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Пре пре ке
на пу ту

Стал но чи та мо и слу ша мо ка -
ко би тре ба ло да про ме ни мо
угао гле да ња на ства ри. Као
оно с бро јем шест – ако не ко
се ди на спрам вас, он ће ви де -
ти де вет. Чи ста ло ги ка. Ја сно
је да сви гле да мо дру га чи је.
Не ка да је по треб но са мо ма ло
за вр те ти сто ли цу, а не ка да мо -
ра да се де си клик! Ко ли ко год
се тру ