
1944. године до марта 1945.

Један од сачуваних вагона у којима
су превожени заробљени Јевреји
У прво време је квислиншки
режим у Словачкој искоришћавао занатске и друге стручне
вештине и знања Јевреја за опскрбу војске: затвореници су
шили и правили делове опреме за војнике и одржавали читав комплекс у добром стању.
Ухваћени Жидови су једно време живели у грчевитој нади да
ће робовским радом успети да
сачувају живот и дочекају боље

отправљено је 11 транспорта
са 11.719 особа. У последњим
годинама рата, од септембра
1944. до априла 1945. године,
у Словачкој су убијене 5.304
особе и покопане у двадесет
једну колективну гробницу, а
спаљено је више од деведесет
насеља.
На суђењу за ратне злочине
и злочин геноцида 1946. године високи СС официр, „струч-

њак” за Жидове, најпре у Словачкој, потом у Грчкој и на
концу у Мађарској, чије име
не заслужује помен, изјавио је
да је решење јеврејског питања било лишити их дохотка и
имовине. Њихове уништене животе односно насилну смрт је
прећутао и одговорност приписао другима. Пре рата је у
словачком делу Чехословачке
живело 90.000 Јевреја. По распарчавању Чехословачке 1939.
године јужни део Словачке припојен је Хортијевој Мађарској,
где је било око 45.000 Жидова.
Музеј Холокауста у Сеређу
је релативно нова културна и
меморијална установа. Дуго

времена после Другог светског
рата већи део комплекса, у коме је и овај омањи музеј, коришћен је као војна касарна. Тек
пре неколико деценија одлучено је да оронуле приземне
зграде радног логора буду претворене у музеј. И данас Музеј
дели неке ограде с полицијском касарном, док огромна
спратна зграда у предњем делу бившег логора чека реконструкцију или рушење.
Особеност Музеја у Сеређу
је што је поставка артефаката
и база података веома скромна у поређењу с другим и познатијим музејима у Европи,
али нуди сталне видео-пројекције више кратких документарних филмова у облику засебних, појединачних интервјуа с преживелим словачким
Јеврејима из логора. Њихова
мирна, нервозна, тешка, болна
казивања представљају аутентична, лична сведочанства о
размерама антисемитизма и
Холокауста на простору тадашње Словачке. Успео сам да
погледам исповести Јана Ханака (1935), Еве Ход Кон (1933),
Јураја Фирста (1932) и Хелене
Вајнвурм (1925–2015). Свака
од ових трагичних и величанствених животних судбина заслужује да буде преточена у
целовечерњи филм да се никад не заборави.
Иван Зафировић

ГОШЋЕ ИЗДАЛЕКА (2)

Опет међу пријазним људима
l А како доживљаваш Словаке и словачку заједницу у Србији? Да ли се они много или
мало разликују од Словака у
Словачкој и у Чадци? Можеш
ли нам нешто рећи о својим
запажањима о словачком језику овде?
– Највећа разлика је у начину живота и суседским односима. Ја се сећам да је у мом
детињству још постојала та блискост, гостољубивост међу суседима. Сада тога код нас више нема, а код вас је остало.
Ми смо у Словачкој сувише
под утицајем Запада. Разумем
словачки језик који говорите
овде, мада има речи које су ми
стране.
(Александра је навела неколико примера који су део наречја овдашњих Словака или
су србизми и турцизми.)
l Да ли Словаци у Чадци и
шире, на северу Словачке, знају за Доњу земљу, велику словачку енклаву у Србији? Колико знају о Словацима у расе-

јању? Постоји ли, уопште, интерес за земљаке ван граница
Словачке?
– Мало знају о Доњој земљи.
Неки старији можда више, као
моја мајка. Уколико и имају
нека сазнања, она су углавном
о кисуцким (округ где је Чадца) и оравским Словацима (суседни округ), који су се некад
давно преселили, као искусне
дрвосече, у западну Славонију,
богату шумама. Може се рећи
да су старији још имали интерес за словачку заједницу у расејању, нпр. у Америци, да би
очували родбинске везе, а млади врло мало.
l Да ли сте ти лично и твоја
породица знали нешто о Доњој земљи пре познанства с
Марином Хриб?
– Моја мајка јесте. Она је
два пута била, као млада, за
време Чехословачке, у бившој
Југославији, на Јадранском мору. Од ње сам чула о Словацима овде, а нешто сам сазнала и
преко телевизије.

У разговор се укључила и госпођа Ева Кучакова, Александрина мајка: „Било је прелепо
на југословенском приморју.
Тада сам сазнала да у Југосла-

вији живе разни народи и чула
за Тита. Говорило се да, док је
он жив, Југославија је цела. Док
је њега, биће добро. После сам
на те ле ви зи ји гле да ла ка ко

1999. бомбардују Србију и патила, јер су угрожавали и Словаке (говори кроз сузе)”.
l А колико Словаци у Словачкој знају о Србији? Да ли

је нешто остало од панславизма у Словачкој? Или Србе
више доживљавају као Балканце?
– Недовољно знају. И ја сам
у основној школи сасвим мало учила о Србији. Чак и географији и положају ваше земље код нас је посвећена незнатна пажња. Сећам се да је
спомињан Београд и уливање
Саве у Дунав. Ја Србе видим
као Словене и сматрам да смо
браћа.
Го спо ђа Ева до да је: „Има
Словака који Србе виде као
Балканце: прегласне, наметљиве, бахате...”
l Имаш ли же љу да још
нешто ви диш и оби ђеш у
Србији?
– Познајем само северни део
Србије, развијенији део. А желела бих да обиђем југ Србије. Да видим како се живи у
тим крајевима. Знам да је тамо историјска, културна колевка Србије.
Иван Зафировић
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ОЧУВАЊЕ СЛОВАЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ У ПИВНИЦАМА

НОСТАЛГИЈА ЈЕ КЉУЧНА
Кренули смо и ове године с нашом суграђанком Аном Кухарик у Нови Сад на проглашење победника овогодишњег фото-конкурса Завода за културу
војвођанских Словака. Потајно смо очекивали да би госпођа Кухарик старим фотографијама Војловице могла да понови успех од пре три године.
Тада је награду поделила с познатим Пивничаном Јаном Губом. Овог пута је, међутим, награда отишла само у Пивнице,
младој Ани Часар, коју смо и
ранијих година сретали на фото-конкурсу. Мислили смо да
је она само верни пратилац ове,
већ традиционалне манифестације, али се после разговора с
њом испоставило да и она дуго
прикупља и чува старе фотографије свога краја.
ПАНЧЕВАЦ: Запазили смо те
на ранијим доделама награда,
али заправо не знамо ништа о
теби. Ово је прилика да те боље упознамо.
АНА ЧАСАР: Живим у Пивницама. У свом родном селу
сам завршила ОШ „15. октобар”. Пошто нисам знала чиме
бих желела да се бавим у животу, уписала сам Гимназију
„Јан Колар” с домом ученика у
Бачком Петровцу, која ми је
пружила широк спектар знања. У Гимназији сам имала
предмет психологију. Свидело
ми се анализирање људске психе и душе. Захваљујући тадашњем управнику интерната,
Ондреју Корошу, који је такође психолог, и његовој супрузи, Татјани Корош, која ми је
предавала психологију, определила сам се за студирање
психологије. Основне студије
– смер учитељство педагогије
и психологије завршила сам у
Словачкој, у граду Њитри. Након тога сам засновала породицу: имам двоје деце, Дијану
и Михајла, са супругом Мирком. Носталгија је била кључна да се вратим да живим са
својом породицом у Србији.
Први посао ми је био у Новом
Саду. Радила сам на замени
наставника психологије у Медицинској школи „7. април”.
Након тога сам почела да радим

Добро расположење
и укусна вечера
Одазвала се многа
женска удружења
Последње септембарске суботње вечери у Словачком културно-просветном друштву „Ђетван” било је прилично весело.

као лични пратилац детета у
ОШ „15. октобар”.
l Сада се бавиш специфичним послом, радиш с дететом
које има посебне потребе. Можеш ли да опишеш који су твоји задаци? Ти не само да га
образујеш него га и васпитаваш. Учиш га бројним вештинама.
– Пошто нисам могла да нађем конкретан посао у струци,
одлучила сам да кренем сличним правцем, а то је да будем
лични пратилац детета и да могу да искористим барем мали
део психологије у пракси. Пратилац сам детету с церебралном парализом, које иде у осми
разред. Пошто је и у Србији
уведена инклузија, овај дечак
похађа редовну наставу. Сваки
дан га водим у школу и враћам
кући у његовим колицима. Успели смо да остваримо одличну комуникацију, која је прешла у виши ниво. Свакодневно
сам с њим на часовима, помажем му да савлада нове речи,
да овлада новим вештинама потребним за живот, храним га,
лепо се дружимо, шалимо и тако проводимо дане у школи.
Ово није посао од којег је могуће обогатити се у финансијском смислу, али се сопственим радом добија безусловна
љубав, која се у данашње време
ретко може срести. Човек се
обогаћује духовно и стиче другачији поглед на живот.
l Колико дуго скупљаш старе фотографије?
– Старе фотогографије сакупљам откако сам видела конкурс на интернет страници Завода за културу војвођанских
Словака. Биле су занимљиве теме и ово је већ четврта година
како сам учесница. Расписани
конкурс има сваке године одређену тему: на пример, најлепши фотографски снимак словачке војвођанске културе, најстарија фотографија младенаца, обичаја, најстарија разгледница, традиционални занати,
фотографије из детињства, пастирска култура. Или, на пример, ове године фото-конкурс
је био посвећен традиционалној архитектури Словака у Војводини, њиховим породичним

кућама, јавним и сакралним
објектима, али и подизању и
реконструкцији грађевина.
l Да ли чуваш само старе
породичне фотографије или их
прикупљаш и од шире родбине, пријатеља и суседа?
– Фотографије углавном налазим код моје баке Вјере Мађар, која има богату збирку.
Бака је живела у Бачком Петровцу, девојачко презиме јој
је било Годра. То је једна породица која је позната у историји војвођанских Словака и која
је чувала овакве вредности. Фотографије прикупљам и од шире родбине. Ако је нека тема
за коју знам да би људи могли
да имају фотографије тог типа
које тражим, обратим им се и
са задовољством ми помогну.
l Шта те је привукло старим
фотографијама? Сама си дошла на идеју да се посветиш
старим фотографијама или је
неко утицао на тебе? Пао нам
је на памет твој познаник господин Губа, као вишедеценијски вредни чувар традиције
Пивница. Можемо ли скупљање старих фотографија назвати хобијем?
– Старим фотографијама ме
је привукла чињеница да је то

заиста богат историјски артефакт. Увек су ми биле занимљиве теме о томе како су људи живели некада. Данас је све
доступно и једним кликом направимо дигиталну фотографију. Она се никако не може
упоредити с фотографијом коју држиш у руци. Знаш да ти
приказује одређено време у прошлости, замислиш некадашњу
процедуру израде фотографије и схватиш колико је вредна
она црно-бела, излизана, пожутела фотографија. Неописив
осећај ретроспективе. На идеју сам у суштини сама дошла.
Увек сам волела да прелиставам старе албуме. Господин Губа је страствени чувар традиције и историје Пивница. Поздрављам његову упорност и
дивим се његовој посвећености и харизми. Сваки пут када
се сретнемо имамо о чему да
попричамо.
l А имаш ли још неки хоби?
Скупљаш ли још нешто: стару
народну ношњу, стари намештај, традиционалне алатке и
слично?
– Не, не скупљам ништа више осим фотографија. Пошто
сам остварена мајка, посвећена сам по ро ди ци. Оста лим

старим стварима се дивим и волим да их разгледам. Чувам ношњу коју сам носила. Наследила сам је од баке када сам играла у фолклорној скупини. Ко
зна, можда ћу у будућности кренути и тим путем сакупљања.
Волим да читам књиге, путујем, упознајем разне културе и
људе. Задовољство ми причињава и преношење знања на ученике, те држим приватне часове. Волим да пишем и своје текстове шаљем у „Недељне новине”. Пишем о дешавањима у
Пивницама, радим интервјуе с
разним занимљивим људима,
шаљем обавештења и слично.
l Да ли фотографишеш у
слободно време? Мислим, да
ли имаш амбиције да се бавиш
уметничком фотографијом или
фотографијом као документом
– да сачуваш од заборава неке
предмете, крајолике, људе и
обичаје?
– У слободно време волим
да забележим неке лепе тренутке, нешто што ме у моменту задиви, али професионалним фотографисањем се не бавим. Имам само личну архиву. Можда би требало да размишљам у том правцу да ће
једног дана и моји потомци
тражити фотографије да би видели како се некад живело.
l Колико си до сада пута
учествовала на конкурсу Завода за културу војвођанских Словака? Ово ти је прва награда?
– Већ сам поменула да сам
на конкурсу учествовала четири пута. Десило се да претходних година нека од мојих фотографија заврши на разгледници Завода. Прву награду сам
добила ове године и желела
бих овим путем да захвалим
Заводу војвођанских Словака
на поклону и препознавању труда. Тема је била архитектура
Словака у Војводини. Прву награду сам освојила, јер сам нашла заиста много фотографија које су биле везане за ову тему. Међу фотографијама је била и кућа супругове баке и деке из 1927. године. На њој је
ајнфорт капија (од немачке речи Einfahrt, што значи покривени колски улаз у двориште).
На већем броју фотографија је

приказано како су људи једни
другима помагали да се кућа
сагради. Дивим се тој племенитости, заједничком раду, дружењу и мирнијем начину живота. Расписивањем фото-конкурса Завод не само да обогаћује своје фондове већ жели и
да мотивише појединце да у
својим приватним архивама и
у околним срединама траже заборављено благо које сведочи
о богатству наше културе, о
драгоцености и непоновљивости свакодневног живота овдашњих Словака који су, иако
одвојени од свога народа, успели да опстану и да се развијају и на тај начин обогаћују
словачку културу уопште, као
и културни контекст Војводине, па и Србије.

l Шта би волела да буде тема једног од наредних фотоконкурса Завода?
– Волела бих да тема буде
слободна, да сами одаберемо
шта нам је занимљиво и да се
то онда архивира. Вероватно
сви имају неке фотографије,
које можда не морају да се сврстају у тематску категорију. Оне
су непоновљиво сведочанство
о томе ко смо и какви смо били, одакле потичемо и на тај
начин нам можда помажу да
схватимо и куда идемо.
Иван Зафировић

ТРАДИЦИОНАЛНА „РЕЗАНЦИ” ЗАБАВА

ПОСЕТА ГОСТИЈУ ИЗ СИЛБАШКЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ

У знаку тестенина и веза

Захваљивање за
плодове земље

У сали улепшаној везеним радовима чули су се словачка народна музика и милозвучан
словачки језик. Из кухиње је,
наравно, допирао мирис неодољивих резанаца, јер је то била не уобичајена, него „резанци” забава. За организацију су
биле задужене, већ шесту годину заредом, везиље које су
угостиле велики број гостију

из Срема, Бачке и Баната, као
и своје суграђане. За вечеру су
се побринуле војловачке спретне жене, искусне мајсторице
за израду резанаца које већ дуги низ година продају своје
производе не само на панчевачкој пијаци него и на београдским пијацама. На менију су били: чорба од белог лука
и резанаца, резанци са сиром
и прженом сланиницом, ваљушци од кромпира, као и посластица – неизоставни резанци с маком. На самом почетку
све госте поздравила је и пожелела им добродошлицу председница секције везиља у „Ђетвану” Ана Пањик, која је изразила велику радост што се
одазвао велики број удружења
жена.
Алиса Оравец и Јана Берацка плесом су улепшале забаву.
За добро расположење побринуо се музичар из Падине Владимир Хуђец. Током вечери
настала је и једна песма, коју
је одрецитовала једна чланица

Дан за дружење

удружења жена „Словенка” из
Гложана.
Гости и домаћини су плесали, забављали се и дружили.
Да би било још занимљивије,
Војловчанке су организовале и
томболу с разноврсним поклонима.
Алена Кулик

Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић
• Главни и одговорни уредник: Александар Живковић
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У недељу, 3. новембра, у војловачкој цркви је било свечано.
Не само зато што су верници
захваљивали за плодове земље
већ и због тога што су их својим присуством почаствовали
гости из Црквене општине Силбаш, са свештеницом Јасмином Котас Медвеђ на челу.
Вредне чланице војловачког
Олтарног кола жена и ове године су украсиле цркву плодовима јесени. Олтар је био украшен хлебом који је ширио неодољиви мирис, а испред њега
су били постављени разнобојни плодови земље: воће, поврће, цвеће и житарице. Верници су за ове благодети захваљивали Господу. Литургију су
заједно служили домаћи свештеник Бранислав Кулик и гошћа, свештеница Јасмина Котас Медвеђ. Она је држала и
проповед.

Предивне заједничке тренутке су својом песмом употпуниле чланице црквеног хора из
Силбаша. Владислава Хавран,
ћерка свештеника Владимира
Ловаса старијег, који је до пензије радио у Црквеној општини
у Силбашу, прочитала је његову песму из најновије књиге.
Крај богослужења био је посвећен даривању. Домаћини и гости
разменили су симболичне поклоне у знак захвалности и за
дуго сећање на овај благословени сусрет.
Алена Кулик

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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JAS GALÉRIE A TMA MÚZEA
Nenápadná budova
„Umelky”
Koncentračný tábor
pre Židov v Seredi
Videonahrávky
rozprávaní tých,
ktorí prežili
Po návšteve troch galérií na okraji
historického jadra Bratislavy a v
jej samotnom centre, prišla na
rad aj galéria moderného výtvarného umenia „Umelka”, ktorá sa
nachádza mimo starého mesta,
na veľmi peknom mieste: v pozadí je pobrežie Dunaja a pred ňou
sa nachádza známa slovenská
Univerzita Komenského. Hoci je
budova skromná, takmer nepostrehnuteľná, je veľmi zaujímavá,
pretože z jednej strany dobre zapadá do pestrého okolia, a z druhej strany, pozerajúc sa na ňu
zvonku, predstavuje úspešné spojenie komerčného a kultúrneho,
neprofitového. Galéria je totižto
umiestnená tesne pri významnej
mestskej dopravnej komunikácii
a obklopená je širokou viackoľajovou traťou električky, spájajúcou túto staršiu časť Bratislavy s
novým okresom Petržalkou. Ľavá
časť budovy galérie je premenená
na pub, a pravá na reštauráciu s
obrovskou terasou a menším javiskom.

Interiér budovy je menší než by
sa očakávalo. Vystavovateľom a
návštevníkom sú k dispozícii len
dve miestnosti. Jedna je veľká a
vďaka atraktívnemu architektonickému riešeniu aj veľmi svetlá a
priezračná. V nej nie je potrebné
umelé osvetlenie počas dňa. Pozorovateľ má dojem, akoby bol v
galérii v exteriéri. Sú tu na stenách zavesené obrazy a v priesto-

re vystavené skulptúry a inštalácie. Menšia miestnosť predstavuje
vlastne pokračovanie hlavného
vchodu ‒ haly, a k nej sa dostaneme zostupným schodiskom. Tu je
vystavených len niekoľko obrazov
a skulptúr. Nedostatočná veľkosť
oboch miestností vyvoláva iluzórnu myšlienku, že Bratislava nie je
príliš naklonená súčasnej výtvarnej scéne.
Keďže som na obhliadku galérie „Umelka” potreboval menej
času než som plánoval, zvyšok

pre mňa na jednej strane zaujímavé a čudné, že sa také múzeum nenachádza v hlavnom meste malého štátu, akým je Slovensko, ale v
jednom mestečku, no na druhej
strane som bol zvedavý zistiť, aký
bol život Židov v niekdajšom Československu a aký osud ich stretol bezprostredne pred a počas
druhej svetovej vojny. Vzhľadom
na to, že som už predtým navštívil
viacero múzeí a inštitúcií, ktoré
svedčia o holokauste, zaujímalo
ma, akým spôsobom sa dnešným
generáciám predstavuje tragédia
židovského národa a genocída
spáchaná na ňom.
Jednoducho nie je, ani nikdy
nebude postačujúce povedať, že v
Európe pred a počas druhej svetovej vojny bolo zavraždených
šesť miliónov Židov, čím boli dohnaní na pokraj vyhynutia. Skoro
každý z nás je zaplavený číslami a
„zvyknutý” na nadbytok, hyperinfláciu údajov, takže je ťažké si

jasne prestaviť masovosť a systematickosť zločinu genocídy. Koľko je to 100, 90 000, 500 000, šesť
miliónov, desať, dvadsaťštyri, štyridsaťsedem miliónov? Čoho?
Vojenských topánok, metrov
ostnatého drôtu alebo zlatých
ríšskych mariek? Nie, ide o počet
jednotlivých ľudských životov.
Cenných a neopakovateľných.
Múzeum holokaustu je založené práve v Seredi, pretože sa počas druhej svetovej vojny v tomto
meste nachádzal najprv pracovný,
a potom aj koncentračný a deportačný tábor pre zatknutých slovenských Židov. V ňom sa v rokoch 1941 až 1945 vystriedalo 16
000 slovenských Židov. Tábor sa
skladal z viacerých murovaných
prízemných stavieb, v ktorých boli ľudia zadržaní, resp. donútení
vykonávať rozličné remeselnícke
a fyzické práce.
Na začiatku quislingovský režim na Slovensku využíval reme-

voľného času som využil na návštevu Múzea holokaustu v neďalekej Seredi. Hoci je toto mestečko
vzdialené približne päťdesiat kilometrov od Bratislavy a spojené je
so slovenskou metropolou výbornou diaľnicou, malá je pravdepodobnosť, že priemerného cestovateľa a turistu, teda aj mňa, cesta
niekedy zavedie na objavenie alebo návštevu tohto mesta. Bolo to

selnícke a iné odborné zručnosti
a vedomosti Židov na zásobovanie vojska: väzni šili a vyrábali
časti vojenskej výbavy a udržiavali celý komplex v dobrom stave.
Chytení Židia žili nejaký čas v
kŕčovitej nádeji, že sa im otrockou prácou podarí zachrániť život
a dočkať sa lepších dní. Možno
dúfali, v blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti, vo vyslobodenie
krajiny, vyhnanstvo alebo útek na
slobodné územie a do Palestíny,
ale ich tajomné očakávania sa
rýchlo rozptýlili po prvých železničných deportáciách do koncentračných táborov po celej zotročenej Európe. Dovtedy nemohli
vidieť či vytušiť, že bezprostredne
pri ich kasemate celodenne prechádzajú železničné kompozície
prevážajúce ich nasilu „natlačených” krajanov.
Vedľa samotného tábora sa totižto dodnes nachádza veľká zriaďovacia stanica, takže práceneschopných alebo z iného dôvodu
nepotrebných a nechcených obyvateľov tábora rýchlo premiestňovali do vozňov a posielali ďalej

dy v r. 1946 SS dôstojník, „odborník” na Židov, najprv na Slovensku, potom v Grécku a na konci v
Maďarsku, ktorého meno si nezaslúži zmienku, vyhlásil, že riešením židovskej otázky bolo zbaviť
ich príjmov a majetku. Ich zničené
životy, resp. násilnú smrť zamlčal a
zodpovednosť pripísal iným. Pred
vojnou v slovenskej časti Československa žilo 90 000 Židov. Po
rozpade Československa v r. 1939
bola južná časť Slovenska pripojená k Maďarsku na čele s Horthym,
kde žilo okolo 45 000 Židov.
Múzeum holokaustu v Seredi je
relatívne novou kultúrnou a pamiatkovou inštitúciou. Dlhšie obdobie po druhej svetovej vojne
bola väčšia časť komplexu, v ktorom sa nachádza aj toto menšie
múzeum, využívaná ako vojenská
kasáreň. Len pred niekoľkými desaťročiami bolo rozhodnuté, že
schátrané prízemné budovy pracovného tábora budú premenené
na múzeum. Aj dnes sa múzeum
delí o niektoré ploty s policajnými
kasárňami, kým obrovská poschodová budova v prednej časti

ťažko pracovať a zomrieť. Tými
neďalekými traťami prechádzali
počas vojnových rokov mnohé
vlaky preplnené uväznenými Židmi zo samotného Slovenska a južnej Európy. V múzeu bolo uvedené, že od 25. marca do 20. októbra 1942 slovenská vláda vykonala
57 deportácií celkovo 57 752 Židov. Devätnásť deportácií s celkovo 18 746 Židmi poslali do
Osvienčima, a 38 do Lublina, ďalej do táborov Treblinka, Bełżec,
Majdanek a Sobibor. Takto bolo
zavraždených 25 000 Židov zo
Slovenska. Od septembra 1944 do
marca 1945 sa uskutočnilo 11 deportácií celkovo 11 719 osôb. V
posledných vojnových rokoch, od
septembra 1944 do apríla 1945,
bolo na Slovensku zavraždených
5304 osôb a pochovaných do
dvadsaťjeden spoločných hrobiek, zatiaľ čo vypálených bolo
viac než deväťdesiat osád.
Na súdnom konaní vo veci vojnových zločinov a zločinu genocí-

bývalého tábora čaká na rekonštrukciu alebo búranie.
Jedinečnosť múzea v Seredi je v
tom, že expozícia artefaktov a databáz je veľmi skromná v porovnaní s inými a známejšími múzeami v Európe, avšak ponúka
stále videoprojekcie viacerých
krátkych dokumentárnych filmov
vo forme osobitných, samostatných interview so slovenskými
Židmi, ktorý prežili tábor. Ich pokojné, nervózne, ťažké, bolestivé
rozprávania predstavujú autentické osobné svedectvá o rozmeroch
antisemitizmu a holokaustu na
území vtedajšieho Slovenska. Podarilo sa mi pozrieť si vyznanie
Jána Hanáka (1935), Evy Hod
Kohnovej (1933), Juraja Fuersta
(1932) a Heleny Weinwurmovej
(1925 – 2015). Každý z týchto tragických a veľkolepých životných
osudov si zaslúži byť natočený do
celovečerného filmu, aby sa na to
nikdy nezabudlo.

by sa povedať, že starší ešte aj mali záujem o slovenskú komunitu
vo svete, napr. v Amerike, lebo si
chceli zachovať príbuzenské vzťahy, zatiaľ čo mladí sa už málo zaujímajú.
l Vedela si aj ty osobne a tvoja rodina niečo o Dolnej zemi predtým než si sa zoznámila s Marínou Hríbovou?
– Moja matka áno. Ona bola
dvakrát v mladosti, za čias Československa, v bývalej Juhoslávii pri
Jadranskom mori. Od nej som počula o tunajších Slovákoch, a niečo som sa dozvedela aj z televízie.
Do rozhovoru sa zapojila aj pani
Eva Kučáková, Alexandrina matka: Bolo nádherne pri juhoslovanskom pobreží. Vtedy som sa
dozvedela, že v Juhoslávii žijú
rôzne národy a počula som o Titovi. Hovorilo sa, že kým je nažive, Juhoslávia je celá. Kým ho máte, bude dobre. Potom som v televízii sledovala, ako v r. 1999 bombardujú Srbsko a trpela som, lebo
ohrozovali aj Slovákov (hovorí
cez slzy).

l Čo vedia Slováci na Slovensku
o Srbsku? Zostalo ešte niečo z
panslavizmu na Slovensku? Alebo Srbov vnímajú skôr ako Balkáncov?
– Majú nedostatočné poznatky.
Aj ja som sa na základnej škole
naučila veľmi málo vecí o Srbsku.
Dokonca aj čo sa týka geografie a
polohy vašej krajiny sa tomu u
nás venuje nepatrná pozornosť.
Pamätám sa, že sa spomínal Belehrad a ústie Sávy do Dunaja. Ja
Srbov vnímam ako Slovanov a
považujem ich za bratov.
Pani Eva dodáva: Sú Slováci,
ktorí vnímajú Srbov ako Balkáncov: prihlučných, dotieravých,
nadutých...
l Chcela by si sa ešte na niečo pozrieť a navštíviť v Srbsku?
– Poznám iba severnú, rozvinutejšiu časť Srbska. Chcela by
som navštíviť juh Srbska. Aby
som videla, ako sa žije v tých oblastiach. Viem, že je tam historická, kultúrna kolíska Srbska.

Ivan Zafirović

HOSTKY ZĎALEKA

Znovu medzi milými ľuďmi
l Ako vnímaš Slovákov a slovenskú komunitu v Srbsku? Sú
viac alebo menej odlišní od Slovákov na Slovensku a v Čadci?
Mohla by si nám povedať niečo
o svojich postrehoch týkajúcich
sa tunajšieho slovenského
jazyka?
– Najväčší rozdiel je v spôsobe
života a susedských vzťahoch. Pamätám sa, že v mojom detstve ešte existovala tá blízkosť, pohostinnosť medzi susedmi. Teraz toho už niet u nás, a u vás sa to zachovalo. Na Slovensku sme až
príliš pod vplyvom západu.
Rozumiem slovenskému jazyku,
ktorým tu hovoríte, hoci existujú
aj slová, ktoré sú mi cudzie. (Alexandra uviedla niekoľko príkladov slov, ktoré sú súčasťou nárečia tunajších Slovákov alebo sú to
srbizmy či turcizmy).
l Majú Slováci v Čadci a širšie, na
severe Slovenska, nejaké vedomosti týkajúce sa Dolnej zeme a
početnej slovenskej enklávy v
Srbsku? Čo vedia o Slovákoch
roztrúsených vo svete? Existuje

vôbec záujem o krajanov žijúcich
mimo hraníc Slovenska?
– O Dolnej zemi vedia veľmi
málo. Niektorí starší možno troš-

ku viac, ako moja matka. Ak aj
majú nejaké zistenia, tie sú hlavne
o kysuckých (región, v ktorom sa
nachádza Čadca) a oravských

Slovákoch (susedný okres), ktorí
sa kedysi dávno presťahovali, ako
skúsení drevorubači, do východnej Slavónie bohatej na lesy. Dalo

Ivan Zafirović
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ZACHOVÁVANIE SLOVENSKÝCH TRADÍCIÍ V PIVNICI

NOSTALGIA JE KĽÚČOVÁ
Aj tohto roku sme sa s našou spoluobčiankou Annou Kuchárikovou
vybrali do Nového Sadu na vyhlásenie víťaza tohtoročnej fotosúťaže
Ústavu pre kultúru vojvodinských
Slovákov. Potajomky sme dúfali, že
pani Kucháriková vďaka starým fotografiám zopakuje úspech spred
troch rokov. Vtedy sa o odmenu podelila so známym Pivničanom Jánom Gubom. Tentokrát však odmena poputovala len do Pivnice, k
mladej Anne Časárovej, ktorú sme
už stretávali na fotosúťaži počas
predchádzajúcich rokov. Mysleli
sme si, že je iba vernou sledovateľkou tejto už tradičnej manifestácie,
avšak po rozhovore s ňou vyplynulo,
že aj ona už dlhšie zbiera a uchováva staré fotografie svojho kraja.
PANČEVAC: Všimli sme si ťa na
predchádzajúcich odovzdávaniach odmien, ale v skutočnosti
nevieme o tebe nič. Toto je príležitosť, aby sme sa lepšie spoznali.
ANNA ČASÁROVÁ: Žijem v
Pivnici. Vo svojej rodnej obci som
ukončila ZŠ 15. októbra. Keďže
som nevedela, čím by som sa chcela zaoberať v živote, zapísala som
sa na Gymnázium Jána Kollára so
študentským domovom v Báčskom Petrovci, ktoré mi poskytlo
široké spektrum vedomostí. Na
gymnáziu som mala predmet psychológia. Zapáčila sa mi analýza
ľudskej psychiky a duše. Vďaka
vtedajšiemu riaditeľovi internátu,
Ondrejovi Korošovi, ktorý je taktiež psychológom, a jeho manželke Tatiane Korošovej, ktorá ma
učila psychológiu, som sa rozhod-

la pre štúdium psychológie. Bakalárske štúdium – odbor učiteľstvo
pedagogiky a psychológie som
ukončila na Slovensku, v meste
Nitra. Potom som si založila rodinu: s manželom Mirkom mám dve
deti, Dianu a Mihajla. Nostalgia
bola kľúčová na to, aby som sa vrátila žiť so svojou rodinou v Srbsku.
Prvú prácu som mala v Novom
Sade. Zastupovala som učiteľa
psychológie v Zdravotníckej škole
7. apríla. Potom som začala pracovať ako osobná asistentka dieťaťa v
ZŠ 15. októbra.
l Teraz sa zaoberáš špecifickou
prácou ‒ pracuješ s dieťaťom so
špecifickými potrebami. Mohla

by si nám opísať, aké sú tvoje úlohy? Nielenže ho vzdelávaš, ale ho
aj vychovávaš. Učíš ho početným
zručnostiam.
– Vzhľadom na to, že som si nemohla nájsť konkrétnu prácu v
odbore, rozhodla som sa pokračovať v podobnom smere, a to tak, že
budem osobnou asistentkou dieťaťa a budem môcť využívať aspoň
malú časť psychológie v praxi.
Som asistentkou dieťaťa, ktoré má
detskú mozgovú obrnu a navštevuje ôsmy ročník. Keďže aj v
Srbsku bola zavedená inklúzia,
tento chlapec sa zúčastňuje riadnej
výučby. Každý deň ho beriem do
školy a vraciam domov na jeho vozíku. Podarilo sa nám vytvoriť výbornú komunikáciu, ktorá sa posunula na vyššiu úroveň. Každodenne som s ním na hodinách, pomáham mu, aby zvládol nové slová, aby sa naučil novým zručnostiam potrebným pre život, kŕmim
ho, pekne sa kamarátime, vtipkujeme a takto trávime dni v škole.
Nie je to práca, z ktorej by sa dalo
zbohatnúť vo finančnom zmysle
slova, avšak vlastnou prácou sa získava bezpodmienečná láska, ktorú v dnešnej dobe možno len
zriedkavo stretnúť. Človek sa duchovne obohacuje a získava iný
pohľad na život.
l Ako dlho zbieraš staré fotografie?
– Staré fotografie zbieram, odkedy som si všimla konkurz na

webovej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Boli
tam zaujímavé témy a toto je už
štvrtý ročník, ako sa ho zúčastňujem. Vypísaný konkurz má každoročne stanovenú nejakú tému: napríklad, najlepšia fotografická
snímka slovenskej vojvodinskej
kultúry, najstaršia fotografia mladomanželov, zvykov, najstaršia
pohľadnica, tradičné remeslá, fotografie z detstva, pastierska kultúra. Alebo, napríklad, tento rok bola fotosúťaž venovaná tradičnej architektúre Slovákov vo Vojvodine,
ich rodinným domom, verejným a
sakrálnym objektom, ale aj budovaniu a rekonštrukcii stavieb.
l Uchovávaš len staré rodinné
fotografie, alebo ich zbieraš aj od
príbuzných, priateľov a susedov?
– Fotografie zväčša nachádzam
u svojej babky Viery Maďarovej,
ktorá má bohatú zbierku. Babka
žila v Báčskom Petrovci, jej rodné
priezvisko bolo Godra. To je jedna rodina, ktorá je známa v histórii vojvodinských Slovákov a ktorá prechovávala takéto cennosti.
Fotografie zbieram aj od príbuzných. Ak ide o nejakú tému, pri
ktorej viem, že jednotlivci môžu
mať fotografie takého druhu, aké
vyhľadávam, oslovím ich a oni mi
zvyčajne ochotne pomôžu.
l Čo ťa prilákalo k starým fotografiám? Sama si dostala nápad
venovať sa starým fotografiám,
alebo ťa niekto ovplyvnil? Napadol

TRADIČNÁ REZANCOVÁ ZÁBAVA

Dobrá nálada a chutná
večera

Alisa Oravcová a Jana Beracková svojím tancom spríjemnili túto
zábavu. O dobrú náladu sa postaral hudobník Vladimír Hudec z
Padiny. Počas večera vznikla aj
jedna pieseň, ktorú predniesla
členka združenia žien Slovenka z
Hložian.
Hostia a hostitelia tancovali,
zabávali sa a kamarátili. Aby to
bolo ešte zaujímavejšie, Vojlovičanky organizovali aj tombolu s
rôznorodými darmi.
Alena Kulíková

šikovné vojlovické ženy, skúsené
majsterky na výrobu rezancov,

Pozvanie prijali mnohé
ženské združenia
V posledný septembrový sobotňajší večer bolo v Slovenskom
kultúrno-osvetovom spolku Detvan celkom veselo. V sále ozdobenej výšivkami bolo počuť slovenskú ľudovú hudbu a ľubozvučnú
slovenčinu. Z kuchyne, samozrejme, rozvoniavali neodolateľné rezance, lebo to nebola obyčajná, ale
rezancová zábava. Organizáciu
mali na starosti, už šiesty rok po
sebe, výšivkárky, ktoré pohostili
veľký počet hostí zo Sriemu, Báčky a Banátu, ako aj svojich spoluobčanov. O večeru sa postarali

vať v tom smere ‒ že jedného dňa
aj moji potomkovia budú vyhľadávať fotografie, aby sa pozreli,
ako sa kedysi žilo.
l Koľkokrát si sa doteraz zúčastnila súťaže Ústavu pre kultúru
vojvodinských Slovákov? Je toto
tvoja prvá odmena?
– Už som spomenula, že som sa
súťaže zúčastnila štyrikrát. Počas
predchádzajúcich rokov sa stalo,
že bola niektorá z mojich fotografií na pohľadnici Ústavu. Prvú odmenu som získala tento rok a
chcela by som sa aj touto cestou
poďakovať Ústavu pre kultúru
vojvodinských Slovákov za dar a
za to, že si všimli moje úsilie. Témou bola architektúra Slovákov
vo Vojvodine. Vyhrala som prvú
cenu, lebo som našla naozaj veľa
fotografií, ktoré súvisia s touto témou. Medzi fotografiami bol aj
dom manželových starých rodičov z r. 1927. Na nej je tzv. einfort
brána (z nemeckého slova Einfahrt, čo znamená krytá príjazdová
cesta do dvora). Na väčšom počte
fotografií je znázornené, ako si ľudia navzájom pomáhali pri výstavbe domu. Obdivujem tú šľachetnosť, spoločnú prácu, družbu
a pokojnejší spôsob života. Vypisovaním fotosúťaží Ústav nielenže
obohacuje svoje fondy, ale chce
motivovať aj jednotlivcov, aby vo
svojich súkromných archívoch a v
okolitých prostrediach vyhľadávali zabudnutý poklad, ktorý svedčí
o bohatstve našej kultúry, o cennosti a neopakovateľnosti každodenného života tunajších Slovákov, ktorým sa, hoci boli odlúčení
od svojho národa, podarilo
udržať, vyvíjať a tým spôsobom
obohacovať slovenskú kultúru vôbec, ako aj kultúrny kontext Vojvodiny, dokonca aj celého Srbska.
l Čo by si si priala, aby bolo témou jednej z nasledujúcich fotosúťaží Ústavu?
– Priala by som si voľnú tému,
aby sme si sami mohli vybrať, čo
je pre nás zaujímavé a aby sa to
potom archivovalo. Pravdepodobne všetci majú nejaké fotografie, ktoré sa možno ani nemusia
zaradiť do tematickej kategórie.
Ony sú neopakovateľným svedectvom o tom, kto sme a akí sme
boli, odkiaľ pochádzame, a týmto
spôsobom nám možno pomôžu
pochopiť aj kam smerujeme.
Ivan Zafirović

NÁVŠTEVA HOSTÍ ZO SILBAŠSKÉHO
CIRKEVNÉHO ZBORU

V znamení cestovín a vzťahov
ktoré už veľa rokov predávajú svoje výrobky nielen na trhu v Pančeve, ale aj v Belehrade. V ponuke
boli: cesnaková polievka s rezancami, rezance so syrom a vyprážanou slaninou, zemiakové halušky,
ako aj pochúťka – neodmysliteľné
makové rezance. Na samotnom
začiatku všetkých hostí pozdravila
a privítala vedúca výšivkárskej
sekcie v Detvane Anna Pániková,
ktorá vyjadrila obrovskú radosť z
toho, že pozvanie prijal veľký počet ženských združení.

mi tvoj známy, pán Guba, ako
dlhoročný usilovný strážca tradícií
Pivnice. Môžeme zbieranie starých fotografií nazvať koníčkom?
– K starým fotografiám ma prilákala skutočnosť, že je to naozaj
bohatý historický artefakt. Vždy
boli pre mňa zaujímavé témy o
tom, ako ľudia kedysi žili. Dnes je
všetko dostupné a jedným klikom
urobíme digitálnu fotografiu. Ona
sa nijako nedá porovnať s fotografiou, ktorú držíme v ruke. Vieš, že
znázorňuje určité obdobie z minulosti, predstavíš si niekdajšiu
procedúru výroby fotografie a pochopíš, aká cenná je tá čiernobiela, ošúchaná, zožltnutá fotografia.
Neopísateľný pocit retrospektívy.
Nápad som dostala v podstate sama. Vždy som sa rada listovala v
starých albumoch. Pán Guba je
vášnivý strážca tradície a histórie
Pivnice. Oceňujem jeho vytrvalosť a obdivujem jeho oddanosť a
charizmu. Vždy, keď sa stretneme,
sa máme o čom porozprávať.
l Máš ešte nejaké hobby? Zbieraš ešte niečo: staré ľudové kroje,
starý nábytok, tradičné náradie a
podobne?
– Nie, nezbieram nič iné okrem
fotografií. Keďže som sa už realizovala ako matka, venujem sa
hlavne rodine. Ostatné staré veci
obdivujem a rada si ich pozerám.
Uchovávam kroje, ktoré som nosila. Zdedila som ich po babke,
keď som tancovala vo folklórnej
skupine. Ktovie, možno sa v budúcnosti vydám aj tou cestou zberateľstva. Rada čítam knihy, cestujem, spoznávam rôzne kultúry
a ľudí. Potešením je pre mňa aj
odovzdávanie vedomostí žiakom,
a preto dávam súkromné hodiny.
Rada píšem a svoje texty posielam do týždenníka „Nedeljne novine”. Píšem o udalostiach v Pivnici, robím interview s rôznymi
zaujímavými ľuďmi, posielam oznámenia a podobne.
l Fotografuješ vo voľnom čase?
Myslím tým, či máš ambíciu zaoberať sa umeleckou fotografiou
ako dokumentom – aby si zachránila pred zabudnutím nejaké
predmety, scenérie, ľudí a zvyky?
– Vo voľnom čase rada zachytávam nejaké pekné chvíle, niečo,
čo ma v tej chvíli očarí, ale nezaoberám sa profesionálnym fotografovaním. Mám iba vlastný archív. Možno by som mala uvažo-
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Poďakovanie za plody zeme
Deň na trávenie času
s priateľmi
V nedeľu 3. novembra vládla vo
vojlovickom kostole slávnostná
atmosféra. Nielen preto, že veriaci ďakovali za plody zeme, ale
aj preto, že ich svojou prítomnosťou poctili hostia z cirkevného zboru zo Silbaša, na čele s farárkou Jasminou Kotasovou
Medveďovou.
Usilovné členky vojlovického
oltárneho krúžku žien aj tento
rok ozdobili kostol plodmi jesene. Oltár bol ozdobený chlebom, z ktorého sa šírila neodolateľná vôňa, a pred ním boli položené rôznofarebné plody zeme: ovocie, zelenina, kvety a
obilniny. Veriaci ďakovali Pánovi za toto požehnanie. Bohoslužby spoločne vykonali domáci farár Branislav Kulík a hostka, farárka Jasmina Kotasová Medveďová. Ona predniesla aj kázeň.

Nádherné spoločné chvíle
svojím spevom spestrili členky
cirkevného spevokolu zo Silbaša. Vladislava Havranová, dcéra
kňaza Vladimíra Lovása staršieho, ktorý do odchodu do dôchodku pracoval v cirkevnom
zbore v Silbaši, prečítala jeho
báseň z najnovšej knihy. Na
konci bohoslužby prebiehalo
odovzdanie darov. Hostitelia a
hostia si symbolicky vymenili
dary na znak vďačnosti a dlhú
spomienku na toto požehnané
stretnutie.
Alena Kulíková

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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КАКО ДА ВАМ У ПАНЧЕВУ НЕ УКРАДУ БИЦИКЛ

ГОВОРИМ ТИХО И НОСИМ U-БРАВУ СА СОБОМ
„За последњих десет дана су
ми из улаза зграде, која се уредно закључава, на Котежу 2,
украли два бицикла. После пријаве испостави МУП-а рекли
су ми да дневно имају по петшест пријава крађа бицикала,
а колико их стварно дневно нестане, сам Бог зна!”
Ово је само једна од неколико десетина порука које се тичу
крађе бицикала, а које се могу
прочитати у „Фејсбук” групама
у којима се окупљају Панчевци.
Ево делова још неких сличних објава: „У току поподневне смене у школи ’Свети Сава’
на Миси украден је бицикл,
који је уредно био закључан
испред главног школског улаза. Бицикл је стар шест месеци и још увек у гаранцији.”;
„Испред Диспанзера украден
нов женски бицикл...”; „Украден бицикл на Тесли ноћас између 1 и 5 сати...”; „У Улици
Паје Маргановића из зграде ми
је украден нов, закључан бицикл...”; „Само да поручим онима који су ми украли бицикл
испред зграде у Улици браће
Јовановић да су кочнице замењене, тако да не брину...”; „Кад
сам се око поноћи вратио с
концерта, схватио сам да су ми
украли бицикл вредан 400 евра.
Био је закључан код зграде у
Улици Стевана Шупљикца...”
Крађе бицикала данас су очито
свакодневица, а лопови су, чини се, све вештији. Понекад је
довољно да вам пажња попусти буквално на неколико десетина секунди и ваш двоточкаш ће нестати без трага, а већ
истог дана биће растављен на
делове и препродат у неком
другом граду, а можда и држави.
Мало је срећника који успеју да свог љубимца добију назад након крађе, па у овом случају и те како важи изрека:

су човеку из зграде Полицијске
управе украли друмски бицикл.
Познанику су обили стан и само су бицикл изнели. Краду се
и точкови, звонца, светла, буквално све што може да се скине. У тим случајевима заиста
нема помоћи – каже Урош.

Клешта у торби

„Боље спречити него лечити”.
Ми смо се код стручњака распитали на који начин ћете најбоље крадљивцима осујетити
намере. Разговарали смо са
Урошем Ђорђевићем, једним
од свега неколико лиценцираних сервисера бицикала у нашој држави, који је запослен у
про дав ни ци дво точ ка ша и
опреме за њих у Улици Жарка
Зрењанина.
– Бицикли се краду свакодневно. Био сам сведок многих крађа, чак и око наше радње, која је у самом центру града. Комшији из суседног локала украли су бицикл. Наслонио
га је на зид и ушао буквално на
минут да узме нешто и кад је
изашао – бицикла више није
било. Десило се више пута да
људи код нас купе бицикл и да
се после недељу дана врате да
нам се пожале да им је двоточкаш већ украден. То баш буде
жалосно – каже Урош.

Будите пажљиви при куповини
• Кад купите нови бицикл,
сачувајте рачун и запишите
серијски број рама. Тај број
је укуцан у рам негде с
доње стране погона или на
неком мање видљивом
месту.
• Не купујте бицикле од непознатих особа, без документације и по сумњивој
цени.
• Фотографишите бицикл ради лакше идентификације.
• Запишите ознаке делова,
а поготово серијски број

предњег амортизера, уколико га имате, јер је и то на
цени.
• Ако вам бицикл служи за
тренинге и озбиљније вожње, размислите о набавци
још једног, мање вредног
(на пример, половног), који
ћете користити као превозно
средство за обављање ситних послова по граду. Тако
нећете хабати скупу опрему,
а и смањићете ризик од крађе или оштећења свог скупоценог љубимца.

У случају крађе
• Ако вам украду бицикл,
крађу пријавите у најближој
полицијској станици.
• Наведите тачну локацију
крађе и што детаљније опишите бицикл, као и све важне појединости (серијски
бројеви, налепнице итд.).
• Ако не желите да пријавите крађу вашег љубимца

јер мислите да ништа нећете по сти ћи тиме, размислите два пут. Можда је
ствар но тако, али ће јавност има ти ја снију ста ти стику о томе ко лико се
бици кала украде, а би циклисти ће имати јачи аргумент да тра же да се тај
проблем некако реши.

Узалуд вам труд, свирачи
Ако вас задеси та несрећа да
се баш ваш двоточкаш нађе
на мети лопова, мале су шансе да ћете га икад поново видети.
– Све и да полиција пронађе
лопова, бицикл тешко да ће
бити код њега, јер ти људи свој
плен продају истог дана, и то
за неколико хиљада динара. Уз
то, вредност бицикла је обично премала, па ће вам у полицији препоручити да против
кра дљив ца са ми по диг не те
приватну тужбу. Мало ко ће
то урадити, јер адвокат и судски трошкови обично коштају
бар трипут више од самог бицикла, а када добијете на суду, нећете моћи да се „наплатите”, јер су лопови у већини
случајева наркомани и социјални случајеви код којих чак
ни извршитељи немају шта да
заплене – објашњава наш саговорник.

Према речима овог сервисера,
ло по ви ма за штит не сај ле и
слична помагала не представљају препреку.
– Лопови углавном носе велика клешта за арматуру, која
могу да пресеку све. Чуо сам
од неких људи да поједини крадљивци клешта носе у торби,
која је у доњем делу пробушена. Само приђу и за секунд пресеку сајлу и одвезу бицикл. Гледао сам на „Јутјубу” човека који сајле сече малом акумулаторском брусилицом. Дакле,
кад реше да украду, наћи ће
начин да то учине, не можеш
их спречити – тврди Урош.

Он додаје и да су многи његови пријатељи и познаници
били жртве лопова, а само један је успео да пронађе свој Нема спаса
бицикл, вредан око 2.000 евра. У продавници у којој ради овај
– Наркоман је тај бајс
момак могу се наћи најпродао за 2.000 диразличитије врсте
нара неком чосајли, ланаца, UСавет плус
веку из једног
брава и сличод околних
них стварчиАко
на
бициклу
нема
пан че вач ца које слусеријског броја,
ких села.
же за везиПошто је
вање и занаправите сами ознаку
реч о јекључавање
или више њих на раму
дин стве бицикала.
бицикла, тако да постане
ном бициЦене се
клу, пријакрећу од
уникатан и да га можете
тељ је разнеколико
препознати
чак
и
ако
гласио по
сто тина до
га лопови
друштвеним
неколико химрежама да га
љада динара, а
префарбају.
тражи и, срећом,
поштен продавац
успео је да сазна где
неће од вас сакрити
је. Отишао у то село и
чињеницу да стопостотне
откупио бицикл од човека за заштите једноставно – нема.
2.000 динара, колико га је он
– У продаји се могу наћи разсам платио. Знам и за случај да не врсте заштите, али све то

Школски пример добре заштите
Са само једним помагалом
немогуће је осигурати комплетан бицикл, па се зато
препоручује коришћење више различитих ланаца и
сајли.

Најделотворније је осигурање бицикла на две тачке:
U-брава у комбинацији са
скутерском сајлом одбиће ће
и најупорнијег крадљивца.
Ова метода се посебно
препоручује када бицикл
остављате напољу на дуже
време, а поготово преко ноћи. Јасно је да је тешко носити два тешка помагала
ове врсте у торби или руксаку, али ако имате вредан бицикл, свакако се исплати.
Још један савет: што је Uбрава мања, то је и боља, не
само зато што ју је практичније носити са собом, већ и
зато што она због своје конструкције отежава крађу.

Забрањено и кажњиво
Пазите и на ово:
• Документе и друге вредности не остављајте у торбицама на бициклу.
• Избегавајте да остављате
бицикл на скученим местима, попут хаустора, различитих пролаза или паркинга за

аутомобиле, јер бисте се могли неугодно изненадити
уколико двоточкаш претрпи
неко оштећење.
• Ако су ваша деца бициклисти, разговарајте с њима
о овом проблему и упутите
их на одговорно понашање.

више служи да одврати лопова
од крађе него што стварно штити. По мени, најсигурнија заштита су ланци за везивање
скутера, а мана им је то што су
тешки по неколико килограма,
па не може баш свако ни да их
носи са собом. То може да се
пресече само бонсеком или брусилицом, ако лопови имају толико времена. Има и неких
квалитетнијих U-брава из увоза, направљених од квалитетнијег челика, али ни оне нису
испитане. Такав један комад

Истраживања су
показала да
потенцијални
крадљивац готово
увек одустаје од крађе
кад види да је бицикл
заштићен и осигуран
на две тачке.
кошта преко 4.000 динара, док
обичне кинеске варијанте стају до хиљаду динара. Габаритна скутерска заштита је од 1.800
до 2.000 динара. Какву ћете заштиту одабрати, зависи од тога на колико дуго остављате
бицикл. Ако ћете свратити негде на пет минута и држати
бицикл на оку, и најјефтинија
сајла одрадиће посао, али ако
остављате бајс на цео дан и још
ако је негде завучен, ту понекад ништа неће помоћи. Сад
се највише исплати да имаш
што ружнији и јефтин бицикл,
који лоповима неће бити интересантан, па све и да ти га
украду, мање ће ти бити жао –
тврди Урош.
Драгана Кожан

Златна правила
• Не користите јефтине ланце и сајле са четвороцифреним
шифрама
које
крадљивци могу лако пресећи или сломити, него спиралну или челичну сајлу с
бравом. По неписаном правилу, на браву или сајлу требало би да потрошите 10%
од вредности вашег бицикла.
• Ако паркирате бицикл на
месту где има много других
бицикала, знајте да је баш
то савршено место за крађу.
Много је рискантније украсти бицикл који је усамљен
и упада у очи него извући један из гомиле. Ваш бицикл
зато мора увек бити осигуран боље од оних крај којих
је паркиран: тако повећавате шансе да се лопов преоријентише на двоточкаш
поред вашег.
• Ако нисте у близини паркинга намењеног бициклима, бицикл оставите на
месту које је добро осветљено и под видео-надзором и
осигурајте га на адекватан
начин.
• Место на коме остављате
бицикл треба да буде прометно, али не превише. Избегавајте локације где се
креће велика маса људи,
као што су аутобуске станице, биоскопи, школе и слично. Не заборавите да
прилика ствара лопова, а
овде крадљивцима гужва
иде наруку. Паметније је
оставити бицикл недалеко
од кафића или ресторана,

јер ће људи који опуштено
испијају пиће или ручају лако уочити сумњива дешавања око њих будући да су
тада усмеренији на такве
ствари.
• Проверите да ли се стуб за
који сте везали бицикл може лако ишчупати из подлоге и да ли се бицикл може
подићи и извући преко врха
стуба.
• Везивање бицикала за
преносиве објекте који нису
причвршћени за подлогу, попут канти за смеће и слично,
никако се не препоручује.
• Најбољи начин да обезбедите бицикл јесте да вежете
рам и задњи точак заједно,
а ако је могуће, вежите и
предњи точак. Никада не
везујте само предњи точак,
јер се он углавном скида
једноставним потезом осигурача!
• Не остављајте бицикл без
надзора на дуже време и на
лако доступним местима,
посебно ноћу.
• Немојте увек паркирати
бицикл на истом месту. То
ће потенцијалним лоповима
привући пажњу и пружиће
им могућност да помно испланирају напад.
• Поружните свој бицикл
(колико год вам то тешко падало). Довољно је да на неколико места поставите
дебелу црну траку тако да
тај део делује оштећено, па
да потенцијални крадљивац
изгуби интересовање.
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ПАНЧЕВО ЈЕДАН ОД НАЈЗАГАЂЕНИЈИХ ГРАДОВА У СРБИЈИ

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

КАКО ДА ПРЕЖИВИТЕ
„НЕВИДЉИВЕ УБИЦЕ”

Колико кошта
стерилизација љубимаца?
Kастрација је важан медицински поступак чак и за љубимце који нису
полно активни (због нагомилавања
хормона). Више је разлога који иду у
прилог овој методи: спречавање полно преносивих болести, смањење ризика за појаву обољења и тумора, смиривање темперамента животиња, сузбијање ширења дегенеративних гена који се стварају инцестним парењима...
Оптимално доба за ову врсту захвата је када су пси и мачке одрасле
јединке, односно изнад једне и по године старости, а пре шесте године.
Стерилизација свакако није пожељна
у узрастима од само неколико месеци, јер репродуктивни систем тада
још није ни развијен.
Уколико имате пса, он треба да буде или тестиран на срчаног црва или
под редовном превенцијом овог паразита. У неким амбулантама дан пре
заказане операције раде се анализе крви, јер сваки скривени проблем треба

уочити, због увођења у анестезију. Тест
на срчаног црва кошта 1.000 динара,
док анализе крви стају 2.500 динара.
Цена кастрације мужјака златног ретривера који не прелази 40 кг, уз све
поменуте анализе, креће се од 3.500
до 5.000 динара. Стерилизација женке
пса исте тежине кошта 7.000 динара.
Исплати се пратити акције, јер понекад ове услуге можете добити и са
знатним попустом. Тако на акцији
стерилизација за женке паса теже од
20 кг кошта 3.500 динара, а за оне
лакше од ове килаже 2.500 динара.
Кастрација одраслог пса мужјака такође је на попусту упола мање – 2.000,
без обзира на тежину. Операција женки мачака је у том случају 2.000, а
мачора 1.000 динара.
Стационар после интервенције кошта 1.000 динара за велике псе, али
када се љубимац буди, због психичког притиска, препоручује се да власник буде уз њега.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Не ради, па још и смета
Нашој редакцији стижу притужбе грађана на стубиће „против паркирања”. Они кажу да
би требало променити материјал од којих су начињени. Не би
их требало правити од метала,
много боље би било да су од
савитљиве гуме. Оне што се, кад
у њу ударите, савије, па се врати у првобитан положај.
Наши стубићи нису савитљиви, а кад у њих ударите, отпадне доњи део (ако је у питању
аутомобил) или се озбиљно повредите (у случају да сте човек, а притом сте и слабовида
особа). Ни стубић не прође ништа боље. Штета што га, кад
већ буде оборен, не баце у ђубре, већ га поново намонтирају да настави да нам ствара
проблеме. Као да их иначе немамо довољно.

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

У недељу су честице
ПМ10 достигле вредност
од 284,6 микрограма
по метру кубном
Оцене ваздуха: од
„нездравог за осетљиве”
до „нездравог за све”
Ваздух у Панчеву је за викенд и током претходних дана био загађенији
него што смо навикли, па је углавном
од стручњака за аерозагађење добијао наранџасту тројку, што значи да
је нездрав за осетљиве групе, а у суботу, 7. децембра означен је црвеном
четворком. Ова оцена подразумева да
је оно што смо удисали било нездраво за све. На загађеност је утицала
изузетно повећана вредност честица
ПМ10 – ситних честица прашине које су познате под називом „невидљиве убице”.
Ова прашина мања од 10 микрометара, према проценама Светске здравствене организације (СЗО), сваке године је одговорна за преурањену смрт
више од 5.400 људи у Србији. Наиме,
честице ПМ10 приликом удисања

директно нападају респираторни систем и депонују се у најдубљим деловима плућа, посебно угрожавајући децу, труднице, старе особе и људе с
хроничним респираторним и кардиоваскуларним обољењима.

Тежак викенд
Ситуација је протеклог викенда била
посебно алармантна у шест градова у
Србији: у Београду, Панчеву, Смедереву, Новом Саду, Беочину, Ваљеву и
Нишу.

вечерњим часовима, када је концентрација чађи у ваздуху највећа. Такође, требало би смањити проветравање просторија до промене временских прилика. Ризичним групама становништва, као што су хронични болесници, старија популација, мала деца и труднице, препоручује се, ако је
то могуће, боравак у срединама где
нема загађујућих материја. Физичке
активности, попут спортских тренинга, треба реализовати у затвореним,
за то прописаним просторима. Требало

ДЕ ЦА НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈА
Деца, труднице, старе особе и људи с хроничним респираторним и
кардиоваскуларним обољењима
нарочито су осетљиви на аерозагађење.
– Kод ових категорија становништва повишене концентрације
чађи и ПМ10 могу изазвати различите акутне поремећаје здравља, као што су поремећаји
дисајног и кардиоваскуларног система уз погоршање основних
хроничних болести, хроничног
бронхитиса и бронхијалне астме,
коронарне болести, хипертензије
и других болести срца и крвних
судова. Треба нагласити да и
здрава деца, због тога што је њихов респираторни систем у развоју,
могу
имати
различите
респираторне проблеме – истакла
је др Радмила Јовановић.

Честице ПМ10 нападају респираторни систем
Према подацима Завода за јавно
здравље, рекордна вредност ПМ10 у
Панчеву у последњих недељу дана забележена је у недељу, 8. децембра, у
3 сата ујутру, и износила је 284,6 микрограма по метру кубном, што је
преко пет пута више од толерантних
50 микрограма по кубном метру. Вредности су биле високе и у понедељак
(155,79) и у уторак (127,33), а мало
изнад дозвољеног нивоа кретале су се
и у среду, 11. децембра, у време закључења овог броја „Панчевца”.

Важни савети
У Центру за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Панчево
потражили смо и добили препоруке о
томе како треба да поступамо у случају констатованог повећања загађености амбијенталног ваздуха.
– Требало би да грађани смање кретање и боравак на отвореном у градској зо ни, по себ но у ју тар њим и

би да хронични болесници редовно
узимају терапију уз консултације с
лекаром. Грађанима се саветује да
прате медијска саопштења о стању
квалитета ваздуха – рекла је за „Панчевац” др Радмила Јовановић, начелница Центра за хигијену и хуману
екологију.
Она је подсетила и на то да је, ради
смањења загађења, важно подизати
свест о неопходности редукције коришћења индивидуалних возила и индивидуалних ложишта, као и да треба радити на уштеди електричне енергије, с обзиром на то да се на тај начин омогућава смањење сагоревања
лигнита у термоенергетским комплексима у Србији, а тиме и само аерозагађење.
Резултате мерења квалитета ваздуха у Панчеву можете пратити на сајту www.zjzpa.org.rs, у делу „Мониторинг ваздуха”, као и на сајту www.paneko.rs.

НАША АНКЕТА
ШТА МИСЛИТЕ О РАДУ У МАРКЕТИМА НЕДЕЉОМ?
П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Или укинути или увести додатну зараду

Без струје делови Омољице,
Иванова, Новог Села и Брестовца
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова,
у петак, 13. децембра, без
стру је ће би ти де ло ви
Омољице, и то: од 9.30
до 10 сати Улица цара
Душана од Улице Десанке Максимовић до Авалске и Улица Десанке
Максимовић од Улице
војводе Живојина Мишића до Цара Душана, а
од 10.30 до 11 сати Улица
па три јар ха Чар но је ви ћа од
Ули це Ми хај ла Пу пи на ка
Панчеву.
Истог дана, од 12 до 12.30,
без напајања електричном
енергијом остаће део Иванова, и то: Војвођанска улица од Петефијеве до Иве
Лоле Рибара и Иве Лоле
Рибара од 29. новембра до
Војвођанске.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

У суботу, 14. децембра, од 9 до 14 сати, стру је не ће
имати део Банатског Новог Села, и то Омладинска улица од
Цре пај ске до
Михајла Пупина;
Црепајска од Омладин ске до 3. ок то бра;
Улица 1. маја од Омладинске до
ЈНА и Улица ЈНА од Баштенске
до 1. маја.
У уторак, 17. децембра, искључења су планирана за Банатски
Брестовац. Од 12 до 13 сати струје
неће имати Улица Моше Пијаде од
Улице Бранка Радичевића до Поњавичке; цела Улица Ђуре Јакшића; цела Улица Олге Петров;
Улица Бранка Радичевића од Бориса Kидрича до Моше Пијаде и
Змај Јовина улица од Улице Бранка
Радичевића до Сутјеске.
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.

Р. ЦВЕТКОВИЋ

Г. ТРАИЛОВИЋ

Законом о трговини прописано је да
послодавце ништа не обавезује да
ограничавају рад одређеним данима.
Ипак, говори се све више о увођењу
недеље као обавезног слободног дана
у маркетима.
Међу потрошачима, као и међу нашим грађанима мишљења о томе су
подељена.
РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ, пензионер:
– Подржавам рад недељом, ја сам
радио целог живота тако. Али то се
плаћа 150 одсто. Данас је другачије,
приватници не плаћају нормално ни
радним данима. Ипак, када је лоше
време, био би ми проблем када не би
била отворена бар једна продавница
у мојој близини.
ГОРАН ТРАИЛОВИЋ, библиотекар:
– Мени као купцу одговара да све
ради. С друге стране, имам пријатеље који раде у приватним радњама.

М. ТРЊАНАЦ

М. ВАСОВИЋ РАНКОВИЋ

М. МИЉКОВИЋ

Д. ЋИРИЋ

Њима је рад током празника, за не
тако високу плату, велики напор. Али
ако би се укинуо рад недељом, верујем да бисмо се снашли, као што смо
и раније „гурали”. Памтим времена
када недељом није радило ништа.

може да се укине, или је можда боље
да постоји један дежурни продајни
пункт. Ако је град већи, онда може да
се уведе већи број продајних места.
Сви имају другачије потребе и интересе, али можемо да се организујемо.

МИРОСЛАВ ТРЊАНАЦ, пензионер:
– Треба да раде прехрамбене продавнице, али у ограниченом броју,
међу собом би могле да направе договор. Газде онда морају да радницима повећају плате, али они то неће,
јер смо доспели у либерални капитализам. Због чега би текстилне радње
биле отворене викендом? Маркета
има сасвим довољно, слободно неки
могу да се затворе у недељу.

МИЉАНА МИЉКОВИЋ,
мастер биолог:
– Не бих волела да немам где да купим хлеб било ког дана у недељи. Нисам за то да једна радница стално буде
на послу, али колектив може да подели
посао. Свако од нас треба да има слободан дан, али то не мора да буде недеља.

МИЛКА ВАСОВИЋ РАНКОВИЋ,
економиста:
– Преживела бих без самопослуге
последњег дана у седмици. Ионако
не пазаримо сваког дана. Овај рад

ДУШАНКА ЋИРИЋ,
здравствени радник:
– Седми дан треба да буде дан за одмор. Не би ми сметало када тог дана не
бих имала где да обезбедим намирнице, па макар то био и хлеб. Припремили бисмо храну на време у том случају.
Анкетирала: Ј. Катана
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НАШИ СУГРАЂАНИ

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

ПАНЧЕВЦИ МАКЕТАРИ И МОДЕЛАРИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

САВРШЕНСТВО ИМИТАЦИЈЕ
Модели, макете, стварност умањена
да јој се дивимо – то они праве и у томе уживају. А ми који гледамо питамо се одакле им толико стрпљења и
воље.

има четири јуниора и седам одраслих чланова.
– Најтеже је направити макету која
до тада није прављена, чији делови
не могу да се купе. Ја сам за двестагодишњицу прве подморнице на свету
направио њену макету. Нико пре мене то није радио, био је то огроман
изазов – прича Александар.
Овај панчевачки клуб прошле године је освојио највише медаља у Србији, а најуспешнију у њему били су
јуниори. У просторијама у центру града затекли смо Петра (14), Александра (14) и Душана (13). Петар је до
сада израдио двадесет макета, Александар седам, а Душан, који је скоро
дошао у клуб, већ четири.

Неописива радост
Теолог Миломир Милошевић (30) почео је да се бави израдом макета и
модела на даљинско управљање пре
седам година.
– Будући да сам велики заљубљеник у ваздухопловство, први модел
који сам направио био је заправо авион Ф-117А („стелт” срушен 1999. изнад Буђановаца), који ме је својим
обликом и геометријом подсећао на
нешто што сам виђао у филмовима
научне фантастике. С временом су се
моја интересовања ширила, тако да
сам почео да се бавим израдом макета кућа и објеката, гравирањем, па
израдом украсних лампи... – прича
Миломир.
Сваки модел је посебан изазов,
али Миломиру је на првом месту
пра вље ње мо де ла на да љин ско
управљање.

Надахнуће је кључно

Бранислав Цицуљ
оквирно око сто радних сати по квадратном метру – објашњава Јосип.
Није привлачност овог хобија само у прављењу, већ и
у уживању у макетама и опуштању уз њих.

Бродови у боцама праве се на два
начина: склапањем и потезањем. Брод
се направи из четири, шест или
осам кришки, па се уноси једна
по једна. А код потезања се
цео брод, с једрима, одједном
уноси у боцу. Додају се тек
детаљи.
– Волим онај моменат кад је
брод на потезање ушао како треба, па кад отворим једра, он забли ста у пу ном
сјају! А најдражи
ми је тренутак кад
стављам печатни
восак, јер то значи да је све успешно за вр ше но –
закључује Циле.

Таленат за бродомоделарство Зоран
Миленовић (58) показао је још у четвртом разреду основне школе. Тада
је постао члан секције коју је водио
наставник техничког у ОШ „Браца
Петров” Ђорђе Демијаненко.
– Много смо волели ту секцију, родитељи су долазили да нас извуку из
радионице. У почетку смо свашта правили, а ја сам се касније определио
за бродове. Треба правити разлику између моделарства и макетарства. Макете су стојеће или пловеће, оне су

– Осећај који имате кад полети модел коме сте посветили дане и недеље свога живота, невероватан је. Неописива радост због успеха тада надвладава велику трему да не направите грешку и сав тај труд не нестане за
неколико тренутака – каже он.
Али, мисли он, премало људи ужива у овом лепом хобију, јер је веома
тешко наћи одговарајуће делове и
електронику за самоградњу.
– У већини случајева делови се наручују из иностранства, док се основни материјали могу набавити и код
нас у локалним радњама – објашњава
Миломир.

Јосип је за потребе снимања Кустуричиног филма „Живот је чудо” израдио неколико макета и помагао сценографима око уређења станица. А за
добро обављен посао Емир Кустурица му је узвратио кратком епизодном
улогом у филму.

Као брод у боци...
Бранислав Цицуљ Циле (65) пре тридесет шест година је у часопису „Уради сам” видео шему за израду брода у
боци и осмелио се да проба да га направи. Успео је.

Љубитељ железнице
Јосип Вебер (51) на поклон је од родитеља добио први комплет електричне железнице „Механотехнике” пре
него што је кренуо у први разред. Макета се састојала од круга шина, локомотиве и два путничка вагона. Он
им је додавао кућице од лего коцкица и дрвеће које је правио од сунђера.
– Прву велику макету направио сам
са шеснаест година. Она је „узурпирала” скоро половину моје собе. Помоћ у изради елемената макете и рељефа својим саветима пружили су ми
старији чланови београдског Клуба
љубитеља железнице – каже Јосип.
Како материјала за ту врсту хобија
практично није било у нашим радњама, он је делове набављао преко гастарбајтера из Немачке и Аустрије.
– Пре тридесет година покренуо
сам иницијативу за оснивање Клуба
љубитеља железнице у Панчеву и од
тада се интензивно бавим израдом
макета. Галерија се налази у бившој
чекаоници старе железничке станице на Тамишу и краси је десетак макета различитих димензија и размера које грађани Панчева и остали љубитељи железнице могу видети на изложбама – прича нам он.
До сада је направио преко сто макета и призора догађаја. Већина њих
краси канцеларије у седишту српских
железница у Београду и кабинет Министарства за инфраструктуру и грађевинарство, а има их и у музејима
железнице у Београду и Љубљани, на
„Шарганској осмици”, у седишту црногорских железница у Подгорици,
Амбасади Словеније у Београду...
– У изради учествују и столари и
стаклоресци, јер макету треба заштитити од прашине и додира посетилаца. За израду једне макете утроши се

– Озбиљније сам почео да се бавим
овим 2000. године и од тада сам направио сто четири макете. Материјал
за рад су ми комади липе, штапови за
пецање, папир... – каже Циле.
Делови брода се уносе полако кроз
отвор на флаши пинцетама, жицама,
деловима антена... Израда једног брода траје од једног до три месеци, али...
– Макету једног броду сам радио
пет година. Направио сам га, али
сам се бојао да га раставим како бих
га убацио у боцу. Бојао сам се да нећу успети... Тек после пет година
сам се осмелио... Касније сам направио још двадесет таквих истих –
прича Циле.
За овај хоби потребни су добри живци.
– Када не успе, ставим кожну рукавицу и узмем чекић па разбијем флашу. Срећом, само две-три флаше су
до сада настрадале. Проблем је што,
кад се направи грешка, нема поправљања. А дешава се и да флаша има
неко оштећење или задебљање, па онда треба пронаћи другу, а онда из почетка – каже Бранислав.

Александар Стојановић (51) бави се
макетарством од
седамдесетих. Као
и већина љубитељи овог хобија, у
детињству је добио
на поклон сет за
склапање и тако је
све кренуло. Сада
је председник Макетарског клуба „Др Владимир Алексић” и за собом има преко петсто макета и триста медаља.
– Mакете купујемо као кит-сет.
Унутра се налази саставница у којој
је објашњено који део с ко јим
иде, шта се прво
ради, како се боји... Ово је занатски посао. Децу
ко ја до ла зе у
клуб прво учимо
како се шмиргла,
гитује, а онда то
све спајамо, лепимо, бојимо и
на крају стављамо ознаке – прича Алек сан дар.
Он нам је објаснио да је свака макета посебна – ради се одЈосип Вебер ређени авион познатог пилота, из
конкретног пука... Нема импровизације, све што се прави треба да буде
што верније оригиналу.
– У сетовима имамо само делове,
а оно што је нама осим тога потребно јесу знање, стрпљење и алат: скалпе ли, кле шта,
кит, четкице, боје, разређивачи...
Током рада упозна је мо исто ри јат, географију и
тех ни ку – ка же
Александар.
Овим хобијем
мо гу да се ба ве
де ца ста ри ја од
седам година. У
клубовима макетара они су у категорији јуниора
док
по ха ђа ју
основну школу, а
касније прелазе у
кадете. Клуб „Др
Владимир Алексић” тре нут но

„Несклон масив ним при поведачким
екс пе ри мен тима колико и
разметању фигурама, Ваљаревић успева
да свој стил
оне о би чи до
оне мере у којој он постаје
препознатљив,
различит, аутентичан и – искрен…
Јунак ’Кома’ доказује да се и поред боравка у великом свету, који
му намењује улогу јавног писца,
може сачувати интима која га води или у природу, или у подножје,
у село, међу локалне мештане, односно ка слици као начину алтернативне, нејезичке комуникације.”
Слободан Владушић
Два читаоца који до 18. децембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Како сачувати интиму?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
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

„Сицилијанка”
Линде ло Скуро

Техника,
историја,
географија...

Миломир Милошевић

„Комо” Срђана
Ваљаревића

Александар Стојановић
више украс, а модели у потпуности
имитирају оригинал, само што су умањени – објашњава Зоран.
Њему за једноставније макете бродова треба око три месеца, али рад
може да потраје и годину дана кад се
раде дуборези и слично.
– Данас много тога може да се нађе
на интернету, али смо ми макете радили по шемама на папиру. Ђорђе
Латовљевић и ја смо међу оснивачима Удружења макетара и бродомоделара „Па нон Пан че во” и кад смо
почели, имали смо само четрнаест
цртежа. А сад имамо преко пет хиљада нацртаних шема – каже Зоран.
Сматра да је за израду макета бродова потребно надахнуће, јер није
сваки дан добар за фине и прецизне
радове.
– Једног дана ти не иде, а онда сутра за два-три минута завршиш то
што те је мучило. У ситуацијама када
не иде, боље је радити неке грубље
радове – објашњава он.
Макете клуба „Панон Панчево”,
чији је члан и Бранислав Цицуљ, налазе се у салама Војске Србије, Саобраћајног факултета, Националног
парка Црне Горе и Музеју историје
Југославије...
Мирјана Марић

Зоран Миленовић

Упркос проблематичном
и
скромном
детињству
Ма ри ја је
интелигентна, ле па и
од луч на да
постигне
успех у вишој средњој
кла си бри танског друштва и у неком тренутку одлучује да окрене леђа свом
пореклу. Међутим, када јој болна
прошлост закуца на врата, тонуће
све дубље у мрачну породичну прошлост – док не упадне у вртлог
опасне освете.
Два читаоца који до 18. децембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Шта вас асоцира на Сицилију?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
каква је ваша љубавна прича. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Моју љубавну причу опевао је
’Психомодо поп’ стиховима: ’Ја волим само себе, свог јединог себе!’”
064/1892...
„На првом састанку су ме њени,
чим сам дошао по њу, упрегли да
помогнем око зидања свињца. Данас, двадесет година касније, имамо двоје деце и волим је и више
него тог дана кад је настао свињац.” 062/8853...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање кога бисте желели
да заборавите:
„То је једна свима добро позната личност са ових простора из домена политике. Први ће вам пасти
на памет, гарант.” 064/2478...
„Рекао бих вам да нисам заборавио кога бих желео да заборавим.
Шифра: Алцхајмер.” 06038843...
Д. К.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 12. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт поводом десетогодишњице од првог наступа
„ПХ бенда”.
Петак, 13. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт састава „Nirvana Real Tribute”.
Субота, 14. децембар, 17 сати, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт ученика клавира из класе проф. Анђеле Стојовић Добричанин.
Субота, 14. децембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бенда „Мортал комбат”.
Субота, 14. децембар, 19.30, дворана Културног центра: концерт КУД-а „Абрашевић”.
Понедељак и уторак, 16. и 17. децембар, 18 сати, дворана
Културног центра: концерти ученика поводом обележавања
дана Балетске школе „Димитрије Парлић” Панчево.
Среда, 18. децембар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
традиционални новогодишњи концерт соло певача, ученика
проф. Татјане Стојиљковић.
Среда, 18. децембар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече
салсе.

Изложбе
Четвртак, 12. децембар, 20 сати, Дом омладине: отварање изложбе „Природа у фрејму”.
Среда, 18. децембар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: изложба радова чланова Удружења ликовних
уметника Панчева.

Тематски програм
Четвртак, 12. децембар, 18 сати, Градска библиотека: промоција збирке песама „Шапати тишине” Споменке Петровић.
Четвртак, 12. децембар, 18 сати, Свечана сала Народног музеја: трибина „Злата вредни историчари и њихови хероји.
Четвртак, 12. децембар, 20 сати, Градска библиотека: промоција књиге „Суворов, непобедиви Христов војник” Ранка
Гојковића.
Петак, 13. децембар, 20 сати, просторије агенције „КомуникАрт”: представљање новог стрип-албума „Охрабрење” Александра Зографа.

Представе
Субота, 14. децембар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Куц-куц, има ли кога?”.
Недеља, 15. децембар, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Виолина, даире и пегла”.

МОЈ

избор

МОЈ

Са пашњака
до научењака
Стефан Илић,
ученик Гимназије и
полазник групе за историју
у РЦТ „Михајло Пупин”
КЊИГА: Дело које ме је фасцинирало и које бих увек
препоручио свима, без обзира на године, јесте „Са пашњака до научењака”, аутобиографија Михајла Пупина,
која је награђена престижном
Пу ли це ро вом на гра дом и
представља истиниту причу о
српском пастиру из Идвора
који је постао највећи светски научник, проналазач, професор на Универзитету Колумбија, почасни конзул Србије у САД... Он је написао
једну искрену причу о себи,
свом родном месту, мајци,
животном путу, пропустима
и успонима. Kњига доноси неизмерно богатство читаоцу који окрене и последњи лист.
Делим мисао Црњанског да
нам ово дело пружа наук који
треба да нам каже реч пута
на чијем крају чека смисао.
МУЗИКА: Избор музике увек
зависи од расположења. Зато
је тешко да један извођач или
бенд има одговарајућу песму
за сваки тренутак. Ипак, један британски певач и текстописац успео је да испуни
моја очекивања. То је Ед Ширан, чији су синглови оборили рекорде у земљама широм
света, будући да су доспели

Страну припремила

Мирјана
Марић

на прва места музичких листа. Много ми се допада његов рад и, по мом мишљењу,
он је један од најбољих уметника музичке индустрије овог
доба. Као омиљену песму могао бих да издвојим „Perfect”,
али су и остале подједнако
добре.
ФИЛМ: Један од последњих
филмова које сам гледао, а
који ми се изузетно свидео,
јесте „Џокер”, амерички психолошки трилер који је изашао ове године. У њему је
описана прича Артура Флека, неуспешног стендап комичара и кловна који постаје
страх и трепет Готам Ситија,
јер му се, у психичком расулу, чини да је насиље једино
решење. „Џокер” говори о свету у којем данас живимо на
специфичан начин, на који је
то мало филмова урадило. Такође, поред „Гладијатора” или
„Хода по ивици”, квалитету
овог филма својом беспрекорном глумом увелико доприноси Хоакин Финикс.

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

ШЕСТИ „ПАНЧЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛ”

„МОЈ ЈУТАРЊИ СМЕХ” НАЈБОЉИ
ДУГОМЕТРАЖНИ ФИЛМ
У победничком
остварењу глумио
Небојша Глоговац
Све пројекције
биле бесплатне
Шести „Панчево филм фестивал”, који је почео 4. децембра, свечано је затворен проглашењем победника и доделом награда за две такмичарске селекције у недељу, 8. децембра, у дворани Културног
центра Панчева.
У селекцији „Светионици”, у
оквиру које је приказано осам
дугометражних остварења, жири у саставу: Андријана Стојковић, редитељка, Леон Лучев,
глумац, и Greg De Cuir Jr, куратор и преводилац, одлучио
је да награду за најбољи филм
додели дебитантском делу Марка Ђор ђе ви ћа „Мој ју тар њи
смех”, који је и отворио овогодишњи фестивал. У образложењу жирија наведено је да се
награда додељује филму који
„ненаметљиво, прецизно и с великим саосећањем приказује
деликатна стања човека који је
престар да би био назван младићем, а сам себи премлад да
би се самостално отиснуо у живот. Одговоре на питања како
је овај парадокс настао и како
из њега изаћи редитељ нам даје сведеним филмским средствима, јасним мизансценом и
несвакидашњим дијалозима.
Глумачки израз је сведен на
присутност. И баш у тој присутности лежи простор смјеха,
јер њихова (глумачка) искреност и бивање у властитим свјетовима остављају простор нашег

уписивања, препознавања, а
одушка нелагодним ситуацијама које препознајемо или смо
их прошли у животу. Филм даје дирљиво и једноставно решење за нашу „колективну” усамљеност и његов катартични
крај улива наду у снагу коју
нам даје повезивање с другима
људима”.
Марко Ђорђевић је рекао да
ову награду посвећује глумцу
Небојши Глоговцу, који је у
овом филму остварио једну од
својих последњих улога.
Посебно признање ове селекције добио је Ђакомо Абруцезе
за документарни филм „Америка”. Награда „Димњак” за
најбољи кратки филм у оквиру
селекције „Рани радови” – која
се додељује филму који нагове шта ва ве ли ки та ле нат и

потенцијал редитеља и представља јединствену и оригиналну визију света који нас
окружује – додељена је филму
„А сад се спушта вече” редитељке Маје Новаковић. Жири
ове селекције чинило је четрнаесторо средњошколаца из
Панчева и Београда, предвођених менторком – редитељком
Мајом Милош.
Награде у овој селекцији добили су и Ћи Јанг (најбоља режија за филм „She Runs”), Давид Авилес (посебно признање
за филм „El Hacedor de Muebles”), Јелена Тјапкин (најбоља глумица, за филм „Шербет”), Марко Матић (најбољи
глумац, за филм „Последња
слика о оцу”), Данило Станимировић (најбољи сценарио за
филм „Бам би ленд”), Ма рио

Пућић (најбоља фотографија,
за филм „Совјетски пси”) и
Штефен Голдкамп и Јелена
Максимовић (најбоља монтажа, за филм „After Two Hours,
Ten Minutes Has Passed”).
Фестивал је затворио филм
који је добио две награде на
последњем Канском филмском
фестивалу –„То мора бити рај”
палестинског редитеља Елије
Сулејмана.
Шести „Панчево филм фестивал” организовали су филмски радници и уметници окупљени око истоименог удружење грађана, у сарадњи с Културним центром Панчева и Домом омладине Панчево, уз подршку Града Панчева, Министарства културе и информисања Републике Србије и Филмског центра Србије.

ИЗЛОЖБА УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА РАДА И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Упознај своје способности и покажи их
У просторијама Удружења инвалида рада и особа са инвалидитетом града Панчева у петак, 6. децембра, отворена је
изложба радова насталих на
радионицама у оквиру пројекта „Упознај своје способности
и покажи их”, који је финансирао Град Панчево.
Пројекат је реализован у протеклих шест месеци и подразумевао је да се чланови удружења на овај начин друже и
покажу своје креативне способности. С њима је овом приликом, као и претходне четири године, радила сликарка Јелена Бадњевац Ристић.
– Особе са инвалидитетима
не смеју да буду усамљене и
запостављене. Нама је био важан тај тренутак дружења и
мо гућ но сти да се осло бо де.

Неке радионице смо имали у
природи – у Белој Цркви, на
Чардаку у Делиблатској пешчари и на Авали. Поред тога
што смо сликали, ми смо се и

ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Бајка о дечјем осмеху
Удружење МНРО Панчево у
сарадњи с Плесним студиом
„Лана” и домом „Срце у Јабуци” одржало је у уторак, 3. децембра, у Културном центру,
музичко-сценски игроказ под
називом „Бајка о дечјем осмеху” поводом обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом.
Овог пута публика је имала
прилику да види причу о краљевству у које је дошао зли чаробњак који је деци отео осмехе како би нашао своју личну
срећу. На крају је није нашао,
али су чланови краљевства схватили да је њему потребна помоћ, јер је он чинио зла дела
зато што му вид није био добар. Уз подршку пријатеља и
лекара, он је коначно нашао

свој мир. Сјајни глумци Удружења МНРО дочарали су ову
причу на себи својствен начин,
топло и ненаметљиво, тако да
схватимо да је мало потребно
да бисмо схватили шта је најважније у животу – здравље,
љубав и подршка ближњих.
Пред ста ву је осми сли ла
Александра Ксенија Милосављевић, која годинама сарађује са овим удружењем. Поред
представе „Бајка о дечјем осмеху”, она је са члановима Удружења МНРО пре три године
урадила представу „Ромео и Јулија”, а прошле године „Лице
љубави”.
Пројекат је финансирао Град
Панчево, уз подршку Културног центра Панчева и Савета
за родну равноправност.

дружили и посматрали природу, што је једнако важно. Учествовале су особе с разним инвалидитетима, они који су слепи или сла бо ви ди и те же

покретни. Тако је свако даo допринос у складу с могућностима – објаснила је Јелена Бадњевац Ристић.
Присутнима су се обратили
председник Удружења Слободан Стефановић, градски већник задужен за рад, запошљавање и социјална питања Миленко Чучковић, панчевачки
адвокат и посланик Народне
скупштине и пријатељ Удружења Петар Јојић и председница Савеза инвалида рада Војводине Стана Свиларов.
Она је истакла да су инвалиди рада своје здравље и радну
способност изгубили на радном месту, али да то не подразумева да буду отуђени, већ
прихваћени и да кроз пројекте
као што је овај покажу своја
умећа.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ИВАНА ИВАЧКОВИЋА

О „Азри” и Џонију
Књи га но ви на ра и
писца Ивана Ивачковића „Између крајности”, о легендарној групи „Азра” и
ње ном фронт ме ну
Џонију Штулићу, биће про мо ви са на у
Панчеву, у Културном центру, у четвртак, 12. децембра, у
19 сати. Учествоваће
професор Душан Павловић (ФПН), новинар Владимир Стакић и аутор, а модератор ће бити Зоран Илић из
Удружења рок музичара Панчева, које је, уз Културни центар, организатор промоције.
Дуго нека књига није изазвала интересовање као ова. Уз-

буркала је многе
духове и била разлог јавне и жестоке полемике њеног аутора и главног јунака. Ивачко вић у књи зи
сла ви Шту ли ћа
као највећег генерацијског песника и гласноговорника, али не подилази митовима
створеним током
његовог холандског егзила. У сваком случају, „Између крајности” је незаобилазно штиво за
све којима је музика „Азре” и
Штулића обележила младост,
али и за оне који њихову музику тек треба да открију.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

ДВА ЧАСА ГРАТИС

013/334-345
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити
и тромбоцити)
и ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА,
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара

Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

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

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Жељка Ковачевић
Клинички центар
Србије

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•
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ШПОРЕТ алфа врање 9.
061/102-27-46. (286623)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел астру,
2001. годиште. 063/80149-32. (286520)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ нови ормар, јакне, бицикли,
стаклени сто, јелке, огледало. 060/143-62-10.
(286625)
ОПЕЛ астра караван,
2007, 1.6, бензин еуро 4.
060/525-41-07. (286627)

ТЕПИХ вунени 3,5 х 2.6,
3.2 х 2.5, добро очувани.
064/856-60-65. (286640)

СИТРОЕН саксо, 2002,
клима, добро стање, власник, 1.150 евра.
064/201-21-95. (286742)

СВИЊСКЕ полутке, прасићи, услужно клање, могућност доставе, квалитет.
065/614-74-40. (286295)

Ц 5, 2.0, ХДИ, 2002. одличан, нерегистрован, наследство, повољно. Тел.
062/772-787. (ф)

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

ВОЗИЛА
ЈУГО гуме, 155-13, са
фелнама. 065/514-07-40.
(286560)
ГРАНДЕ пунто 1.9 мултиџет, 2007, петора врата,
шест брзина, дигитална
клима, на име. 064/58750-24. (286561)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ возила, стање
небитно, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (286681)

АКЦИЈА
Ковин коцка
6.450

ПЕЖО 207, 1.4, бензин,
2007, петора врата, фул
опрема. 064/587-50-24.
(286561)

063/716-46-31
(7/286705)

ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В, 2001,
клима, серво, гаражиран,
ОТКУПЉУЈЕМ возила од
власник. 064/142-55-93.
70 до 1.300 евра.
(286640)
062/193-36-05. (286681)

УГАЉ

ГАРАЖЕ

Ковинска коцка 6.850
13.500

Сушени вреоци 13.500

063/832-29-79
069/716-463

(9/286464)

ЏАКОВИ
СА ИСПОРУКОМ
ОДЛОЖЕНОдо 180 дана

ДРВА за шпорет, продајем на џакове. 062/19071-60. (286668)
ПРОДАЈА огревног дрвета, буква, багрем, цер,
исечено и исцепано. „Босанац 013”, 064/357-8208. (285901)
ПРОДАЈЕМ свиње, око
160 кг. Тел. 063/865-8049. (286216)
ПРОДАЈЕМ слике Трумића, Радовића и других
сликара. Рани радови,
уља на платну. 06/333892. (286501)
РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од
1.600, столови од 4.500.
060/600-14-52. (286524)
БУНДА сребрна лисица,
дужина – средња. Тел.
063/882-90-77. (286528)

СТИЛСКИ сточић бео.
065/643-69-12. (286508)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње.
013/631-811, 064/288-7471. (286535)
ПРОДАЈЕМ вертикални
замрзивач са седам фиока, 250 литара. 064/39838-81. (286563)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, равна плоча,
веш-машину, ТВ филипс.
063/158-27-50. (286723)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, гаранција, вршимо ремонт.
063/705-18-18, 335-930.
(286668)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован намештај, перје, плинске боце,
бакар, алуминијум, акумулатори. 066/900-79-04.
(286471)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 0`13/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (286536)
КУПУЈЕМ: перје, старе
слике, сатове, стари новац, играчке, стрипове,
сифон флаше, старо покућство. 063/705-18-18,
335-930. (286668)

ПРОДАЈЕМ голф 2 дизел,
регистрован. Тел.
013/332-23-84, 063/77882-33. (286580)

ПОЛО 1.0, 2001. годиште,
прешао 115.000 км, регистрован до октобра 2020.
063/716-48-68. (286605)

ПРОДАЈЕМ кухињске елементе, судопера 3.000,
нова. 371-568, 063/77345-97. (286704)

062/873-19-80; 064/503-30-11

ПУНТО 1.2, 2007, петора
врата, атестиран плин,
регистрован годину.
064/130-36-02. (286561)

ЈУГО 55, оригинал боја,
82.000 км, није вожен
шест година, регистрован,
750 евра. 063/776-16-77.
(286588)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа. Вршимо поправке.
064/588-95-48. (286697)

ГАРАЖУ издајем, дуплу,
ПОЛОВНЕ две зимске гу- КУПУЈЕМ исправне и неиспод зграде, струја граисправне ТА пећи, долатис, Тесла. 061/225-16-43. ме 185 х 65 х 15. Обе
2.500 динара. 064/866зим на адресу. 061/641(286648)
2583. (2866631)
30-36. (286689)
ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж 1. Тел. 062/339-299.
„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
(286729)
• Буква, багрем, храст – најповољније
ИЗДАЈЕМ повољно гара• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
жу на Содари, 12 квм.
063/864-07-06. (286706)
• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

ПУНТО 1, 1.1, 1998, троје
врата, атестиран плин, исИЗДАЈЕМ зидану гаражу
текла регистрација.
на Котежу. 063/122-55064/587-50-24. (286561)
22. (286741)
ПУНТО 1.2, 2011/12, петора врата, атестиран
КУПОПРОДАЈА
плин, 85.000 км. 064/130ПОНУДА
36-02. (286561)
ДОБРО теретни макси,
1.3, 2007, атестиран плин,
150.000 км. 064/587-5024. (286561)

САМАЧКИ кревет, трпезаријски сто, столице, угаона гарнитура, комода,
сточићи. 063/861-82-66.
(286647)
ФРИЖИДЕР бош лукс,
веш-машина, комбиновани фрижидер, уградна
рерна. 063/861-82-66.
(286647)

АУТО-ПРИКОЛИЦА,
2004, исправна, регистрована, 300 евра. 064/24067-56. (286669)

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

ПРОДАЈЕМ фрижидер
мали, комбиновани 430 л,
веш-машину. 064/129-7360. (286628)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност није битна, радимо ремонт ваших пећи.
063/705-18-18, 335-930.
(2866689
НА ПРОДАЈУ топола и врба. 063/423-466. (286679)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, магнохром 4.5 кв. 066/354412. (286649)

ТА ПЕЋИ 3 кв, грејалица
на плин из Немачке.
063/812-48-62. (286603)
ОГРЕВНО дрво: багрем,
буква, храст, бесплатан
превоз. Попуст пензионерима. 064/356-03-93.
(286602)
БАЛИРАНА детелина,
свиња 150 – 160 кг, прасићи 20 кг. 064/438-5415. (286612)
ПРОДАЈЕМ прасиће –
клање и превоз. 063/81236-04. (286617)
ПРОДАЈЕМ товне свиње
са клањем и превозом.
063/812-36-04. (286617)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, олово, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/321-77-93.
(286653)

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински
ИСПОРУКА ОДМАХ
Бесплатна достава
на кућну адресу
061/176‐34‐08

КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре, долазимо.
061/206-26-24. (286653)
КУПУЈЕМО метале, олово,
гвожђе, акумулаторе, бакар, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, шпорете. 061/322-04-94.
(286653)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу, Иланџа,
са 27 ари грађевинског
плаца, 18.500 евра.
065/342-23-91. (286213)

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа,
109 квм, власник, 79.000
евра. 065/258-87-77.
(286523)
ПРОДАЈЕМ 115 ари багремове шуме, Шушара,
Делиблатска пешчара.
063/776-16-77. (286642)

КУЋА, 80 квм, на 3 ара
плаца. Карађорђева, Горњи град, на продају. Цена
38.000 евра. Тел.
062/772-787. (ф)

МЕЊАМ пла, стара кућа
за стан новоградња.
013/401-607. (286534)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 7 ари,
вода, струја. 063/163-9717. (286658)

СТАРЧЕВО, усељива кућа
150 квадрата, помоћни
објекти, 9.3 ара. 063/725КУЋА 130 квм, приземна,
КАЧАРЕВО, кућа 100 квм, 99-37. (286559)
две стамбене јединице,
11 ари, на продају, усепосебне, 29.000 евра. КоПРОДАЈЕМ стан у Његољива. 064/172-86-12.
зарачка. 062/830-29-01.
шевој. 060/180-30-15.
(286314)
(286569)
(286616)
ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
У складу са чланом 20. став 2. Закона о процени
плаца, Горњи град.
утицаја на животну средину („Службени гласник
063/829-89-48.
РС” бр.135/04 и 36/09)
(286102/3)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПАНЧЕВО
ПРОДАЈЕМ грађевинско
ГРАДСКА УПРАВА
земљиште 2,2 хектара,
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
Новосељанси пут, може
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
парцелисање. 062/403241. (286490)

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
ПРОДАЈЕМ земљу у Долову, Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (286497)
КАЧАРЕВО, продајем
двоспратну комфорну
ккућу, 250 квм, локација
одлична. 063/401-052.
(286581)
СОДАРА, војна зграда,
двоипособан, 62 квм, XII,
усељив. 064/327-54-10.
(286494)
ВОЈЛОВИЦА, кућа 70 +
30 квм, две стамбене јединице, 39.000. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(286506)
ПРОДАЈЕМ плац 5 ари,
стара Миса, 200 метара
код Козарачке. 065/26380-35. (286522)

(2/285971)

АУТО рено твинго, бензинац, 2000. годиште, врло
добро стање, серво волан,
зимске гуме. 066/343-476.
(286331/р)

Пљевља

marketing@pancevac-online.rs

СТРЕЛИШТЕ, 10 ари,
40.000; Старчево 15 ари,
кућа са локалом, 45.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (286659)

Носилац пројекта Јавно комунално предузеће „Хигијена”, Панчево, Цара Лазара бр. 57, поднео је захтев за давање сагласности на ажурирану Студију
о процени утицаја на животну средину Пројекта за
изградњу, доградњу и реконструкцију Комплекса
комуналне зоне: Хала, надстрешница за возила,
надстрешница за линију за сепарацију, објекат за
запослене са надстрешницом и реконструкција постојеће хале на кат. Парцели бр. 494/4 к.о. Панчево у Панчеву на локацији Панчево, Власинска бр.
1, на територији Града Панчева.
Увид у предметну Студију може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I бр. 2–4, Панчево, соба 617 у периоду од
13. децембра 2019. године до 02. јануара 2020. године радним даном од 10 до 14 сати. За време
трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и мишљење на изложену студију о процени утицаја.
Јавна расправа и презентација Студије, биће одржана 09. јануара 2020. године у 11 сати, у сали на
IX спрату Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, Панчево.
Презентацији Студије и јавној расправи присуствоваће и носилац пројекта.

Петак, 13. децембар 2019.
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

СТРОГИ центар, кућа 215
квм, 4 ара. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(286574)
ЦЕНТАР, плац 18 ари,
210.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(286574)
КУЋА у центру са два стана, С. Милетића око 100
квм + нова градња.
063/776-16-77. (286587)
ЦЕНТАР, кућа 260 квм,
М. Горког 10, I спрат +
поткровље, 160.000 евра,
1/1. 060/551-11-71.
(286616)

НОВА МИСА, 180 квм,
1.5 ар, гаража, 60.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286652)
ПРОДАЈЕМ плац 26 ари,
50.000 евра. Јабучки пут.
063/853-63-00. (286728)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, X, ЦГ, 39.000, договор. (300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(286506)
НОВА МИСА, трособан,
100 квм, ПР, 34.500, договор. (300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(286506)
НОВА МИСА, 83 квм,
трособан, ВПР, двостран,
укњижен, 41.000.
063/252-559. (286527)

КУЋА 140 квм, 4 ара, усељива, Козарачка 10,
29.000 евра. 063/804-0785. (286616)

ПЛАЦ, Шарпланинска,
4.5, темељ, вода. 19.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286737)

Дочек Нове године
са Феријалцима

КУЋА, Ново Село, ПР +
ПК, нова, 150, 40.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286737)

и бендом „Боја ноћи”
Ресторан ГЦ Панчева
Тел. 013/319-248 (18–20 сати)
063/122-33-45
и 064/128-77-86
(4/286573)

ТРИ стамбене јединице,
кућа ј210 квм, 53.000
евра. Козарачка 10.
063/804-07-85. (286616)
ХИТНО продајем плац на
Караули. Тел. 062/198-1388. (286690)
ПРОДАЈЕМ кућу у Глогоњу, ЈНА 10. Тел. 060/04441-84. (286582)
КУЋА, монаћжна, нова,
70 квм + 2 ара плаца,
15.000 евра, Козарчка.
062/830-29-01. (286616)
КУЋА, 13.000 евра, 60
квм, 2 ара, Козарачка 10а. 062/830-29-01.
(286616)

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање, исплата одмах.
064/206-55-74. (286595)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 квм, VI, ЦГ, 42.000, договор. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(286506)

БРЕСТОВАЦ, ПР, нова,
усељива, 84, 16.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (286737)
ДОЊИ ГРАД, пола куће,
22.000, сређена, 5 ари,
33.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (286734)

ПРОДАЈЕМ стан, 87 квм,
II спрат, лифт, гаража,
новоградња, шири центар. 063/638-677.
(286677)

СТАНОВИ
ПОНУДА

УЛИЧНИ део куће, засебан улаз, Војловица, 56
квм, двособан,
12.000.(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(286646)

КУПУЈЕМ двособан стан
до IV спрата, лифт, ЦГ,
Содара или Котеж 2, исплата одмах. 063/700-3403. (186597)

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.

ПРОДАЈЕМ два ланца земље, поред села, у Качареву. Тел. 013/601-281.
(286695)

ПРОДАЈЕМ већи и мањи
стан на Стрелишту.
066/937-00-13. (286683)

ПРОДАЈЕМ 4.5 ланца,
преки пут. 060/153-25-15.
(286713)

ХИТНО продајем стан, 98
квм, нова Миса. Тел.
064/944-40-79. (286711)

СТРЕЛИШТЕ, 96 квм, IV
спрат, ЦГ, две терасе,
власник, укњижен.
064/163-57-59.
(286541/2)

СОДАРА, двоипособан,
71 квм, ЦГ, очуван.
061/102-27-46, 064/24895-28. (286623)

ПРОДАЈЕМ стан 117 квм,
преко пута Авива, централно грејање. 063/15999-62. (286553)

НОВА МИСА, трособан,
III, 68 квм, ЕГ, 44.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286652)

СОДАРА, троипособан,
ЦГ, VI, поглед на реку.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (286552)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

ДВОСОБАН, 55 квм, II,
код Хотела „Тамиш”,
35.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (286644)

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

КОТЕЖ 2, троипособан,
ЦГ, II, прелеп, без улагања. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (286552)

ЦЕНТАР, прелеп трособан, II, ЦГ; новија зграда,
68.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (286644)

• Управљање стамбеним
заједницама

СОДАРА, 62 квм, ЦГ, IV,
ПВЦ, 37.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(286552)

МИСА, једнособан, 33
квм, ВП, ТА, тераса,
22.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(286646)

• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, III, 38.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (286574)
СТРОГИ центар, једнособан салонски стан, идеалан за канцеларију,
25.500. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (286584)
СТРОГИ центар, салонски, 173 квм, четворособан, идеалан за канцеларије. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (286584)
ШИРИ центар, нови станови, 51 квм, 54 квм, 60
квм, 70 квм. Власник.
063/208-352. (286613)
СТРЕЛИШТЕ, етажа куће,
90 квм, први спрат,
28.0000. (677), „Нишић”,
362-027, 0647206-55-74.
(286595)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, IX спрат,
42.000. (677), „Нишић”,
362-027, 0647206-55-74.
(286595)

ШИРИ ЦЕНТАР, четворособан, дуплекс, 91 квм,
III, ЦГ, лифт, 70.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(286646)

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 квм, III, ЦГ, 31.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (286646)

НОВИ БЕОГРАД, блок 45,
једноипособан, VI, ЦГ,
80.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286652)
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HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ПОНУДА

ТЕСЛА, једноипособан,
26.000, нова Миса једнособан, ТА, 15.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(286734)

ХИТНО купујемо мање
станове, исплата одмах.
060/551-64-50. (286644)

ТЕСЛА, двособан, 54,
приземље, тераса, 38.000,
празан. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286737)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.

ПОТРЕБНИ плацеви за
инвеститоре. Агенција
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (286712)
КУПУЈЕМ станове за реновирање, исплата одмах.
Агенција „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(286712)

СОДАРА, трособан, IV, 72
квм, ЦГ, гаража, 46.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286652)

ТЕСЛА, двособан, IV, 52,
TA, празан, 34.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (286737)

marketing@pancevac-online.rs

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребни станови на свим
локацијама. (67),
063/744-28-66. (286737)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локал у Тржном центру Трубач, 17,5
квм, II спрат, 7.000 евра.
063/850-02-66. (286601)
ЛОКАЛ издајем, строги
центар (ЈНА и Максима
Горког), за све намене.
063/372-124. (286610)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама. Брза ис- ТАМИШ капија, локали за ИЗДАЈЕМ пословни проплата. (353), „Премиер”,
издавање, 107 – 200 квм. стор, 110 квм, у Његошевој 10. Повољно. 063/313063/800-44-30. (286652)
063/338-332 (284185)
848. (286634)

КОТЕЖ 2, троипособан,
55.000, двособан, уградна
кухиња, плакари, 40.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286737)

ИЗДАЈЕ се локал у центру
града, угао Б. Јовановић и
Карађорђеве. 062/321270. (286671)

Ћевабџиница „Хало Лековац”

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
опремљен салон лепоте,
може и празан. 063/73482-31. (286696)

СТАНОВИ

(6/284892)

ПОТРАЖЊА

ЦЕНТАР, двособан, IV,
ЕГ, 54, 39.500. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (286737)

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан, исплата одмах. 064/385-3115. (285207)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
88, 55.000, одличан. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (286737)

КУПУЈЕМ стан на Стрелишту, Тесли, до 45 квм, Исплата у кешу. 063/233762. (286488)

ИЗДАЈЕМ 50 квм, у центру, за пословни простор.
064/948-71-22. (286707)

ПОСАО
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама.
063/494-898, 064/234-3601. (286646)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
града, Улица Браће Јовановић, разрађен као апотека. 065/551-17-22
(СМС)
ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421. (286234)
ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
између Библиотеке и
Максија, Немањина 5.
064/134-06-08. (28600)

AKCIJA!

12.12-18.12.2019.

9999

ИЗДАЈЕМ магацински
простор 59 + 64 квм, угао
Новосељанског пута са
улазом из Шарпланинске,
Слободан. 063/776-66-91.
(286540)

45900

RSD

RSD

........

....

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, смартблок,
одлична локација, 34 квм.
064/006-43-33. (286388)

Mandarina

Svinjska plećka bez kosti

1 kg

1 kg

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
45 квм. 063/101-69-37.
(186349)

99
99
139.99

99
149
189.99

RSD

RSD

....

....

-28%

-21%

ПРОДАЈЕМ повољно локал на пијаци. 063/10169-37. (286349)

ИЗДАЈЕМ локал од 64
квм, у центру. Тел.
063/722-49-98. (ф)
ПРОДАЈЕМ локал у центру, Змај Јовина 5-б, изузетан, 39 квм, 36.000
евра. 064/217-79-88.
(285768)

Njeguški pršut

Jogurt 2.8% mm

Montella rinfuz 100 g

Farma Organica 750 ml

00
179
219.99

RSD

....

-18%

00
74
99.99

RSD

....

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм
код Аутобуске станице.
352-105. (286500)
ИЗДАЈЕМ локал, два нивоа, 110 квм, Војводе
Путника 29. 063/278-250.
(286511)
ИЗДАЈЕМ локал 100 квм,
и више канцеларијских
простора, 150 квм. АЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(286511)

-25%

ИЗДАЈЕМ два локала у
строгом центру. Тел.
064/164-04-30. (286513)

Čokolada mlečna

Munchmallow double

Najlepše želje 200 g

133 g

ЦЕНТАР, канцеларија локал, 12 квм, 10.000 евра.
Укњиђжен, употребна.
„Дива”, 064/246-05-71.
(286584)

ПЕКАРИ потребан возач
Б, ноћни рад, Старчево.
062/806-02-58. (286736)

ПОТРЕБНИ радници у пекари и продавачице.
064/908-02-60. (286727)

ПОТРЕБНА продавачица
и радница за рад у пекари. 063/320-847. (286724)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
24 квм, погодан за трговину или канцеларију.,
064/267-72-17. (286615)

ТЕСЛА, новија зграда, дуплекс, троипособан, ЦГ,
лифт, 80.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(286734)

Тел. 063/897-55-04

ПОТРЕБАН помоћни радник у пекари. 063/606330. (286726)

ПОНУДА

ПОТРЕБАН вулканизер
или помоћни радник за
вулканизерске послове.
Могућност обуке
065/551-17-22 (СМС)
ФИРМА ČARAPANKO-SRB DOO Панчево, тражи
магационера. Додатне информације на тел.
069/561-09-99. (ф)
КИОСКУ потребна радница. 064/213-10-49.
(286530)
ПОТРЕБАН радник-ца у
производњи пет амбалаже. Услови: одговорност,
марљивост, поштење, физичка виталност и вештина, да је становник Старчева. 063/263-341.
(286546)
ПОТРЕБАН мушко-женски фризер. 069/233-7306. (286551)
ПОТРЕБАН кувар са искуством. 061/623-`16-15.
(286638)
ПОТРЕБАН pizza мајстор.
061/623-16-15. (286638)
ПРОДАЈЕМ посао у раду
– ћевабџиницу са комплетним инвентаром- Тел.
061/807-62-99. (2866682)
ПРОИЗВОДЊИ прехрамбених производа потребан радник на паковању.
063/289-388. (286607)

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на кат.парцели бр.5206/1 К.О.Панчево, за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта По+П+3+Пс, у улици Милоша Требињца бр.6264, израђен од стране „Мега Модулор”, ДОО, Панчево, за инвеститорa ДОО „Кутко”, Панчево,
Војводе Радомира Путника бр.27/1
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр.2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 13. 12. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2–4, Панчево.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну
средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 29. 11.
2019. године, донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција цевовода S – 4300 са
уградњом опреме за on-line анализе деривата, у оквиру постројења MHC/DHT S -4300, у склопу Рафинерије нафте Панчево на кп. бр. 3566, 3567 и 3568
К.О. Војловица, носиоца пројекта НИС а.д. Нови
Сад, улица Народног фронта бр. 12 из Новог Сада.

ПОТРЕБНИ радници за
рад у погону у Панчеву,
производња уља и биљних
масти. „Олеон” д.о.о.
Контакт 062/567-310,
063/567-434. (286684)

Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја
Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни
пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите.

CAFFE FLAMINGO тражи
девојку за рад, са искуством. 069/364-10-04.
(286718)

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе
мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја на животну средину, као и да обезбеди
извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о
процени утицаја на животну средину.

ПОТРЕБНА девојка за рад
у фотокопирници. Обавезно познавање основе Corela или Fotoshopa.
062/355-154. (286702)
ПОТРЕБНА радница за
рад на бувљаку, козметика. 064/942-91-39.
(2867389

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог
обавештења.

Петак, 13. децембар 2019.
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ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови на крову.
065/535-24-56. (286650)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОПРАВЉАМ ТА пећи,
веш-машину, кућне апарате, инсталације.
060/180-02-83. (286359)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
062/382-394. (р)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, гуртне. Уграђујем/поправљам. 064/18125-00. (286491)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: купатила, поправке/преправке, реновирање, вентили, славине, одгушење.
061/193-009. (285962)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(286054)
Потребна женска особа
за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници
Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78
(7/284892)
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ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 25
година исккуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (286643)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

КОНКУРС
за радно место:

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ
– МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл
адресу: zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 31. децембар 2019.

КОМБИ превоз робе, грађевинског материјала, селидбе. Иван. 064/243-8285. (285436)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49.
(286216/р)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи и
припрема за полагање
свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892.
(286498)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, СТОЛАРСКЕ и браварске
уграђујем, поправљам.
услуге. Александар.
064/157-20-03. (286509)
063/882-25-09. (285592)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: преправке купатила, славине,
вентили, одгушење канализације. 061/193-00-09.
(286512)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправка,
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера, најјефтиније уг раду. 066/354-412.
(286649)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(286054)
ОЗБИЉНА, поуздана жена, бринула би о старијем
лицу. 063/707-19-88.
(286565)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ, антена
плус. 064/866-20-70
(286533)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћање, професор. Центар,
013/353-569, 061/603-9494, 066/405-336. (286545)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (286549)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражим посао. 064/12077-64. (286578)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке,
замена, одмах. 013/331657, 064/495-77-59.
(286585)
ОБАРАЊЕ стабала, чишћења одрума, тавана,
рушења, одношење, утовари, итд. 060/035-47-40.
(286619)
ДРВОСЕЧА, исећи ће свако дрво које смета.
063/369-846. (286515)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
столарија, гипсарски радови, брзо, повољно, чисто. Влада. 063/30о4-476.
(286620)

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све послове. 061/321-77-93.
(286653)
РАДИО све физичке послове: рушења, ископи,
одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (286619)
ЦЕПАМ и уносим дрва,
копам канале, вадим старо воће, сечем дрва..
062/190-71-60. (286680)

ПРУЖАМ помоћ старијим
лицима, помоћ у кући.
063/160-75-19. (286622)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације,
адаптације купатила, сервис. 013/377-930,
063/115-71-67. (286700)
ОРЕМ, култивирам, риљам баште. 063/809-3589. (286732)

ОДГОВОРНА жена
водила би домаћиснтво
старијој особи, неговала
је 24 сата. 069/577-09-66.
(286739)
КЕРАМИЧАР са
дугогодишњим искуством,
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06.
(286660)

ТРАЖИ

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА
Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
гаранција. Www.baltoствари, кутије за паковаkad.co.rs 065/347-55-02,
ње, фолија за заштиту на011/288-30-18. (284156)
мештаја. Селите се без
СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ стреса!!! Борис, 063/253028, 064/444-66-74.
И КАМИОНОМ
bomboncicb@gmail.com,
Иван, 061/288-28-38
www.selidbe-bomboncic.com
(3/285078)
(286383)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камиодоговор. 013/366-843,
063/193-22-29. (286363)
ном, Војводина, Србија,
са или без радника.
063/253-028, 064/444-66-74
ТЕПИХ сервис, дубинско
(286383)
прање тепиха, намештаја.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Комора. 302-820, 064/
Борис – комбијима, ками129-63-79. (286154/р)
онима, професионално,
екипа радника, све релаРАДИМО зидање, бетони- ције по Србији.
рање, поправка старих,
063/253-028,
нових кровова, разне изо064/444-66-74.(286383)
лације. 013/664-491,
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
063/162-53-89. (286015)
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана
и недељом. Бесплатан доПОПРАВКА беле технике, лазак и процена посла.
монтажа и сервис клима
Плаћање могуће чековима
уређаја. Овлашћени сери преко рачуна. Борис.
вис „Фриго Пеђа”,
063/253-028, 064/444-66-74
013/310-300, 063/771-24- bomboncicb@gmail.com,
16. (286007)
www.selidbe-bomboncic.com
(286383)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

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

(7/274828)

дере, замрзиваче, климе,
шпорете, ТА пећи, бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (286709)

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, 063/811-7489, Јовичин. (286514)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијеми камионом, демонтажа, монтажа намештаја, изношење непотребних
ствари, кутије за паковање. 064/047-55-55. (286719)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка ролетне, комарника, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498. (286609)
СЕРВИС телевизора, монитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
353-463, 063/877-38-21.
(286547)

РАЗНО

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 10. децембра 2019, у 67. години,
изненада преминула наша драга

ЉУБИЦА САРАФИЈАНОВИЋ

ДУШАН МИХАЈЛОВИЋ ДУДА

1953–2019.

1934–2019.

Сахрана ће бити обављена 13. децембра 2019, у
15 сати, на Старом православном гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени: ћерке НАТАША и ЈЕЛЕНА
са породицама
(124/286708)

Последњи поздрав
драгој комшиници

Последњи поздрав

И ти си са нама.
Почивај у миру, на нама си оставио траг и прегршт живота,
који ти је био тако драг.
Твоји најмилији
(134/286731)

Последњи поздрав
драгом

ЉУБИЦИ
САРАФИЈАНОВИЋ

ЉУБИЦИ
САРАФИЈАНОВИЋ
ДУШАН МИХАЈЛОВИЋ

од станара зграде у
Улици Стевана Шупљикца 139

од кумова МИРЕ
и СЛОБЕ

(127/286715)

(130/286720)

ДУШАНУ
МИХАЈЛОВИЋУ
ДУДИ

С поносом и поштовањем што смо одрастале уз
тебе, чувамо те у најлепшем сећању.
СНЕЖАНА и АЊА
(94/286670)

Породица РАДАНОВ

УДОВАЦ, упознао би жену до 65 година. Озбиљна
веза. 066/548-17-07.
(286510)

Последњи поздрав
брату и ујаку

Сада смо сви ту.
Само да бол мине, да се разагна тама.

МОМАК, 1975, неожењен, упознао би девојку
ради брака. 064/520-6298 (СМС)

ДИМЉЕЊЕ сланине, меса
и свих месних прерађевина услужно. 063/179-0178. (286479)

„Немојте се враћати ако ми се нешто деси”, рекао си унуцима.
И остао где јеси.

(89/286663)

Последњи поздрав

МИЛЕНКО
ПЕШИЋ

1934–2019.
Драги пријатељу, почивај у миру.
Нека су ти вечна рајска насеља.

МИЛЕНКО
ПЕШИЋ

Последњи поздрав
вољеном Миленку од
његове НАЂЕ

Последњи поздрав
вољеном тати од његове деце

(61/286629)

(63/286629)

БУДИМИРУ
ПАВЛОВИЋУ

ДУШАН МИХАЈЛОВИЋ ДУДА

Прија ЈЕЛЕНА
(135/286731)

Последњи поздрав драгом брату

БОРИ
КРСТИЋУ
од породице
ТАДИЋ
(107/286687)

БОРИ КРСТИЋУ
1960–2019.

од сестре
МОМИРКЕ
са породицом

Последњи поздрав
брату

МИЛЕНКО ПЕШИЋ
Последњи поздрав вољеном брату од сестре
МИЛЕНЕ и сестрића ПЕРЕ

(72/286639)

од сестре ГОРДАНЕ, зета САВЕ
и сестрића УРОША и ДАРКА
(104/286686)

(62/286629)

Последњи поздрав драгом брату

Драгом куму

МИЛЕНКУ
ПЕШИЋУ

МИЛЕНКО ПЕШИЋ
Последњи поздрав вољеном Миленку од стрине
ДЕСЕ и сестара НАДИЦЕ и ЗОРИЦЕ са породицама

БОРИ КРСТИЋУ

(60/286629)

од брата ВЕЛИБОРА
и ВЛАДИМИРА са
породицама
(123/286703)

БОРИ КРСТИЋУ
1960–2019.

последњи поздрав од кума СПАСЕТА, куме
МИРЕ и кумице СТАНЕ
(111/286687)

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

од брата ЗОРАНА, снаје ЉИЉАНЕ
и братанца ДУШАНА
(105/286686)

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

Петак, 13. децембар 2019.
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30. новембра 2019. године, у 6 сати, преминула је наша драга

Последњи поздрав
драгој
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Обавештавамо пријатеље и познанике да је наш драги

ЗОКИ

РАДЕНКО МИСИРАЧА

од породице
ПОТКОЊАК

БОСИЉКА ЛОЗИЋ
1938–2019.

(118/286698)

Ожалошћени: супруг ИЛИЈА, син, снаја, ћерке и унучад.

преминуо 6. децембра 2019. године, а сахрањен 7. децембра 2019.
године на Новом гробљу у Панчеву.
Захвални смо за твоју љубав и пожртвованост, опраштамо се са
тугом и поносом.

Последњи поздрав
нашој драгој

Почивај у миру Божјем

1962–2019.

Твоји: супруга ДУШКА, син ОЛЕГ и ћерка МИЛИЦА
(54/286614)

(13/286521)

Последњи поздрав драгом сину, супругу и оцу

6. децембра 2019. године заувек нас је напустила наша

ГОЦИ
АРАМБАШИЋ
СУЗАНА, РАДА,
ОЉА и ВЕСНА
(12/286518)

Последњи поздрав
драгој

БОРИ КРСТИЋУ
1960–2019.

ГОРДАНА АРАМБАШИЋ
27. X 1943 – 6. XII 2019.

од мајке ЈУЛКЕ, супруге СВЕТЛАНЕ,
сина МИЛОША и ћерке МАРИЈЕ
(106/286687)

Последњи поздрав
драгом супругу

Последњи поздрав вољеном оцу

ГОРДАНИ
АРАМБАШИЋ

Oстаћеш заувек у нашим срцима.
Твоји: САША, ЛЕЛА, НАТАША, ЗОРАН,
КОНСТАНТИН и АЉОША

Породица
РАДАНОВ

(64/286630)

(88/286663)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав

БОРИ
КРСТИЋУ
1960–2019.

БОРИ КРСТИЋУ
од супруге
СВЕТЛАНЕ
Остаћеш заувек у
мом срцу. Чуваћу те
од заборава.

ГОРДАНИ АРАМБАШИЋ

ГОЦИ

1960–2019.

ВЕРА и БОШКО

од прије ЈОВАНКЕ РАДОВАНОВ

(102/286680)

(65/286630)

Последњи поздрав драгој прији

Нашем вољеном деди

од ћерке МАРИЈЕ са породицом

(109/286687)

(108/286687)

Последњи поздрав вољеном оцу

ЈОЦИ ПОПОШИЛОВУ

ГОРДАНИ АРАМБАШИЋ

последњи поздрав и велико хвала.
МИЛЕНА, ДУШАН и ЈЕЛЕНА

ЛУЧИЈА ВУКОВИЋ

(98/286676)

(66/286630)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав

БОРИ
1960–2019.

МАРИНКУ МАКСИМОВИЋУ

ГОЦИ АРАМБАШИЋ

од сина МИЛОША и ИВАНЕ

Заувек ћеш остати у нашим срцима
Твоји најмилији

Комшије у Кикиндској 4

(110/286687)

(34/286571)

(55/286618)
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Последњи поздрав
братићу

СТЕВАНУ
ДАВИДОВУ

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ
ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ

Вечно ћеш остати у
срцу.
Тетка БРАНКА

7. II 1975 – 9. XII 2019.

7. II 1975 – 9. XII 2019.
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Никада те нећемо заборавити.

(43/286592)

Последњи поздрав вољеном брату

Твоји: ЛЕЛА, СИНИША, ВОЈИН, ВУК, ЈАНА и РАЛЕ
Нека те анђели чувају.

(80/286651)

Твоји: ДРАГАН, НЕВЕНА и НИКОЛА
Последњи поздрав

СТЕВАНУ
ДАВИДОВУ

(77/286651)

Речима нема утехе, вољени брате почивај у
миру.
Сестра СЛАВИЦА са породицом ЖИГА и твоја
БОКА

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је наш вољени

(42/286592)

ЗОРИЦИ ДЕБЕЉАЧКИ

Последњи поздрав
комшији

рођ. Гаврилов
7. II 1975 – 9. XII 2019.

ЈОЦА ПОПОШИЛОВ
1934–2019.
преминуо 7. децембра 2019, сахрањен је 9. децембра 2019, на гробљу Котеж.
Успомену на њега чувају његови најмилији: супруга МАЦА, ћерка ГОРДАНА,
син МИЛАН, унуци МИЛЕНА, ДУШАН и ЈЕЛЕНА, зет СЛОБОДАН и снаја
БИСЕРКА
(97/286676)

Време неће избрисати бол, тугу и сузе. Док дишемо бићеш са
нама.
Твоји: мајка ДРАГИЦА и отац СИНИША
(78/286651)

Последњи поздрав драгој колегиници

СТЕВИ
ДАВИДОВУ
РАДИЦА, МИЛЕНА,
ДЕЈАН и АДРИЈАНА
са породицама
(59/286626)

Последњи поздрав

ЕРЖЕБЕТ ТОМИЋ
рођ. Керекеш
1941–2019.

ЗОРИЦИ ДЕБЕЉАЧКИ

Мајко,
увек си била своја, али си налазила начин да будеш и моја.
Од смрти нисам успела да те сачувам, али од заборава сигурно хоћу. Почивај у миру и чекај ме... Ја ћу сигурно доћи.
Твоја ТАЊА

Колектив Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево
(99/1286677)

(36/286571)

СТЕВАНУ
ДАВИДОВУ
од породице
БОШКОВ.
Нека те анђели чувају јер си ти био прави
анђео.

Последњи поздрав нашем другу

(32/286568)

Последњи поздрав

СТЕВАНУ ДАВИДОВУ
1980–2019.
од породица: СТЕПАНОВ, ЖИВОЈНОВ, РАДИВОЈЕВИЋ,
ПИВАШЕВИЋ, МИТРОВИЋ и БРАНКОВИЋ (126/286714)

ЕРЖЕБЕТ ТОМИЋ
рођ. Керекеш
1941–2019.

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ

Последњи поздрав колеги

Последњи поздрав,

СТЕВАНУ
ДАВИДОВУ

наша Ержика је отпутовала...
Вероватно се већ дохватила књиговезачког заната, па сада коричи небеске списе.
Заувек твоји: ћерка ТАТЈАНА,
зет МИРОСЛАВ и унука АНЂЕЛА
(37/286577)

Никада те нећемо заборавити.
Свекар НИКОЛА, заова ГОРДАНА,
ЕМА и КСЕНИЈА
(79/286651)

СТЕВИ ДАВИДОВУ
Колектив ЈКП „Хигијена”
(132/ф)

КРЧКА
са породицом
(95/286672)

Петак, 13. децембар 2019.

Последњи поздрав драгом сину
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Последњи поздрав мом

СТЕВАНУ ДАВИДОВУ
1980–2019.

МИРКУ КОВАЧЕВИЋУ

Анђео си био, са анђелима почивај.
За ову тугу не постоје речи.
Мајка МИЛИЦА

Последњи поздрав колеги и пријатељу

1951–2019.
Твоја супруга ВЕСНА

(30/286566)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
брату

(74/286645)

Последњи поздрав драгом другу

МИРКУ КОВАЧЕВИЋУ

Породице ЖАРКОВ и БЕГОВИЋ – МИРКОВ

СТЕВАНУ
ДАВИДОВУ
Поносни смо што
смо те имали а тужни
што смо те изгубили.
Сестра МАРИЈА
и стрина ЗОРАНКА

СТЕВАНУ
ДАВИДОВУ
Вечно у срцу.
Од сестре СНЕЖЕ
са породицом

(31/286567)

(112/286691)

МИРКУ
од другова са фудбала: ЊОРЕ, БАТА, КРЕША, ПИКИ, КИНЕЗ
РАДЕ, КРЕЗЛА, СЛАВКО, ДУГИ, РОЛЕ, ГОРАН, МИТА, ЗКС, БЕЛИ,
ВУЛЕ, НИНЕ, ЧАПА, ШОНЕ, КАПЕ, ПЕЦА, САНА, НЕША РИБАР,
САКИ, КАЛАБА, ИЋА, МИКИ, МИЛЕНКО, НЕЛУ и ЈАНКО
(45/286595)

(44/286592)

Последњи поздрав нашем сестрићу, брату и
ујаку

Последњи поздрав нашем драгом

Последњи поздрав нашем драгом течи

Наш вољени кум

МИРКУ
од БРАНИСЛАВА и ЕМИРЕ
НИКОЛАЈЕВИЋ

МИРКО
КОВАЧЕВИЋ
МУСА

СТЕВАНУ ДАВИДОВУ

МИРКУ

1951–2019.

Породица ПЕЈАТОВИЋ

Последњи поздрав

За педесет година доказаног и искреног
пријатељства, са тугом и неверицом.

(100/286678)

Пријатељу

(75/286645)

Твоји: ВЛАДА, РАДА,
АЛЕКСАНДАР и СТЕФАН

Твоји: АНКИЦА,
МАРКО и СИНИША
ЋОСИЋ

(76/286645)

(47/286599)

МИРКУ КОВАЧЕВИЋУ

Напустио нас је наш пријатељ и другар
од колега из службе набавке

СТЕВАН ДАВИДОВ
1980–2019.

(128/286716)

Вечност није довољно дуга да се заборави твоја
доброта, ведри дух и велико срце. Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Воле те твоји другови ДЕКИ, ИВАНА, БОГДАН,
ИВАНА и МАЈА са децом
(122/286702)

Последњи поздрав

МИРКО
КОВАЧЕВИЋ

МИРКО КОВАЧЕВИЋ МУСА
5. V 1951 – 8. XII 2019.

Последњи поздрав деверу и стрицу

Последњи поздрав
од АЛЕКСАНДРА и
МИЛЕНЕ СТОЈАНОВИЋ

Последњи поздрав упућују другари са Корзоа:
МИЋА, ГАБИ, РАША, ЈОЦА, КОСТА, САВА,
ИЛИЈА, НИКОЛА, БОРА, ТИНЧЕ, ВАСА, СИНИША,
САША, ВУЛЕ и ГОРАН

(86/286658)

(67/286632)

МИРКУ
од породице
ОБРАДОВИЋ
(129/286717)

БУДИМИРУ ПАВЛОВИЋУ
Опраштамо се од нашег драгог пријатеља

од ЈЕЛЕНЕ, ИВАНЕ и ВЛАДИМИРА

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

Драгом чика Мирку последњи поздрав од НАТАЛИЈЕ и БИЉАНЕ
МЛАДЕНОВИЋ са мамом и татом
Бићеш у нашим сећањима заувек.
(119/286699)

(39/286589)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

МИРКО
КОВАЧЕВИЋ

МИРКО КОВАЧЕВИЋ

МИРКА КОВАЧЕВИЋА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији: СЛОБОДАН и НИНА
НИКОЛАЈЕВИЋ
(85/286658)

Заувек ћеш живети у нашим срцима и мислима.
КРЕША, ЗОРИЦА, ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА са породицом
(46/286596)

300-820, 300-830
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С љубављу и поштовањем опраштамо се од нашег драгог тате, деде и прадеде

МИРОСЛАВА ВАСИЋ
МИЦА
13. X 1937 – 5. XII 2019.

После кратке и тешке болести преминула
је наша

МИЛОРАДА РАДОЈЕВА
1928–2019.
Сахрана ће се обавити 12. децембра 2019. године, у 15 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: ћерке СЛАВИЦА и НАДЕЖДА са породицама као и остала
родбина и пријатељи

РАИФА СТАРЧЕВ
1949–2019.

(49/286604)

Последњи поздрав вољеној мајци.
Ћерке ЉИЉАНА и БИЉАНА
са породицама
(18/286537)

3
Обавештавамо родбину и пријатеље да је 9. децембра 2019, у 86. години,
преминула наша драга

Ожалошћени: супруг ПЕРА, синови
ДАРКО и ЖИВКО, снаје СНЕЖАНА
и ЉИЉАНА и унучад АЛЕКСА, СЕЛЕНА,
МАЈДА, МИЈАТ и МАТЕЈА
(90/286664)

ДРАГАНА ИДРИЗОВИЋ
1968–2019.

НАДЕЖДА СТОЈИЉКОВИЋ
МИРОСЛАВА ВАСИЋ

Последњи поздрав драгој мајци од синова АЛЕНА и ДЕЈАНА
(117/286694)

1934–2019.

13. X 1937 – 5. XII 2019.
Сахрана је обављена 11. децембра 2019. године, у 13 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.

Последњи поздрав вољеној баби.
СРЂАН, МИЛОШ, МЛАДЕН и НАТАЛИЈА

Ожалошћени: ћерке ДРАГАНА и ВЕРИЦА, зетови ЗОРАН и БРАНИСЛАВ,
унуци МИЛАН и ЂОРЂЕ и остала многобројна родбина и пријатељи

(17/1286537)

(81/286654)

Нека те анђели чувају. Почивај у миру

Последњи поздрав драгој колегиници

Последњи поздрав
драгој тетка

ДРАГАНИ ИДРИЗОВИЋ
РАНКО УРОШЕВ
Особље Хируршког одељења

1954–2019.
Последњи поздрав сину и брату од мајке ЗАГОРКЕ и
брата СИНИШЕ са породицом
(48/286601)

6. децембра преминуо је наш вољени супруг,
отац и деда

НАДЕЖДА СТОЈИЉКОВИЋ

НАДИ
СТОЈИЉКОВИЋ

Последњи поздрав тетка Нади од породице
БАЊАЦ

од ДЕСЕ и ИВАНА

(82/286655)

(83/286656)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

(114/286693)

Последњи поздрав стрини, баби и прабаби

РАДИСЛАВ МАРКОВ

ДРАГАНА
ИДРИЗОВИЋ

ДРАГАНА
ИДРИЗОВИЋ

Последњи поздрав
драгој сестри од породице ЋИРИЋ

Последњи поздрав
драгој сестри од породице ЂУРИН

1949–2019.
Почивај у миру и нека те анђели чувају.

НАДЕЖДИ СТОЈИЉКОВИЋ

Твоји: супруга ЈЕЛИЦА, ћерка АНЂЕЛИЈА и син
ДРАГАН са породицама
(26/286557)

РАДИ
МАРКОВУ
6. XII 2019.

Последњи поздрав драгом комшији

Почивај у миру драга наша.
БОРКА и ИВАНА са породицом
(96/286673)

9. децембра 2019. преминуо је наш драги супруг,
отац, деда и прадеда

(115/286694)

(116/286694)

Почивај у миру

ЦИЦА СРДАНОВ
(27/286557)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
АЦИ МИЛЕНКОВИЋУ

од станара у Кикиндској 4
(56/286618)

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

МИЛОДАР МИЛУТИНОВИЋ

МИЛОДАР МИЛУТИНОВИЋ

1932–2019.

1932–2019.

Заборав не постоји за оне који те воле: твоја супруга МИЛАНКА, ћерке МИЛЕНКА и МИЛИЦА
са породицама

Вечно захвалан твој брат РЕЉА са породицом

(121/286701)

(120/286701)
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СЕЋАЊЕ
Драги наш Никола, напустио нас је пре
годину у дана, 16. децембра 2018.

23

12. децембра 2019. навршавају се четири
тужне године откада нас је напустио наш
вољени

У уторак, 17. децембра 2019. године навршава
се четрдесет дана откако је уснула у Господу
наша драга

РАИФИ
СТАРЧЕВ
1949–2019.

НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ
од брата СМАЈЛА
са породицом,
сестре ФАКИРЕ,
породице ТИРО и
породице ХУРЛОВ

1938–2018.

рођ. Самарџија
1945–2019.

1934–2015.

Волимо те.
Твоји најмилији: породица и пријатељи

(92/286664)

С љубављу и поштовањем твоји најмилији

Тога дана, у 11 сати, у храму св. великомученика Георгија на Старом православном гробљу у
Панчеву служићемо четрдесетодневни парастос и молити се Господу да њену душу прими
у Царство небеско вечно и непролазно.
Породица

(19/286538)

(103/286685)

Много нам недостајеш.
Стално си у нашим мислима.
Волимо те.

(28/286562)

Последњи поздрав

МИЛЕНА ГЛОГОВАЦ

СТАНИСЛАВ
ТЕОФИЛОВИЋ

Сећање на нашег драгог

Навршавају се две године откако нас је напустио наш вољени

РАИФИ
СТАРЧЕВ

СРЂАНА ФИЛИПОВА

ДРАГОМИР АРСИЋ

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА

1949–2019.

2014–2019.

17. VIII 1957 –14. XII 2017.

13. VIII 1950 – 11. XII 2014.

од пријатеља
ДРАГАНА и прије
КОСАРЕ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији

(91/286664)

Време пролази, али успомене и љубав не пролазе.
Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији

Успомене живе у нама.
ЈУЦА и ОГЊЕН

(23/286554)

(52/286608)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
понедељак, 16. децембра 2019. године, у 11 сати,
дати четрдесетодневни помен нашој вољеној

Прошло је пет година откако је заувек отишао наш

Прошла је тужна година без нашег драгог

(50/286607)

СЕЋАЊЕ

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА
13. VIII 1950 – 11. XII 2014.

ВЛАДИМИР
ВУЈОВИЋ

МИОДРАГА ДАВИНИЋА МИЋЕ
1926–2018.

ДАНИЦИ ЛАЗИН
Нека те анђели чувају. Остаћеш заувек у
нашим срцима.

(51/286606)

Помен ће се одржати у суботу, 14. децембра
2019, у 13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Воле те и чувају од заборава: супруг ВЛАДИМИР
и син ЈОВАН са породицом

Успомене и сећања на вољеног супруга, оца и
деке у својим срцима чувају његови најмилији

(136/286733)

(35/286575)

Стриц САВА, стрина
ВИДА, сестре
СЛАВИЦА
и СЛАЂАНА, сестрић
НЕМАЊА и
сестричина ИВАНА

Шестомесечни помен

Време пролази, али туга и бол остају.
Сестра ЉИЉАНА са породицом

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

БРАНКО ШТАМПИЋ

(137/286735)

1937 – 15. XII 2009.

12. децембра навршава се година откако ниси са нама

С љубављу и поносом чувамо те од заборава.

МИЛИ БУКУР
од породица УГЉЕШИН и БУКУР
(138/286743)

Десет и десет и по година туге и патње

СТЕВИЋ

Сестре: ФАНИ, ЛИДИЈА и КЕКА са породицама

ВЕЉКО БЛАШЕВСКИ
12. XII 1999 – 12. XII 2019.

(73/286641)

Ни двадесет година које прођоше нису успеле да умање нашу тугу за тобом. Живећи даље уз сву захвалнсот,
с љубављу и поштовањем чувамо успомену на срећне
дане, твој лик, доброту, топлину, подршку и љубав коју си нам несебично давао.
С поносом чувају успомену:
супруга САВИЦА и син СЛОБОДАН

17. децембра је две године од преране смрти
нашег драгог

(113/286692)

Твоја ћерка ОЉА
са породицом

14. децембра 2019, у 11 сати, одржаћемо шестомесечни помен

САЊА
1976–2009.

(133/286730)

(131/286725)

МОМИР
1940–2009.

ЗОРАНА САМАРЏИЋА

Ваше ВЕСНА и МИЦА

25. XI 1961 – 17. XII 2017.

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

СТОЈАНУ ЛАЛОВУ
Недостајеш нам много.
Супруга ЉУБИНКА, ћерке СНЕЖАНА
(20/286539)
и АНА са породицама

Време пролази, бол остаје.
Мајка РАТОМИРКА, брат ГОРАН
и снаја СНЕЖАНА
(84/286657)
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Петак, 13. децембар 2019.

У суботу, 4. децембра 2019. године, у 11 сати, на гробљу у Качареву, одржаће се шестомесечни помен

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

МИРЈАНИ МИЛЕУСНИЋ

ЉИЉАНИ МИЛИЋ

ДУШАНУ НАУНКОВИЋУ

рођ. Завршек
Твој неочекивани одлазак ме је сломио,
после твог брата, овоме се нисам надала.
Утехе за мене нема, сузе непрестано теку
а срце те никад прежалити неће.

14. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу
дајемо двогодишњи помен нашој драгој и
вољеној

У суботу, 14. децембра 2019. дајемо годишњи помен

Прође две године а ми и даље не верујемо
да те нема.

Прошла је тужна година, много нам недостајеш.

Почивај у миру.
Супруга БРАНКА, синови ВЛАДИМИР и ЗОРАН са породицама

Твоји: ГОРАН, ВЛАДИМИР
и МИРОСЛАВ

(125/286710)

(24/286555)

Твоја неутешна мајка ПЕТРА
(69/286637)

Прошло је шест месеци од смрти моје супруге

14. децембра навршава се пет година откада
није са нама наш вољени супруг, отац и деда

Сећање на наше драге

БОГДАНОВ

МИРЈАНЕ МИЛЕУСНИЋ
Дан за даном иде, а ниједан без сећања на тебе.
Супруг МИРОСЛАВ
(71/286637)

14. децембра 2019. навршава се шест месеци од смрти
наше сестричине

РАДИСЛАВ ПЕКИЋ
ЛАЗАР

ИВАН

ЈОВАНКА

1992–2019.

1998–2019.

2000–2019.

Тебе нема, а свуда си
ти, мила наша

МИРЈАНЕ МИЛЕУСНИЋ

2014–2019.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији

Носимо те у срцу с’ љубављу, поштовањем и
поносом
Твоја породица

(15/286532)

(101/ф)

Годину дана је прошло откако није са нама наш вољени

15. децембра навршиће се тринаест тужних
година без мог јединог брата

Како време пролази све нам више недостајеш.
Твоје тетке ЉИЉА и АНИЦА и ујак СТАМЕН са породицама
(70/286637)

Заволесмо се у мају, венчасмо се 14. децембра
1969. године, млади, цео свет је био наш

ИВАН ИВАНОВСКИ
1942–2018.
Заувек у срцу га чувају: супруга РУМЕНА, син ПРЕДРАГ и ћерка ЈЕЛЕНА са породицама
(16/286531)

МИЛИЦЕ

ЈУГОСЛАВА ЂУРЂЕВА

Вољена и љубљена
заувек.

ветеринара из Долова
У суботу, 14. децембра 2019. навршавају се три
године од смрти мог драгог супруга

Мама, тата и брат

ДЕЈАН са породицом

(8/286499)

(38/286386)

ДУШАНЕ ДОЈЧИНОВИЋУ
Радостан је требао да буде наш златни јубилеј, а
обећање да ћемо се тада венчати у цркви нисмо
испунили... жао ми је. Живот нас је изневерио.

Две године туге и бола откако смо изгубили нашу јединицу

Твоја ГОЦА, ДЕЈАН и ДИЈАНА
(9/286502)

МИОДРАГА РАДОЈЕВИЋА
1928–2016.

САВО МИЋИЋ
У недељу, 15. децембра 2019. године, у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен оцу, свекру, деди и пријатељу.
Породица МИЋИЋ

Супруга КОВИЉКА

(87/286661)

СИЛАК ШАМУ

Тужно сећање на наше најмилије

18. XII 2018 – 18. XII 2019.

ПАВЛОВИЋ
Сунце наше, постоји
нешто јаче од смрти
а то је љубав наша
која те чува од заборава.

(68/286633)

Твој тата САВА
и мама ОЛГА

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59



Сећање на наше драге родитеље

14. XII 2017 – 14. XII 2019.

Прошла је година бола и туге. Недостајеш.
Неутешна мајка и сестра



(11/286516)

ЉИЉАНУ
МИЛИЋ

Сређивање комплетне документације
и превоз покојника у земљи и иностранству
Уз купљену погребну опрему превоз гратис
у општини Панчево и 10% попуста
на каменорезачке услуге

(14/286526)

ЂУРА

НАДА

МИЛАН

22. VI 2017.

21. III 2019.

8. XII 2017.

МИРА, МИЛАН и МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ
(3/286492)

300-820, 300-830

МИЛЕНУ
МАКЕВИЋ

СЛАВКА
МАКЕВИЋА

1930–1984.

1926–2010.

Ћерка МАРИНА и син ДЕЈАН са породицама
(53/286611)

Петак, 13. децембар 2019.

18. децембра 2019. навршава се година
откада ниси са нама наша вољена

ДУШАНКА КАРИЋ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

25

14. децембра, у 11.30, даваћемо годишњи помен, на Старом православном гробљу

инж. ЂУРИ МАЈСТОРОВИЋУ
1922–2018.

Не постоји време које носи заборав.
Сваког си дана у нашим мислима, сећању
и нашим срцима...

Постојиш и трајеш кроз најлепше успомене.
Нека те у тишини вечног мира чува наша љубав.

Твоји најмилији

Братаница БОБАНА са породицом

(22/286548)

(10/286503)

Помен вољеном и драгом супругу и оцу

IN MEMORIAM
Тужно сећање поводом годишњица смрти наших драгих, који вечно живе у
нашим срцима.

РУЖИЦА МИШКОВИЋ
11. XII 2012 – 11. XII 2019.

Седам година откада нема моје маме.
Ћерка

НЕНАДУ НЕСТОРОВИЋУ

(58/286624)

1948–2016.
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју
време не лечи.
Твоја супруга МИЛИЈАНА, син ВЛАДА и ћерка
ВЕСНА са породицама
(5/286495)

ПРЕДРАГ
ЂОРЂЕВИЋ

ВЕРА
ЂОРЂЕВИЋ

ВУКОСАВА
МОМИРОВИЋ

1908–1979.
40 година

1911–1994.
25 година

1891–1983.
36 година

Помен поводом смрти наших драгих обавиће се у Светоуспенском Храму.
Време неумитно пролази, али бол, туга и љубав остају.
Ожалошћени: син и унук НЕНАД, унук и праунук ПРЕДРАГ, праунук и чукунунук ЉУБОМИР, као и ДРАГАН са породицама и остала родбина и пријатељи
(1/286485)

Помен вољеном оцу

Прошле су две године откада није са нама наш
супруг, отац и деда

КОСТА ДАБИЋ
11. V 1960 – 19. XII 2017.

У суботу, 14. децембра 2019, у 11.30 на брестовачком
гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

Шестомесечни
помен

НЕНАДУ НЕСТОРОВИЋУ

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЈУЛИШКА са децом и унуцима

1948–2016.

(4/286493)

Свака те суза поздравља, ни једна не заборавља,
у мом оку вечити сјај, недостаје ми тата твој загрљај.

19. децембра 2019. навршавају се две године од
смрти мог брата

Твоја ћерка ВЕСНА са породицом
(6/286495)

Прошле су две године откако није са нама наша вољена

СЛАВКИ СИМОВИЋ
Све је другачије без твоје доброте, љубави и племенитости! Сећамо се и чувамо вас од заборава... Недостајете.
Воле те: супруг МИРОСЛАВ, ћерке НЕДА и НАТАША,
унучад НИКША, ВУК и ЛЕНА и зетови НЕША и МИТАР
(41/286591)

14. децембра 2019, у 11
сати, даваћемо полугодишњи помен нашој
мајци

Нашој драгој

(33/286570)

(40/286591)

(2/286487

10. децембра 2019. навршавају се две године
откако није са нама

Заувек ћеш бити у
нашим срцима

СМИЉИ
ВИШЊИЋ

1966–2014.
Твоја мама
тугује за тобом.
(25/286556)

КОСТЕ ДАБИЋА
Отишао си брзо, неочекивано, остала сам тужна,
празнога срца, једини брате мој.

Супруг МИЛАН и ћерке СНЕЖАНА и БРАНКА
са породицама

НАДА
СТОКИЋ

Бол није у речима и
сузама, већ у нашим
срцима у којима ћеш
вечно живети.
Воле те твоји
УРОШЕВИЋИ
и УРОШЕВ

МИРЈАНА ЈУКИЋ

Пет година туге и бола
откако си отишла Надо,
на пут без повратка

СЛАВКА
СИМОВИЋ

ВИТОМИР
МИРКОВ
10. XII 2017 – 10. XII 2019.
Успомену на тебе чува
супруга ПЕРСА и синови ЉУБИША и ЈОВАН с
породицама
(21/286543)

Четрдесетодневни
помен даваћемо у петак, 13. децембра
2019, у 11 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.

Твоја сестра МИЛКА

ЂУРИЋ

МИЛИЦИ
МАТИЈЕВИЋ
1939–2019.
Мајко... туга и бол не
престају. Лечимо се молитвама за Твој вјечни
мир и спокој, а нама вером за истину.

МИРЈАНА
ЦВЕТАНОВИЋ

Њени најмилији

НАДА и СЊЕЖАНА
са породицама

Син ПЕТАР
са породицом

(29/286564)

(93/286666)

(57/286621)

2014–2019.

ЈАНКО

МАРА

18. XII 2009 – 2019.

1995–2019.

Не постоји време које доноси заборав, нити сећање у којем Вас нема.
Ваша ћерка АНЂА и зет ЖИКА са децом
(7/286496)
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СЕЛО

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

ТЕЖАК ПУТ ДО РЕШЕЊА ЗА СЕОСКА СМЕТЛИШТА (4)

И ЈОШ ЈЕДНОМ: ЉУДИ,
НЕ БАЦАЈТЕ СМЕЋЕ ОКОЛО!
Сметлишта у насељеним местима већ годинама тиште како грађане, тако и запослене у
тамошњим јавним комуналним
предузећима, која имају обавезу да се њима баве. Поред
тога што их је веома тешко
одржавати уз скромне кадровско-техничке ресурсе, ниједна
од тих депонија не испуњава
законске предуслове за легално постојање.
Док се трага за целовитим
решењем овог сложеног проблема, поменуте фирме га превазилазе од данас до сутра помоћу штапа и канапа, а можда
највећу муку задају им чести
пожари нагомиланог смећа изазвани на разне начине.

„активности” понекад поразумевају и спаљивање смећа. Због
тога неретко избије пожар, попут једног летос, који смо, на
срећу, уз помоћ ватрогасне службе правовремено зауставили.
Велике главобоље задају нам и
дивље депоније, без обзира на
то што их наши радници редовно сузбијају колико год је у
њиховој моћи – каже председник Савета МЗ Иваново.

човеку из Гроцке, који нам се
јавио са жељом да склонимо
фотографију, јер га је, како
каже, јако срамота. А није га
било кад је то радио... – наводи Дудуј.

Омољчани против дивљих
депонија
И у суседној Омољици дивље
депоније су проблем као и другде. Тамошње комунално пре-

Доловачко смеће односи
„Хигијена”

Све што је речено у претходним наставцима у вези са одношењем и депоновањем смећа у шест панчевачких насељених места мање-више важи
и за преостала три.
Ипак, има и разлика од места до места...

Ивановчани пријављују
загађиваче
А специфично за Иваново јесте да је то једино село које
нема јавно комунално предузеће. Међутим, ова неповољност не значи аутоматски да о
чистоћи најмањег панчевачког
места нико не брине. Напротив, на тим пословима свакодневно ревносно изгарају тројица радника, које је ангажовала Месна заједница.
Први човек те институције
Јошка Дудуј каже да они, поред осталог, сваке прве и треће суботе односе кућно смеће.
– Потом га трактором транспортују на нашу депонију, коју одржавамо помоћу машине
улт. У томе нас највише ометају појединци који се баве сакупљањем секундарних сировина. Како би се лакше дошло
до жељених метала, њихове

проблем ко ји се пре све га
односи на непромишљеност
појединаца.
– То се понавља из године у
годину. А пожаре гасимо нашом механизацијом и уз ангажовање ватрогасних служби и
других лица. Донекле успевамо да сузбијемо ширење ватре
и пригушимо дим, али све то
нам, поред загађења животне
средине, прави додатне и велике трошкове – наглашава Маја Глигорић.

Стоп туробним призорима покрај пута
Тај месни орган власти недавно је покренуо иницијативу да се грађани укључе у ову
акцију тако што би пријављивали неодговорне појединце и
фотографисали их у неделу.
– Имали смо већ неколико
таквих случајева, а један се
догодио баш ових дана. Таман смо очистили дивљу депонију на улазу у село надомак наделског моста, кад је
неко из аутомобила с београдским таблицама кренуо да избацује смеће. То је опазила
једна суграђанка, која је недалеко одатле чекала аутобус,
и фотографисала тај прекршај. По чи ни о ца смо од мах
пријавили инспекцији и притом за при мер об ја ви ли и
фото гра фи ју на „Феј сбу ку”.
Испоставило се да је реч о

дузеће бори се против те пошасти како зна и уме, а директорка те фирме Маја Глигорић
каже да се то чини на различите начине.
– Та борба састоји се, с једне
стране, у редовном чишћењу,
а с друге – у сталном апеловању на грађане да мање загађују
средину у којој живе. Када је
реч о овом првом начину, на
располагању имамо осам радника на терену, као и камион
смећар, скип, тракторе... С тим
људством и механизацијом трудимо се да село максимално
држимо чистим. Смеће се одвози редовно, а рецимо три пута недељно празнимо контејнере приватним лицима – истиче директорка.
Она додаје да што се тиче
па ље ња де по ни је, по сто ји

Што се ове комуналне теме тиче, у Долову је ситуација изнад просека, будући да већ три
година ЈКП „Хигијена” организовано односи смеће на две
не де ље, од но сно утор ком и
евентуално средом.
Упоредо с тим сеоска депонија је стављена ван функције,
а према речима заменика председника Савета МЗ „Мита Вукосављев” Богдана Анкуцића,
ово градско предузеће том приликом покупи и велики део садржаја депоније.
– А онда су поново неки грађани почели да тамо доносе
кабасти отпад. Потрудили смо
се да поставимо ограде, табле
са упозорењима и друге видове заштите. Ту је и борба против других депонија, а на крају Улице Бориса Кидрича постоји и велика рупа у коју су
годинама убацивани анимални остаци. Иако је то већ извесно време прекривено шутом, многи кришом и даље тамо тамо затрпавају лешине и
покушавају да то невешто замаскирају, јер након киша то
исплива на површину – наводи Анкуцић.
На крају треба још једанпут
истаћи да у борби за чистију
животну средину сви морају да
дају допринос – од власти до
самих грађана.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Зеленило” садили
су младице јасена у појасу
Поњавице. Изградња стазе код
фудбалског терена одложена
је док се не укажу бољи временски услови.
Банатско Ново Село: Комунално предузеће наставило је
крпљење рупа у асфалту. Четврта фолклорна група и први ансамбл Дома културе од
11. до 15. децембра гостују
на фестивалу у Прагу. У деловима улица Омладинске,
Црепајска, 1. маја и ЈНА у суботу, 14. децембра, од 9 до 14
сати, неће бити струје.
Долово: Чланови Удружења
винара и виноградара покренули су активности за одржавање двадесет друге „Доловачке винаријаде”, која ће бити приређена у фебруару. КУД
„Банатски вез” одржаће концерт за кориснике Геронтолошког центра Панчево у четвртак, 12. децембра, од 18
сати.
Глогоњ: КУД „Веселија” учествовао је у снимању емисије
РТС-а посвећене Божићу по
гре го ри јан ском ка лен да ру.
Удружење жена пријавило се
за учешће на „Новогодишњем
базару” у Панчеву. Промоција књиге „Ако ми се икад нова љубав деси”, ауторке Добринке Јокић, пореклом из
Глогоња, биће уприличена у
уторак, 17. децембра, од 18
сати, у Дому културе.
Иваново: У организацији Месне заједнице, у току је садња
туја и кубастог јасена. Осујећен је покушај обијања парохијске куће. Ученици нижих
разреда, заједно са учитељицама и родитељима, припремају божићни базар, који ће
бити одржан 23. децембра.
Јабука: Посађено је тридесет
туја у парку, а у току је акција

сакупљања половне очуване
одеће и обуће за најугроженије, коју организује Месна
заједнице. Новогодишње креа тив не ра ди о ни це за де цу

трећег разреда основне школе биће приређене од 11. до
13. децембра у Дому културе. На истом месту у четвртак, 12. де цем бра, би ће
приказана два филма: „Залеђено краљевство” у 15 и
18 сати, а „Реална прича” у
20 сати.
Качарево: Удружење Македо на ца „Вар дар Ка ча ре во”
снимило је божићну песму
за РТС, а примљени су и нови чланови. На биваторијуму је монтирана нова бустер
пумпа.
Омољица: Родитељи деце која нису добила позивницу за
до де лу па ке ти ћа на кућ ну
адресу и не иду у вртић, а
припадају некој од генерација рођених између 2014. и
2017. године, могу да дођу у
Месну заједницу да пријаве
малишане и узму позивницу.
Све информације могу се добити на телефон 618-036.
Старчево: Делегација Одреда извиђача „Надел” протекле недеље учествовала је на
редовној годишњој скупштини Савеза извиђача Војводине у Бачкој Тополи. У току су
припреме за новогодишњи
базар и доделу пакетића деци од три до шест година,
што ће бити уприличено у
недељу, 22. децембра, на Тргу неолита.

ПРЕДСТАВЉАМО УДРУЖЕЊА ЖЕНА – „ОМОЉЧАНКЕ” (9)

ПРЕДАВАЊЕ У ГЛОГОЊУ

Смирују живце, а ураде и нешто корисно

О јунацима из 19. века

Међународни дан жена на селу обележава се већ једанаест
година сваког 15. октобра. Отада се и у нашој земљи одржавају разне пригоде, с основним
циљем да се назначе улога и
допринос припадница нежнијег пола превасходно у унапређењу пољопривредног и руралног развоја.
У том погледу највећи допринос, без сумње, дају удружења жена, која функционишу у свих девет насељених места, па ће, поводом наведеног
празника, свако од њих бити
представљено.
Удружење жена „Омољчанке”
од оснивања 2014. године ради на очувању традиционалних начина израде рукотворина, старих заната, културне заоставштине...
Отада је на месту председнице Славица Полић, која истиче
да су на почетку биле само четири чланице, а сада их је троструко више. И све су активне,
јер ово друштво не познаје институцију „посматрача”.
– У међувремену смо добиле
и своје просторије у Дому културе, које смо мукотрпним радом, али с много ентузијазма,
успеле да уредимо како доликује, па сада наше зидове краси
велики број рукотворина. Већи
део су жене израдиле и већином нису аутентичне, већ су репродукције, али има и старих
предмета, покупљених с тавана,
као што су ормани, кецеље, ношње... – навела је председница.

На то се њена колегиница
Ката Стефановић надовезала
речима да су село углавном насељавали колонизатори из Босне, па те старе ношње махом
осликавају фолклор из тих крајева, премда их има и из једне
румунске куће, а ту су и шумадијски јелек и кецеља, стари
преко сто година.

– Пре четири године добиле
смо и разбој, потом смо обавиле обуку, па сада имамо жене
које на њему израђују предмете
попут тканица или појасева. Будући да немамо грејање, сагласиле смо се да током зиме разбој препустимо чланици која
најозбиљније ради. Нажалост,
производе продајемо само на
базарима, а и то веома слабо
иде, поред осталог и због цена.
Међутим, ако израда, рецимо,
тканице, која кошта до 1.500
динара, захтева два-три дана активног рада од осам сати, онда
је јасно да тај износ никако не

може да оправда уложени труд.
Производе остављамо и у ТОПу, па и у новосадској туристичкој организацији, али слаба вајда и од тога... Говорило се и о
оснивању продавнице рукотворина у граду, али засад ни од
тога ништа. Проблем је и то што
се све мање користе хеклани
столњаци, а и многи купују

фабричке везове код Кинеза, јер
су неупоредиво јефтинији. Има
свега, па неки скидају гоблене
да би у исти рам ставили „пузле”. Међутим, сведоци смо да
се трендови враћају, па ће готово сигурно све ово што радимо
једног дана поново бити актуелно. С друге стране, људима је
најинтересантнија храна, на коју ми нисмо усредсређени, изузев две колегинице које праве
торте, као и органску зимницу
и сокове без конзерванса – рекла је Славица Полић.
Занимљиво је да су чланице
специјализоване за одређене

производе, па Миља прави икебане, Ката се бави сликарством
и хеклањем, Милка – штрикањем, Маја – шивењем, Бисерка – везом, као и најстарија
чланица, тетка Стоја, која је
прави експерт за ту област.
Иначе, није ретка појава да
у њихов кутак, нарочито у време одвијања манифестација попут „Дана породице” и „Жисела” или смотре фолклораша
„Никољдански венац”, наврате многи који се интересују како могу да купе или наруче ношњу и друге рукотворине.
– У свему томе морам да нагласим и улогу Дома културе,
који нам бесплатно уступа простор, а ту је и помоћ Савета
МЗ и комуналног предузећа,
као и Града Панчева, преко којег смо успели да дођемо до
разбоја, машине за шивење, репроматеријала... Желим да истакнем и квалитетан однос са
Саветом за родну равноправност и, нарочито, с председницом Иваном Росић. Сарађивале смо и са школом приликом
организације разних радионица; наше чланице су биле у жирију избора за најлепши бакин
колач, док су ђаци код нас долазили да фарбају ускршња јаја – истакла је прва међу једнаким „Омољчанкама”.
Оне се с несмањеним еланом ре дов но са ста ју сва ког
уторка и четвртка, јер то им је,
како кажу, издувни вентил, када смирују живце, а ураде и
нешто лепо. И сазнају новости
из села...

Занимљиво предавање о приликама у Банату и Војводини
средином 19. века одржано је
29. новембра у глогоњском Дому културе. Том приликом се
вероватно најпознатији панчевачки етнолог Никола Влајић
осврнуо на време великих превирања у читавој Европи, која
нису заобишла ни Панчево.
Он је акценат ставио на
историјске личности које су
из нашег угла најзначајније
за тај период.
Један је свакако Стеван Шупљикац, који је као капетан у
извесном периоду службовао
управо у Глогоњу. Српски војвода и аустријски пуковник,
о којем владају подељена мишљења, ратовао је и за Наполеона у неуспелом походу
на Москву, а француски император га је, због ве ли ке

храбрости, наградио Орденом
легије части.
Велику пажњу Влајић је посветио бици код Панчева, када је публику упознао и с биографијом српског официра аустријске војске Адама Косанића, који се својим умећем
посебно истакао у том сукобу
против Мађара. Овај одважни
капетан рођен је у Избишту, а
сахрањен у Панчеву.
Није изостала ни прича о
вођи српских добровољаца –
Стевану Книћанину, који је
био један од угледнијих и храбријих Срба у то време.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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Петак, 13. децембар 2019.
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ЗАПИСИ ИЗ СТАРОГ ПАНЧЕВА

ЖИВОТ ИСПУЊЕН РАДОМ

Како су Панчевци
куповали секс

Никола Влајић је рођен у Панчеву 1954. године. Завршио је
Библиотекарску школу у Београду, а затим етнологију на
Филозофском факултету и Богословски институт при Православном богословском факултету. Своју каријеру је започео 1980. године у Народном музеју, а од 1993. до 2019.
био је етнолог-саветник у Заводу за заштиту споменика културе. У оквиру обележавања јубилеја – 25 година од оснивања Завода за заштиту споменика културе у Панчеву и Дана европске баштине, крајем
септембра, представио је своју
књигу „Куће и људи – водич
кроз културну историју града
Панчева”.
ПАНЧЕВАЦ: Породица Влајић
је једна од најстаријих породица у нашем граду?
НИКОЛА ВЛАЈИЋ: Ја сам
дванаеста генерација Влајића
који живе у Панчеву. Моји преци су били граничари и у наш
град су се доселили 1764. године. Имамо веома занимљиву породичну историју. Мој отац је,
на пример, завршио Гимназију
са Стојаном Трумићем, једним
од најзначајнијих војвођанских
сликара. Били су најбољи пријатељи и барем једном недељно
смо породично одлазили код
њих. Мислим да сам захваљујући Трумићу заволео уметност.
Кад год смо ишли у посету код
њих, увек сам носио неки цртеж. Он је умео да ме стави на
крило и да тражи од мене да
му објасним то што сам нацртао. Волео је, као и ја, да прича
и коментарише. Редовно нам је
слао позивнице за изложбе које су се тада одржавале недељом у подне у Музеју, који се
налазио у згради Црквене општине, где је сада РЦТ „Михајло Пупин”. Тако сам заволео
уметност и музеј. После тих изложби одлазили смо кући на
ручак. Мој отац се дружио и са
Емилијаном Чарнићем, који је
превео Свето писмо Новога завета на српски језик.
l Како сте одлучили да упишете Средњу библиотекарску
школу?
– Нисам успео да положим
пријемни за Гимназију, па сам
отишао у Београд. Та школа је
била пандан друштвеном смеру. Оно што је свако од нас тамо научио, без обзира на то какав је ученик био, јесте како да
среди једну библиотеку. Многи моји пријатељи из разреда
раде у библиотекама у Панчеву и околини.
l Како сте изабрали етнологију?
– Научио сам да читам са седам година. Постао сам члан
Градске библиотеке 16. јануара
1962. године. Био сам много
болешљив и доста сам времена
проводио код куће. Једном приликом нам је рођак из Новог
Сада донео неке интересантне
сликовнице. Једна страна је била у боји. То је био неки већи
формат, а с друге стране је био
текст. До неке своје девете године сам једну од њих, „Робинзон Крусо”, прочитао бар сто
пута. С временом сам се пребацио на неку другу литературу –
путописе, затим о истраживачима, капетану Џејмсу Куку,
који је први опловио свет, и сл.
Онда смо 1969. године посетили једног стрица који је живео
у Букурешту. Сећам се да нас је
на аеродрому чекао у свом беж
„форду таунусу”. Водио нас је
свуда, а између осталог и у Музеј села. То је један од највећих
етно-музеја на Балкану. Ту сам
заправо видео шта је етнологија. Када сам касније размишљао
шта да упишем, сетио сам се
тога. Колебао сам се између
историје уметности, ДИФ-а и
етнологије. Етнологија можда
није ни била случајан избор. То
читање у детињству и литера-

тура о истраживачима, то је било то. То је етнологија, наука о
народима, обичајима, целокупан живот у ствари. На етнологији се полагао пријемни – српски, руски и историја. Наравно, из српског сам писао о Титу, као и увек у школи. Тата,
који је био партизан, учио ме је
да кад год имамо више понуђених тема, изаберем политичку.
Историја ми је била лака, као и
руски, јер сам као мали учио

сам се одлучио за Богословски
институт. Нисам хтео да се
определим за свештенички позив због појања, јер сам тотални антислухиста. Ипак, имао
сам добру оцену из тог предмета, углавном захваљујући добром теоретском знању.
l Како сте се запослили у
Музеју?
– Кад сам дошао из војске,
конкурисао сам за много места. И у новинама, и за фа-

Никола Влајић
од бака Рускиња које су живеле
у комшилуку близу некадашње
болнице.
l Откуд Руси тамо?
– У Змај Јовиној улици живело их је пуно због Руске болнице, која се налазила тамо где
је сада Дом омладине. Ту су
долазиле Рускиње из целе Краљевине Југославије да се порађају. Овде се родила, на пример, Оља Ивањицки, а заправо
је била у Панчеву само два-три
дана. То је била једна од најеминентнијих болница у то време. У околини су живели Руси
који нису били тако имућни,
али су искористили шансу да
изнајмљују собе. Ја сам ишао
на часове језика. Те Рускиње
су живеле скромно, нису ни

Ја сам дванаеста
генерација Влајића у
Панчеву. Моји преци
су били граничари и
доселили су се 1764.
светла палиле. Штрикале су и
правиле неке ручне радове, које су продавале на пијаци. Долазио сам на часове, седео на
столици поред прозора и читао, на пример, Лава Толстоја,
а оне су ме исправљале. Тако
сам учио руски језик.
l Откуд ви на Богословском
институту након етнологије?
– До седме године сам редовно ишао у цркву с бабом по
оцу. Отац моје мајке имао је
своје место у Успенском храму наспрам фреско-композиције „Христов улазак у Јерусалим”. Док сам седео на служби, Христ ми је био стално
пред очима. Престао сам да
идем у цркву када сам постао
Титов пионир. Међутим, током
студирања сам се заинтересовао за Свето писмо, јер смо га
имали код куће, али нико га
није отварао. Узимао сам да
читам. Једном сам и успео да
га завршим до краја. Онда сам
почео да радим у Музеју, где
сам имао доста слободног времена, па сам га прочитао неколико пута. Донео сам одлуку да упишем још нешто, па

бричке листове, али ме нису
нигде примили. Био сам љут,
али сада знам да је то било добро. Онда је једна жена која је
радила у Музеју отишла у пензију и отворило се радно место. Било је доста пријављених, али је пресудило то што
сам био стамбено обезбеђен,
што сам био члан СКЈ, а то сам
постао када сам једном побегао из војске, па су ме у одсуству учланили, нисам смео да
се буним, и на крају то што
сам завршио Библиотекарску
школу, а њима је био потребан
и неко ко ће средити музејску
библиотеку. То сам успео за годину и по дана. Био сам и на
позицији етнолога-конзерватора у јединици за заштиту која
је тада постојала у Музеју. Када је 1993. основан Завод за
заштиту споменика културе,
нас шесторо-седморо прешло
је тамо. Нисам одмах почео да
пишем, а и када сам писао, није било лако објавити текстове. Тек пре тридесетак година
ме је кренуло, а сада ме јуре да
пишем. Много ми је значило и
то што сам се кретао. Путовали смо доста по нашој земљи,
али и Румунији, Мађарској, а
када упознаш људе, онда те сами зову ради сарадње.
l Направили сте доста изложби.
– Увек сам то волео. Имам
око двадесет изложби. То уме
некада да буде и напорно, јер у
последње време се траже осигурања за предмете, али ја морам да кажем да сам експонате увек добијао преко личних
контаката, на реч. Имао сам
увек добар однос са свима. Увек
су ми давали предмете за изложбе без проблема.
l Ко ја је би ла ва ша пр ва
изложба?
– Мислим да је то била изложба о фурунама у Банату на једној од „Ноћи музеја”. Била је
постављена у ходнику Музеја и
ја сам читаво вече причао посетиоцима о њима. Умор је дошао
касније. Морам да напоменем
да имам дугогодишњу успешну
сарадњу с целокупним колективом нашег музеја. То несумњиво утиче и на квалитет мојих изложби. Иначе, прилазе ми на
улици људи и кажу да прате мој
рад, да им се свиђају моја предавања и изложбе. Ти комен-

тари су ми подстрек да и даље
стварам иако сам у пензији.
l Која вам је изложба најдража?
– Можда ова последња, о Ердељановићу. Ту сам доста живаца изгубио, али мислим да
је вредело. Била је и једна изложба о манастиру Војловица.
Нешто сам истраживао тамо,
кад ми је игуман Димитрије
донео документ из 1948. године који су потписале три личности: Стојан Трумић, један
сликар конзерватор и неки кустос ког нисам познавао. Они
су имали задатак да попишу
све што је вредно у манастиру.
То је био списак са скоро осамдесет предмета, а у тренутку
када сам ја био тамо, биле су
само две-три ствари. Решио
сам да пронађем те предмете
и успео да нађем више од пола. Од тога је настала изложба
„Заборављена збирка манастира Војловица”. На ту изложбу
је дошао велики број посетилаца. То је била нека „Ноћ музеја”, 2013. или 2014. године.
l На вашим изложбама и
предавањима увек има пуно
посетилаца?
– Мора да се ради на реклами. Неки аутори мисле да је
довољно да објаве информацију. Ја, на пример, шаљем позивнице. То ми је остало као
нешто лепо из детињства када
смо их ми добијали од Стојана
Трумића. Пишем их руком и
када их угледају у сандучету,
знају да су од Николе Влајића.
Многи дођу баш из тог разлога,
јер су посебно позвани на изложбу. Људи се морају поштовати.
l Шта сте све до сада објавили?
– Имам сигурно око седамдесет стручних текстова. Могу
да кажем да ми је ова година
можда и најуспешнија до сада.
Имао сам две изложбе и објављен ми је текст у јубиларном
броју „Гласника музеја Баната”. Писао сам о старим играчкама, у ствари описао сам поступак како сам их ја правио
кад сам био мали. Једна изложба била је о панчевачким сликарима који су се звали „Група
Панчево 5”. То сам радио са
историчарима уметности Димитријем Јовановим и Дамиром Прашникаром. На њој су
била дела сликара које сам лично познавао, а њих су посудили потомци с којима сам у контакту. Биле су ту и две Трумићеве слике које се налазе у мојој приватној колекцији. Портрет мог оца из 1945. године, у
партизанској униформи, и „Жито у риту”, коју је Трумић поклонио мом оцу за венчање.
Волим увек да прикажем нешто што се ретко може видети
или до тада није виђено.
l Шта је био још ваш посао
у Заводу?
– Мислим да нисам дао тако
велики допринос, јер је тамо
посао отежан у односу на Музеј и захтева веће финансије.
Заштита народног градитељства је била моја примарна делатност, али оно је у јужном
Банату у великој мери девастирано. То је, у ствари, цивилизацијски данак на који појединац не може да утиче.
l Требало би да ускоро буде
објављена ваша нова књига. О
чему се у њој ради?
– Провео сам неколико месеци на панчевачким гробљима. Тамо сам испреписивао све
што у овом тренутку постоји,
све стихове, који се могу подвести под народна лирска изражавања. Написао сам и краћи историјат о сваком гробљу.
l На шта сте највише поносни?
– Никада нисам никоме ништа дуговао. Увек сам мирно
спавао. Срећно сам ожењен и
имам два добра и успешна сина. Зар је потребно више?
Мирјана Марић

ЦРТЕЖ: ЖЕЉКО КОМОСАР

НАШ ГОСТ: НИКОЛА ВЛАЈИЋ, ЕТНОЛОГ

Овде се некада продавала пожуда – Хотел „Златна штука”
Некада давно Панчевци су
се предавали чулним задовољ стви ма и ужи ва ли у
чарима продавачица љубави
на више различитих места у
граду.
Још у 18. веку царства слатког греха су биле кафане и
бордели са егзотичним именима: „Код Турске главе”, „Код
зеца”, „Код удице”, „Код златног крста”, „Код шарана” итд.
Свакако најпознатије место за проституцију био је
хотел „Златна штука”, који
се на ла зио бли зу Та ми ша.
Одржао се све до 2010. године, а тада је срушен јер је
претила опасност да се та
гра ђе ви на (чи ји из глед је
остао сачуван на цртежу панчевачког сликара Жељка Комосара који објављујемо) сруши сама од себе колико је
била дотрајала.
„Проституткиње” (како су
се некада звале продавачице љубави) које су ординирале у овим угоститељским
објектима, за разлику од дана шњих вре ме на, би ле су
под кон тро лом др жа ве. У

За разлику од данашњих
времена, када се о проституцији не прича иако је њено
постојање јавна тајна, некадашњи Панчевци имали су
много здравији однос према
овом проблему. Звучи невероватно податак да је некада, крајем 18. века, у „Панчевцу” рекламиран препарат
доктора медицине и хирургије Морица Хандлера из Будимпеште који „са сјајним и
трајним успехом” (како је писало) лечи „тајне болести и
импотенцију (учмалу мушку
снагу)”.
У „Панчевцу” из јула 1871.
се може наћи податак да је
још један градски лекар, Константин Пеичић, у препуној
дворани код „Трубача” одржао предавање о љубавном
животу младих и последицама болести које се преносе у
контактима с продавачицама
љубави. Према његовим речима, те болести могу да буду толико незгодне да „потпуно здрави младићи због њих
постају невесели, увели, бледи и мршави ликови”.

На месту где је данас солитер налазио
се хотел и бордел „Војводина”
књигама с подацима из старих вре ме на оста ло је за писано да је средином 19.
века панчевачки Магистрат
во дио ра чу на о то ме ка ко
живе тадашње „јавне жене”
и пратио њихов рад преко
полиције.
Традиција контроле државе над радом продавачица љубави настављена је и у двадесетом веку. Остао је забележен податак да је 1922. године у Панчеву било седамдесетак девојака које су се бавиле проституцијом. То су биле касирке, келнерице и помоћ но осо бље у град ским
свратиштима и хотелима. Све
оне биле су под сталним лекарским надзором.
То потврђује и књига градског доктора Љубомира Нена до ви ћа ко ја се по ја ви ла
крајем 19. века, под називом „О здравственим приликама у Панчеву”. У њој је,
поред осталог, писало да су
„све проституткиње биле пописане”, да су „имале књижице о свом здрављу” и да
су „биле обавезне да се два
пута недељно прегледају код
лекара”.

У записима о некадашњем
Панчеву може се наћи и податак да је почетком двадесетих година прошлог века
проституција узела толико маха да је тадашња градска власт
наредила власницима куплераја, којих је било више у некадашњој Бродској улици (после тога се звала Георгија Димитрова, а данас Милорада
Бате Михаиловића), да се иселе и оду одатле. Они су се брзо снашли тако што су испоштовали ту наредбу и одлучили да оду у другу, најближу улицу.
Продаја љубави у Панчеву
ни је пре ста ја ла ни то ком
Другог светског рата. Некадашњи градски хотел „Војводина” одмах по доласку
немачке војске и окупације
града претворен је у бордел
за војнике и официре, а исту
намену имало је и свратиште „Балкан” на углу Карађорђеве и Змај Јовине улице. Почетком деведесетих годи на про шлог ве ка оно је
срушено да би ту био изграђен солитер, Панчевцима познат као „оловка”.
М. Г.
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Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Оптерећени сте прошлошћу.
Не мучите себе оним што не
можете променити. Добро
размислите да ли је прави
тренутак да напустите тренутни посао. Несаница је узрок
вашег стања.

Помало сте расејани. Дешаваће вам се да закажете два
састанка у исто време и да
онда заборавите на оба. Послови иду прилично добро,
чак можете очекивати и награду.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Свраб по телу је последица
нервозе нагомилане у вама.
Делујете смирено и задовољно, али то је само смирај
пред олују. Потрудите се да
се стишате бар до почетка наредне седмице.

Пазите шта и где једете и не
експериментишите
јелом.
Покажите више стрпљења у
пословима и не форсирајте
толико ни себе ни друге. Новац има свој пут, понекад воли и да одлежи у банци.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Хладно време не прија вашим плућима. Породични и
љубавни односи су стабилни.
Наклоност надређених је велика и прави је тренутак да
то искористите за себе. Новчани добитак.

Није добар период за паралелне везе, али вас као да
неко гони. Немате баш много
стрпљења. Не напуштајте сигуран посао само зато што
тренутно није све онако како
бисте ви желели.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Будите опрезни у љубави. Не
отварајте се превише. Послови напредују и вероватно ћете успети да се наметнете.
Ракови који се баве приватним пословима имају изузетно добар период.

Можда је сада прави тренутак да коначно ставите тачку
на породичне проблеме и
кренете даље. Новац вам
стиже с више страна као награда за ваш уложени труд и
стрпљивост.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Не може све у животу да се
испланира и исконтролише.
Задржавање беса у себи
шкоди само вама. Послови су
солидни. Незапосленим Лавовима предстоји пут у друго
место ради посла.

Некако вас је ухватила еуфорија и не попушта. Не држи
вас место: ишли бисте некуд
само да идете. Посао вам у
овом тренутку није приоритет, а имате га преко главе.
Узмите краћи одмор.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Изузетно разнолик период.
Седмица вам почиње недостатком новца, а онда наилази изненадни добитак. Као
главни зачин долази познанство с неком веома интересантном особом.

(19. 2 – 20. 3)
Пред вама је доношење једне
велике одлуке. Вести из иностранства вам из корена мењају планове, па је могуће
трајно пресељење у друго
место или државу. Само храбро напред.
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СИГУРНА КУЋА – ПОСЛЕДЊА ШАНСА ЗА ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА

БЕСПОШТЕДНА БОРБА ЗА ПОВРАТАК У ЖИВОТ

Прихватилиште за жене и децу,
жртве породичног насиља, познато под називом Сигурна кућа, већ осам година је уточиште
онима којима је живот претворен у пакао. То је и место одакле ће дојучерашње жртве, након што продишу, отворе очи и
зацеле ране, покушати да живе
како доликује људском бићу.
Нажалост, велика препрека
било каквом помаку је то што
две трећине тих жена верују да
је насиље саставни део живота.
Да би им и та танана прилика била пружена и колико-толико искоришћена, даноноћно
изгара неколико ентузијаста и

које бораве код нас претрпеле
су психичко насиље, већина
њих и физичко. Ова два вида
насиља су и најчешће пријављена. У великом броју случајева, међутим, претрпеле су и
сексуално насиље, оно о којем
најмање желе да говоре. Код
нас на смештају бораве по упуту Центра за социјални рад с
те ри то ри је ју жног Ба на та и
остају до шест месеци. Поред
тога, имамо и СОС телефон,
0800-100-113, преко којег бесплатно и анонимно могу да се
јаве сви који желе било какве
информације у вези с породичним насиљем и правима у погледу заштите. За жене које немају потребу за смештајем у
Прихватилишту, организујемо
и саветодавни рад у просторијама Центра за социјални рад
– наводи Јасна Вујичић.

Изаћи из оквира насиља
Развојни пут панчевачке Сигурне куће креће се од идеје па
до добијања лиценциране услуге социјалне заштите, а за то
време требало је изградити кадровску структуру, програмске

РУ КЕ СПА СА
Жене жртве породичног насиља које успеју да се економски оснаже добијају неформални статус сарадница. Оне су чак и у стању да
боље препознају потребе корисница, па су и окосница
удружења „Руке”, основаног
у августу 2018. године.
– Ради се о идеји да се наше жене најпре обучавају за
шивење и кројење, затим и
за вез и ткање, а све с ци-

посвећеника, истовремено и
осведочених професионалаца.
Панчевачка Сигурна кућа почела је да ради 2012. године.
За то време њена врата непрекидно су отворена за све оне
којима је била преко потребна
та врста помоћи.

љем да применом тих вештина могу да остварују сопствене приходе. Удружење тренутно броји десетак чланица,
међу којима су и сараднице
и кориснице у смештају. Један део је производња, а
други је тренинг-центар, односно обука, у шта спада и
писање бизнис-планова и
си-вија, као и коришћење
електронских технологија –
наводи Драгана Јеминовић.
активности и створити адекватне услове за живот.
– Почели смо с малим капацитетима, али и с великим непознаницама и још већи отпорима. Све то није нам умањило
жељу да кориснике разумемо и
подржимо. С временом смо и
сами сазревали. Користили смо

Психолог и руководилац Сигурне куће непрекидно трагају за решењима
Било је и тешко разграничити надлежности између Сигурне куће и Центра за социјални
рад, који званично управља радом Прихватилишта.
– Није било лако снаћи се у
тој „шуми” послова. Мислим
да смо у томе успели 2015. године, када смо ушли у припрему документације за лиценцирање наше услуге. Наредне године добили смо ограничену
лиценцу за рад од ресорног министарства, што је био знак да
испуњавамо већину стандарда
за обављање наше делатности,
али да се замерка тицала недовољног стамбеног простора,
то јест премалих спаваоница.
Иако је за нама дуг и исцрпљујући процес, све се исплатило,
јер смо први у Србији који смо
у томе успели и још увек једни
од малобројних. Било је неопходно да размишљамо о свему
– од безбедности, преко кућног реда, процедура, кадровске структуре и организације,
те техничке опремљености, па
до тога како да штитимо права
корисница и да развијамо њихове способности и вештине. А
када се жене сместе у Прихватилиште, прво и основно је да
им обезбедимо сигурно тле, односно да се увере да смо особе
од поверења, јер сам улазак у
кућу за њих је стресан и неприродан, а неретко схваћен и
као додатна казна. Наше је да
им за почетак обезбедимо миран сан – каже Вујичићева.

може се сматрати да је велика
ствар ако оне разумеју да може и другачије. Заправо, најтеже им је да схвате да могу живети ван оквира тог насиља: да
раде, друже се и једноставно
изађу из потпуне изолације и

БЕЗ БЕД НОСТ НА
ПР ВОМ МЕ СТУ
Запослени у Сигурној кући
са сваком корисницом
разрађују
безбедносни
план, а опасности вребају
на сваком кораку.
– Било је пресретања,
долажења, праћења, узнемиравања... А ове године
се догодила и трагедија –
једна жена је по напуштању Куће и убијена. То је
била једна екстремно стресна ситуација и за запослене и за кориснице неколико наредних месеци –
истиче Јасна Вујичић.
да постану део средине у којој
живе – наглашава руководилац Сигурне куће.

Економско оснаживање
У тих осам година обучени СОС
саветници Сигурне куће обавили су преко две и по хиљаде
разговора с различитим особама. Са одређеним бројем жена
на ста вља се кон такт на тај

СТО ТИ НЕ КО РИ СНИ КА

И цртежи су предзнак бољитка деце жртава
Руководилац ове установе,
Јасна Вујичић, каже да се већ
осам година овде збрињавају
жртве породичног насиља из
целог јужног Баната.
– Било да су то малолетне
мајке или одрасле и старије
жене, заједничко за све њих је
да долазе с последицама неколико врста насиља. Све жене

и волонтерске снаге, писали
многе пројекте и тако обезбеђивали додатна средства за побољшање услуге. Важан сегмент
свакако је била и медијска промоција, а развијали смо и сарадњу с другим институцијама
важним за заштиту и збрињавање жена и деце – истиче ова
посвећена Панчевка.

И ДЕ ЦА ЖР ТВЕ НА СИ ЉА
Насиље над женама је аутоматски и насиље над децом,
која у Сигурну кућу доносе
последице – од повучености
до хиперактивности и претеране отворености. Уз то иду
и симптоми као што су вриштање, ноћно мокрење и
агресивност.
– Често буде и сукоба између саме деце или насилног понашања брата и према сестри, где је почупати
девојчицу за косу нешто сасвим „нормално”. Деца науче да на овај начин заправо
успостављају и одржавају

комуникацију и контакт с
другима. Она су посебно рањива, па је наш први задатак да прекинемо то вриштање или да схвате да се
контакт не остварује само
кроз ударац. Сваки помак
сматрамо успехом. Радимо
домаће задатке с њима,
играмо се и као награду добијамо цртеж, песмицу, бољи успех у школи... једно
велико „хвала”, да би нам
на крају трчали у загрљај.
Просто речено, учимо их да
се добро добрим враћа – каже Драгана Јеминовић.

Иако статистика није захвална у овој причи, мора се
рећи да је досад 647 корисника било смештено у панчевачком прихватилишту –
од чега је 310 жена, док су
остало деца.
У оквиру тога је тридесетак особа долазило по неколико пута, а просек каже да
жене од седам до једанаест
пута покушавају да изађу из
Након тога следи бављење
свим осталим деловима живота корисница, као што су психосоцијална подршка, правна
и здрав стве на за шти та или
овладавање одређеним вештинама. Нажалост, многе од њих
враћају се у насилну заједницу
веома често управо због економске зависности. То је, поред неповерења према себи и
окружењу, највећи проблем.
– На том путу ка изласку из
насиља важни сарадници су
најближи сродници, који неретко осуђују жене које су претрпеле насиље да су оне саме
криве за све то што су претрпеле и проглашавају их срамотом за породицу. Ми се, уз контакт с Центром за социјални
рад, трудимо да мењамо те
предрасуде. Тешко је рећи да
смо у томе потпуно успели, али

насиља. Дођу, па се врате, и
тако више пута. Нажалост,
сваки следећи пут су све истрошеније, у зависнијем положају и са све мање воље
и наде да ће успети да се
изборе против насиља.
Завршава се на разне начине, али су то углавном
трагични сценарији, а само
ове године у Србији је било
двадесет осам фемицида.
начин и након напуштања прихватилишта. Разговори трају од
једног минута па све док је то
неопходно саговорници „с оне
стране”. Неки разговори су саветодавни, а неки подразумевају давање конкретних информација и смерница.
У исто време било је и преко
280 индивидуалних саветодавних сусрета, на којима ради и
Драгана Јеминовић, психолог
и стручни радник на пословима психосоцијалне подршке.
– Најбитније су потребе корисница и сваки разговор почиње њиховим очекивањима и
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Јордан
Филиповић

проценом потреба. Углавном
их интересују информације о
правним поступцима, с који-

прихватају слику коју им сервирају насилници. Ову дисфункционалну слику о себи додатно погоршава осећање кривице и уверење да су оне криве за све. Опоравак код већине њих започиње тиме што им
неко једноставно пожели добро јутро уместо да им удари
шамар, с питањем како су, и
неговањем међусобног поверења. Знак да су почеле да се
опорављају је и физички изглед: промена из погнутог става, без осмеха, у подигнут став.
Затим настојимо да их вратимо у сопствени живот, то јест
у свакодневно функционисање, које је било до тада одређено понашањем насилника.
Ради се о рутинским активностима: одласцима до школе
или у здравствену установу,
планирању буџета... – каже овај
психолог.
Просто речено, овим намученим женама треба дати довољно простора да стекну поверење. Неке од њих се уплаше боравка у Сигурној кући и

МА ЛИ АЛИ НЕ СА ЛО МИВ ТИМ
Можда је и најбитнији тимски рад, а један од најтежих
задатака на које је требало
одговорити јесте кадровска
структура.
Тренутно у Сигурној кући
раде три стручна лица – социјална радница, психолог,
дипломирани специјални
педагог (који је и руководилац), као и сарадница – домаћица, која је у непосредном контакту с корисницима
и обезбеђује им све услове
ма увек имају потешкоће, без
обзира на то да ли је реч о
пријављивању насиља или о
томе да ли муж има право да
им не да развод, узме децу, да
ли може да их „пошаље у Ковин”... Прете им и да ће их послати у затвор јер су тобоже
киднаповале децу. Оне у страху

за живот. Три стручна радника раде с децом и женама
од испуњења школског програма до развоја креативности код корисница.
Ту су и две особе запослене на обезбеђењу, када нема никог викендима и празницима, а једно од стручних лица је на такозваном
пасивном дежурству, то јест
на увек доступном телефону. То говори да простор и
жене никад нису сами...
већ сутрадан желе да оду. Да
ли ће остати и свих шест месеци, зависи од много фактора, а када дођу у ситуацију да
се размишља о њиховом економском оснаживању, већ је
подоста учињено.
Нажалост, многе и тада неретко одустају од свега...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Трио мацос
Ови мачићи су пронађени поред контејнера још у октобру. Били су мали и још
увек нису били ни прогледали.
Две женке и један мужјак привремено су збринути и отхрањени на флашицу, али наши суграђани који су их
спасли не могу да их задрже, па да се,
тако мали, не би поново нашли на улици по овом хладном времену, потребно их је хитно удомити.
Ови весели и разиграни лепотани сами једу и научени су
на посип и живот у стану, а све друго може се сазнати на телефон 064/226-24-50.

Питица
Ова предобра женка питбула пронађена је
у веома лошем стању у једном дворишту у
центру града, пошто је држана на кратком ланцу у смећу и сопственом измету.
Сада је на сигурном и потпуно се опоравила и адаптирала на нормалан живот.
У међувремену је стерилисана и биће бесплатно чипована на новог власника, који мора да поседује
основне услове за удомљавање оваквог пса.
Стара је око годину и по дана и веома је разиграна и
активна. Заинтересовани се могу јавити на имејл udomi.ljubimce@gmail.com.

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

30

СПОРТ

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

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

БОДОВИ ОТИШЛИ У ВАЉЕВО
Узбудљив дуел
на Стрелишту
Следи пут у
Алексинац

ЕВРОПСКИ ШАМПИОНАТ У ПЛИВАЊУ

АЊА РУШИЛА РЕКОРДЕ
Најбољи европски пливачи
окупили су се од 4. до 8. децембра у Глазгову како би се
надметали на шампионату
Старог континента у малим
базенима.
Као чланови националног
тима Србије, на овом великом спортском догађају учествовали су и најбоља српска
пливачица Ања Цревар и њен
тренер Марко Спасов.

Ања је у дисциплини 400
метара мешовитим стилом у
квалификацијама имала седмо време, али с новим националним апсолутним рекордом, који сада износи 4:35,54.
Наша суграђанка је у финалној трци заузела пето место,
а уједно је померила време
националног рекорда из квалификација на 4:33,82.
Браво, Ања!

НАДМЕТАЊЕ У КИК-БОКСУ

МИЛОШ И МАРЈАН ШАМПИОНИ

Десето коло Кошаркашке лиге
Србије неће остати у лепом сећању поклоницима овог спорта у нашем граду и околини.
Прошлог викенда у Хали спортова на Стрелишту гостовао је
стари знанац панчевачких љубитеља „краљице игара”...
Унапред се знало да ће то
бити неизвестан меч, јер је увек
тако када се састану дугогодишњи ри ва ли, али и ве ли ки
спортски пријатељи. Традиција није изневерена ни овог пута, с тим да су уздигнутих руку
терен напустили кошаркаши
из Ваљева: Тамиш–Металац
78:92, по четвртинама: 20:32,
26:20, 22:19 и 10:21.
Гости су сјајно започели меч,
потпуно су изненадили момке
из Тамиша и надиграли их у
првој четвртини, па су већ после првих десет минута имали
двоцифрену предност (20:32).
Наставак меча донео је консолидацију у домаћем тиму.
Пулени тренера Бојана Јовичића заиграли су агресивније
у одбрани и почели да погађају кош ривала и са дистанце,
па је и резултатска разлика почела да се топи... Гости су на
одмор отишли са „само” шест
поена предности.
У трећој четвртини се учинило да ће Тамиш успети да
преокрене ток утакмице, јер
је успео и да поведе са 62:60,
али то је ипак било све од

домаће екипе у овом дуелу.
Ваљевци су поново додали гас,
одбили све атаке Саше Радовића и његових другова, опет
преузели контролу над утакмицом и на крају заслужено
тријумфовали.
Био је то први пораз Тамиша на домаћем терену, који су
обележили и делиоци правде,
тачније главни судија Миливоје Јовчић, који је без разлога
уносио немир и нервозу у редове домаћег тима, а све је кулминирало у финишу утакмице, када је потпуно беспотребно и без разлога искључио тренера домаће екипе.
– Пресрећан сам због ове победе, која нам много значи.
Знали смо шта нас очекује у
Панчеву. Тамиш је сјајан клуб,

предвођен изванредним тренером, и сигурно ће на крају бити међу осам најбољих. Због
тога нам ова победа још више
значи – рекао је тренер Металца, некадашњи кошаркаш
Партизана Владимир Ђокић.
Тамиш је играо у саставу:
Николић (19 поена), Чабрило
(шест), Радовић (два), Васић
(три), Павићевић (три), Вукојичић (три), Филбиш, Прља
(10), Јанковић (осам), Лучић
(три), Роудс (19) и Лабудовић
(два поена).
– Честитке Металцу за заслужени тријумф. Ово је победа тренера Ђокића и сјајног
плејмејкера Васића. Све што
су гости радили на овој утакмици, требало је да радимо
ми, такав је био договор у свла-

чионици, али шта је – ту је.
Преузимам сву одговорност на
себе. Надиграни смо потпуно.
Никако не желим да умањим
победу Металца, али имали
смо и криминалан однос судија. Камо среће да су сви у
српској кошарци безобразни
као ја, како су ми рекли делегат и судије. Искључен сам на
правди бога... – врло резигнирано и разочарано говорио је
тренер панчевачког тима Бојан Јовичић на конференцији
за новинаре.
Тамиш сада има скор од четири победе и шест пораза, а
наредног викенда путује у Алексинац, на мегдан с домаћим
Напретком, који као плејмејкер предводи наш суграђанин
Александар Илкић.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ
Такмичари Кик-бокс клуба
Српска Спарта из нашег града имали су много успеха и
прошлог викенда на надметању у Београду. После мечева у одложеним финалима
својих такмичења момци су
се у Панчево вратили са два
најсјајнија одличја.
У дисциплини лоу-кик у
категорији до 67 кг тријумфовао је Марјан Вулин. У дисциплини фулконтакт, победивши нокаутом фаворита и
далеко искуснијег борца, Милош Симеуновић је такође

освојио најсјајније одличје.
Милош је и у полуфиналу,
такође нокаутом, савладао
„непобедивог борца” па је тако постао јуниорски првак
Београда.
– Свака част момцима. Поносан сам на њих. Милош је
укупно добио три борбе, а
Марјан две – рекао је тренер
ових мо ма ка Ог њен Дра гојерац.
Поред Огњена, такмичаре
КБК-а Српска Спарта предво дио је и тре нер Зо ран
Ставревски.

КУП НАЦИЈА У БАДМИНТОНУ

СРБИЈА НА ЧЕТВРТОМ МЕСТУ

ДЕРБИ ПРИПАО НАШИМ ДЕВОЈКАМА
Када је шампионат Прве војвођанске лиге за одбојкашице
у питању, нема никакве дилеме да је центар збивања прошлог викенда био у – Банатском Новом Селу. У месту надомак нашег града одигран је
дерби осмог кола, који је обиловао добром игром и узбуђењима, а на крају су се радовале
девојке из Панчева: Одбојка 013
– Банат 3:2, по сетовима 25:18,
25:19, 23:25, 24:26 и 15:13.
Девојке које предводи Иван
Крговић сјајно су одиграле прва два сета и убедљиво су их
решиле у своју корист. Потом
је тренер, као што то чини у
свакој утакмици, на терен послао још увек недовољно афирмисане пионирке које су лиценциране за сениорско такмичење. Младе одбојкашице
су показале завидан ниво умећа, али је искуство екипе из
Вршца пресудило, па су гошће
смањиле резултат.
Четврти сет је обиловао напетошћу и жустрим полемикама судије, играчица и тренера
обају тимова. После једне бурне
реакције због судијске одлуке

тренер Иван Крговић зарадио
је и црвени картон, а Вршчанке су некако успеле да добију
и четврти сет против подмлађене екипе из нашег града.
Тај-брек је почео црвеним
картоном за Вршчанке, па су
тако Панчевке повеле с 1:0, али
драми ту није био крај. Тек су
уследиле сцене које се ретко

виђају на одбојкашким теренима. Готово је невероватно да
је први судија при крају петог
сета искључио вероватно најбољу играчицу у лиги, Јелену
Петров, али тај чин као да је
разбеснео екипу и, како рече
тренер Крговић, инат је довео
до тога да Одбојка 013 однесе
победу од 3:2 у напетој завр-

шници и тако се још више учврсти на првом месту на табели.
– Честитам девојкама на победи, посебно оним најмлађим,
које су се јуначки бориле и изгарале на терену. Ја ћу као тренер увек пустити младе да се
носе с теретом притиска утакмице и од тога никада нећу одустати. Што се тиче саме утакмице, очигледно је да постоје
сегменти наше организације који не поштују наш рад, како клубова, тако и самих играчица.
Морам да захвалим Јелени Петров на енергији коју поклања
овој деци. Неправедно је искључена, а клуб ће благовремено
реаговати. Нећемо дозволити
такво непоштовање према нашој Јеци. Тражићемо изузеће
оних који немају одбојкашки
„педигре” да се баве било којим
сегментом овог лепог спорта.
Честитам мојим девојкама и титулу јесењег првака коју су убедљиво освојиле – рекао је, видно незадовољан суђењем, тренер Одбојке 013 Иван Крговић.
Панчевке наредног викенда
путују у Вршац на мегдан са
истоименим домаћим тимом.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” У РАНГУ С НАЈУСПЕШНИЈИМА
На традиционалном екипном
турниру у бадминтону за играче испод петнаест година, који је одржан у мађарском граду Печују, у конкуренцији десет европских земаља екипа
Србије освојила је четврто
место у изузетно узбудљивој
завршници.
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Александар
Живковић

У националном тиму наше
земље биле су и две Панчевке: Анђела Витман и Марија
Самарџија. После такмичења
у групама Србија се пласирала у полуфинале, у којем је с
5:4 изгубила од Данске, а потом је са истим резултатом
претрпела пораз и од Белгије
у борби за бронзу.
На Купу нација у Печују,
поред Србије, учествовале су
и: Данска, Мађарска, Белгија, Шкотска, Словачка, Чешка, Румунија, Швајцарска и
Аустрија.

На овогодишњем, 44. интернационалном првенству Београда у стрељаштву, које је одржано прошлог викенда у нашем
главном граду, надметало се
288 такмичара из осамнаест земаља. У тако јакој конкуренцији учествовала су и четири члана СД-а „Панчево 1813”.
Сениор Дејан Пешић надметао се у гађању из пушке. Првог дана је са 623,7 кругова био
десети, али је другог дана ушао
у финале с високим резултатом од 626,9 кругова и такмичење окончао као осмопласирани. Ипак, поново је потвр-

дио звање стрелца међународног разреда. Алекса Ракоњац
је био двадесет осми јуниор, са
602,3 круга.
Млади пиштољаши су успешно дебитовали, тако што је
Велимир Нинковић с 528 кругова заузео 22. место, док је
Стефан Кешишјан био двадесет осми, с 509 кругова.
Наредно такмичење у стрељаштву је треће коло Купа Србије, које ће бити одржано 22.
децембра у Београду, када ће
наступити шеснаест стрелаца
из нашег града и све четири
екипе „дружине”.
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Петак, 13. децембар 2019.
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЗЛАТНА АНДРИЈАНА

ОСАМ УТАКМИЦА БЕЗ ПОРАЗА

На Првенству Србије у џуду за
млађе кадете, које је одржано
прошлог викенда у Београду,
ЏК Јединство из Качарева било је најуспешнији представник Панчева.

Сјајна Андријана Кртенић
окитила се златном медаљом,
док је Андријана Димитровски
освојила бронзано одличје. Иако су остали без трофеја, врло
добре наступе имали су и Михајло Анђеловић, Марта Пешић,
Николина Тошић и Неда Ирис.
У конкуренцији педесет клубова из целе Србије Јединство
је заузело десето место у укупном пласману. Резултат би сигурно био још бољи да делиоци правде на овом такмичењу
нису у неколико наврата оштетили мале качаревачке борце.

КАТАШИ НАЈБОЉИ
У Суботици је недавно одржан
традиционални турнир у каратеу „Супер енпи”, на коме је
учествовало 1.250 такмичара
из тринаест држава. Карате
клуб Омољица је наступио с
дванаест бораца, који су освојили осам медаља.

СУПЕРЛИГА
Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

Наставак трке
крајем фебруара

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Београд: РАДНИЧКИ–ДИНАМО
мушкарци
Панчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
субота, 19 сати
ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Вршац: ВРШАЦ – ОДБОЈКА 013

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Алексинац: НАПРЕДАК–ТАМИШ
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС – ВИРТУС БАСКЕТ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО
субота, 18 сати

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОБИЛИЋ

са 25:24, био је надомак тријумфа, али онда је одговорност
преузела сјајна Даринка Петронијевић, која је у последњим тренуцима утакмице свом
тиму донела вредан бод – 25:25.
– Одлична утакмица. Свака
част девојкама за велику борбеност, пожртвовање и енергију. Могли смо да победимо, али
и да будемо поражени, па је
нерешен резултат можда и најреалнији. Ипак, остаје мали
жал за целим пленом јер смо
промашили три седмерца. Било како било, овај бод нам много значи. Ушли смо у серију од
осам утакмица без пораза и,
што је најважније, задржали

смо треће место на табели –
рекао је у телефонском разговору тренер ЖРК-а Панчево
Марко Крстић.
Панчевке су играле у саставу: Милица Илић, Анастасија
Грговски, Зорана Марковић (један гол), Тијана Симић (четири), Амелија Ускоковић, Невена Џелајлија, Теодора Станојевић, Тамара Петковић (четири), Марија Митрић (седам),
Анастазија Јамбрушић, Даринка Петронијевић (пет), Тијана
Ристић, Ивона Пешић и Александра Васић (четири гола).
Првенствена трка за бодове у
Супер Б лиги за рукометашице
наставља се 29. фебруара.

Током прошле недеље рукометашице ЖРК-а Панчево су
одиграле и утакмицу полуфинала Купа Војводине против
суперлигаша Железничара из
Инђије.
И у овој утакмици Невена
Џелајлија и њене другарице
пружиле су велики отпор изразитом фавориту, већим делом утакмице биле су равноправан такмац, али су на крају, уз неке нерезонске одлуке
судијског пара из Врбаса, претрпеле пораз од 25:32.
И поред тога, када се све сабере, иза ЖРК-а Панчево је још
једна успешна година.
Свака част!

ГОДИНА ЗА ПОНОС

одличну сарадњу с локалном
самоуправом Града Панчева,
драго нам је што је Железничар препознат као клуб који
има капацитет, а верујем и да
смо оправдали поверење које
нам је дато као носиоцима развоја фудбала у граду. Такође
желим да истакнем да су у врху табеле Српске лиге „Војводина” чак три екипе из јужног
Баната, што значи да се на овим
просторима добро ради и да
наша регија заслужује да има
прволигаша. Искрено се надам
и верујем да ће то бити Желе-

зничар. Виши ранг је изазов за
све нас, па зато желимо да ојачамо клуб у свим сегментима.
Пр ви по тез је ан га жо ва ње
спорт ског ди рек то ра, то је
функција коју нисмо до сада
имали, а од сада ће је обављати Саша Радуловић, човек са
завидним искуством у клубовима вишег ранга, који такође
има велику жељу за успехом,
баш као и сви ми у клубу. Најпре желимо у Прву лигу, али
наши циљеви су и много виши
– рекао је председник Железничара Зоран Наунковић.

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Прокупље: ТОПЛИЧАНИН – ЖРК ПАНЧЕВО 25:25

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–СМЕДЕРЕВО
мушкарци
Г. Милановац: МЕТАЛАЦ–БОРАЦ

3:0

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – БАНАТ

3:2

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ

пар ти ја, убе дљи во
осво јио пр во ме сто.
Марко је цео турнир
одиграо веома сигурно и, уз све остале победе, само је Мирку
Шајину, прваку Босне
и Херцеговине, препустио реми, па је тако с
целим поеном предности испред другопласираног уједно и
ап со лут ни по бед ник
турнира.
Куриозитет је да се,
та ко ђе пр ви пут, у

73:72
102:78
68:63

Бројним представницима медијских кућа потом се обратио
и спортски директор „дизелке”,
који ју је појачао доласком из
редова прволигаша Жаркова.
– Најпре желим да захвалим
на указаном поверењу. Железничар је изузетно организован клуб, чак боље него многи
из вишег ранга. Људи који воде Железничар су прави спортски радници и верујем да ћемо заједничким снагама успети у својим намерама, а то је
пласман у виши ранг. Довели
смо и прво појачање, нападача
Милоша Савановића, који је
дошао из зрењанинског Радничког. Дуго сам пратио овог
момка, има јак карактер, победнички менталитет, али и
потенцијал да оствари завидну
каријеру. Мислим да ће бити
право појачање за Железничар
– истакао је спортски директор панчевачке „дизелке” Саша Радуловић.
Иако је први део првенства
тек завршен, у ФК-у Железничар се ради без престанка. Циљ
је један – да Панчево коначно
добије фудбалског прволигаша!

Рвачи Динама постигли су изванредне резултате на великом
турниру „Микулаш куп”, који
је одржан прошлог викенда у
Сенти. У веома јакој конкуренцији РК Динамо је заузео друго место у укупном пласману,
одмах иза домаћег клуба.
Златне медаље су освојили:
Димитрије Ивичић, Матеја Че-

нејац, Огњен Тодосијевић, Павле Радивојевић и Јована Јанковић. Сребрним одличјима су
се окитили Тамара Мијалков,
Новак Павловић и Јелена Крстовић, а бронзе су зарадили:
Лазар Павловић, Стефан Тодосијевић, Лена Ећимовић и Михајло Вујновић. Учествовали су
и Алекса Јовић, Вељко Вујновић и Немања Тишма.
Екипу су предводили тренери Вујо Шајић и Миливоје
Тодосијевић.

ШАХОВСКИ КУТАК

МАРКО ЗГРАБИО НОВИ ТРОФЕЈ
Земунски Шаховски клуб „Глига” прошлог викенда је организовао свој традиционални јесењи турнир, на коме се окупило око 100 младих шахиста,
међу којима је било и више државних првака.
Учесници су били подељени
у три старосне категорије, а
темпо игре био је „рапид”, са
15 минута по играчу, уз три секунде бонификације по потезу.
Наш суграђанин Марко Милановић први пут је наступио
у старијој групи и као најмлађи у њој, са 6,5 поена из седам

78:92

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – ВИРТУС БАСКЕТ
Ковин: РАДНИЧКИ–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ ШАХИСТА У ЗЕМУНУ
У петак, 6. децембра, одржана
је редовна годишња скупштина АК-а Тамиш.
Шеф стручног штаба Зоран
Коцић, сумирајући резултате,
изнео је податак да је АК Тамиш у 2019. години освојио 14
медаља на државним првенствима, осам одличја на покрајинским шампионатима, као
и још 47 трофеја на митинзима широм Србије.
За најуспешнију атлетичарку клуба у 2019. години проглашена је Сања Марић – петострука освајачица медаља на
државним првенствима.

3:2

СЈАЈНИ И У СЕНТИ

„ЖЕЉА” ДОВЕО ПРВА ПОЈАЧАЊА
И поред тога што су играчи на
заслуженом одмору, у Фудбалском клубу Железничар активности не престају. Живо је у
просторијама клуба, канцеларија је увек пуна, телефони не
престају да звоне...
Иако до почетка пролећног
дела првенства у Српској лиги
„Војводина” има још много времена, панчевачка „дизелка” је
већ ангажовала два вредна појачања. У просторијама клуба,
на конференцији за новинаре,
представљени су спортски директор Саша Радуловић и играч
Милош Савановић.
– Иза нас је најуспешнија сезона у преко седам деценија
дугој историји клуба. Наш сениорски тим је на челу табеле,
освојили смо јесењу титулу, али
свесни смо да ништа није готово. И пре почетка сезоне јасно смо рекли да желимо у виши ранг. Нисмо говорили да
ћемо бити у врху, или у првих
пет екипа... Знамо да смо тек
на пола пута, па зато и нема
еуфорије. Држимо се својих
принципа – свака наредна утакми ца је нај бит ни ја. Има мо

36:32
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ПАНЧЕВАЧКА „ДИЗЕЛКА” РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

Најуспешнији је био ката-тим нада у саставу Александар
Живковић, Петар Перић и Филип Митковски, који је освојио
највреднији трофеј. Тим млађих пионирки у катама (Јана
Накарада, Андреа Топаловић и
Сара Чисар) зарадио је сребро,
баш као и први тим у борбама
(Петар Перић, Филип Митковски и Милош Јовановић). Други тим Омо љи це оки тио се
бронзом, а уместо Митковског
наступио је Јован Стефановић.
У појединачном надметању
Андреа Топаловић је зарадила
сребро, а бронзама су се окитили Сара Чисар, Јана Накарада и Јован Стефановић. Учествовали су и: Лазар и Вук Миленковић, Алекса Марковић и
Денис Митковски.
Екипу су предводили тренери Драган Грујичић, Милан Сужуковић и Дејан Остојић.

Овог викенда
Рукомет

ЖРК Панчеву бод
у дербију

Завршен је први део шампионата у Супер Б лиги за рукометашице. Девојке из ЖРК-а Панчево у последњем колу пред
паузу гостовале су у Прокупљу,
где је одигран дерби 11. кола,
али оне су успеле да наставе
сјајан низ, па су стигле до осме
утакмице без пораза: Топличанин – ЖРК Пан че во 25:25
(11:11).
Била је то одлична рукометна представа, прави дерби, у коме је око 200 поклоника игре у
хали „Др Зоран Ђинђић” у Прокупљу заиста могло да ужива.
Захваљујући головима Тамаре Петковић Панчевке су повеле с 0:2 на почетку меча, у десетом минуту на семафору је
писало 3:6, али минут пре краја првог полувремена Топличанин је водио с 11:9. Гошће се
нису предавале, па су погоцима Марије Митрић и Александре Васић, у последњих шездесет секунди, успеле да на одмор оду без „минуса” – 11:11.
Жестока битка водила се и у
наставку сусрета. Играло се
углавном гол за гол, мада су
девојке из Прокупља у 45. минуту имале „плус два” (19:17).
Невена Џелајлија и њене другарице нису ни помишљале да
се предају, успеле су поново да
преокрену резултат, па су у финишу оне имале два гола „вишка”. Последњи минут утакмице донео је праву рукометну драму. Топличанин је водио

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Kuzov
средњој категорији борио Марков брат Павле, који је тек напунио осам година. Иако
је и он у тој категорији
био најмлађи, са пет
поена из седам партија осво јио је че твр то
место.
Поред пехара, медаље и робних награда,
обојица су добили позивницу за елитни турнир „Бранко Боговац”,
који ће бити одржан на
јесен следеће године.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дд1)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ЈАНА КОЈЧИЋ ВИЦЕШАМПИОНКА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Задовољни наступом
у Словенији
Учествовали борци из
шест земаља
Балканско првенство у каратеу за кадете, јуниоре и млађе сениоре одржано је од 5. до 8. децембра у словеначком граду Брежице.
У изузетно јакој конкуренцији такмичара из шест земаља репрезентација Србије заузела је друго место у укупном пласману, а велики допринос успеху дали су и чланови Карате клуба Динамо.
Сребрну медаљу је освојила млађа
сениорка Јана Којчић, која се надметала у категорији до 55 кг. Јана је одлично стартовала, са две сигурне победе против такмичарки из БиХ и Хрватске, да би у драматичном финалном
мечу, и поред вођства од 2:0, титулу
Балкана морала да препусти искуснијој колегиници из српске репрезентације. Јана је тако на најбољи начин
окончала своју најуспешнију такмичарску сезону.
Јуниор Никола Ивановић наступио је
у категорији до 76 кг и заузео пето место. Он је у првом колу победио ривала
из Хрватске, а потом је с 1:0 изгубио од
такмичара из БиХ, који га је „повукао”

Бачена

у реперсаж. Никола је у првом мечу
„доигравања” савладао репрезентативног друга Јевтовића, али је у борби за
треће место изгубио од Радојчина, још
једног сјајног српског репрезентативца.
Александар Здешић је наступио у катама у конкуренцији јуниора и такође
освојио пето место. Остварио је три сигурне победе, против ривала из Црне
Горе, Словеније и Србије, а потом је полуфиналу с 3:2 изгубио од домаћег так-

ДЕ БИ НАСТУП
АН ЂЕ ЛИ НЕ ЈА РЕ ДИЋ
На Балканском шампионату у Словенији надметала се и каратисткиња
Младости Анђелина Јаредић, и то у
борбама, у категорији преко 59 кг.
Стартовала је победом над репрезентативком Црне Горе од 4:1, али
је у наредном колу изгубила од ривалке с Кипра са 4:2.
Био је то дебитантски наступ
Анђелине Јаредић на балканским
првенствима.

мичара. У реперсажу, у борби за бронзану медаљу, претрпео је пораз од каратисте из Црне Горе.
Јуниор Дарко Спасковски надметао
се у категорији до 61 кг и заузео седмо
место. Дарко се већ у првом колу састао
са шампионом Балкана Дујаковићем.
Водио је са 4:2 до самог краја меча, а
онда је због своје несмотрености поражен у последњим тренуцима меча. Исти
„сценарио” поновио му се и у реперсажу, у борби с ривалом из Црне Горе.
Млађи сениори Урош Петровачки и
Марко Пуљаревић изгубили су у првом
колу од такмичара из Хрватске и БиХ.
Велики успех, освајањем златне медаље, остварио је млађи сениор Михајло Поповић у категорији до 75 кг. Иако
је он члан Карате клуба Импулс, већ
другу сезону тренира с такмичарима
Динама.
С такмичарима је био и тренер Немања Лугић, који је задовољан постигнутим резултатима и наступом својих
бораца, али је истакао да је резултат
могао да буде и знатно успешнији да
борци нису олако губили одлучујуће мечеве у последњим тренуцима.
А. Живковић

УЛТРАМАРАТОН „БАЈА – СОМБОР 2019”

ТРИЈУМФ ЖЕЉКА ЗЕЉКОВИЋА
У недељу, 1. децембра, одржан је, по
шести пут, прекогранични ултрамаратон „Баја – Сомбор 2019”, на коме је
учествовало више од 150 тркача.
Конкуренција је била жестока, али и
поред тога прво место у штафети од
два члана, заједно са Арпадом Шаркезијем, освојио је представник Атлетског
клуба Панонија из Панчева Жељко Зељ-

ковић. У појединачном надметању Жељко је такође остварио завидан успех –
пласирао се на четврто место.
Ова ултрамаратонска трка између
братских градова Баје у Мађарској и
Сомбора у Србији одржана је на дистанци од 48 километара, и то у појединачној конкуренцији, али и у надметању двочланих и трочланих штафетних
екипа.
Овогодишњи ултрамаратон
краћи је за око дванаест километара у односу на претходне сезоне, јер је дошло до
измене стазе, па су такмичари прешли мађарско-српску
границу на граничном прелазу Растина и преко Гакова
трчали ка циљу у Сомбору.
Сусрет братских градова је
не што са свим дру га чи је у
спорту, нешто што се не може видети на другим тркама.
Трчање кроз две државе подржали су и градоначелници
Баје и Сомбора – Роберт Зиго
и Саша Тодоровић, а цео догађај је одржан у оквиру пројекта који подржава Европска унија, под називом „Hungary – Serbia Greenways”.

Има је у свима нама.
У разним формама и облицима.
За другачије потребе и сврхе.
У теби је, за тебе.
Само је треба наћи.
И разбудити је, никако бацити.
Енергија се показује на милион начина.
А уме и да нестане, пази на њу.

Нерециклирана
Нема машине која пере мутне мисли.
Осим најсавршеније, оне што их и прави.
Мозак, токове мисли није једноставно контролисати.
Зато их понекад и накратко треба пустити.
Да се сами среде.
То не значи да треба бити лењ.
Јер, помањкање менталне хигијене је странпутица.
Важна је јасна, нерециклирана мисао.

За пут

Најважније је да је и овај ултрамаратон протекао без повреда тркача и нико од њих није одустао.
А. Ж.

До циља се брзо може стићи.
Кретање ка изабраном исходишту некад и потраје.
Неке ствари и не иду.
Осим ако их не погураш.
Или ако не упрегнеш неколико коњских снага.
А својих. И повучеш.
Бити сам свој коњ.
За пут, на пут...

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Страхиња Ерић,
средњошколац:
– Вероватно с
братом код куће.
Слободно време
проводим мање-више
тако. План ми је да
више учим, а мање
да излазим.

Данило
Трајановски,
средњошколац:

Александра
Банђур,
средњошколка:

– Викенд ћу
провести у неком клубу
– да се памти (смех).
У нашем граду има
лепих места за излазак.
Одвојићу време и за
обавезе, ближи се
крај полугодишта.

– Спаваћу, излазићу
с друштвом. Овог пута
нећу радити ништа
корисно. За учење ћу
видети (смех). У недељу
ћу ићи код маме.
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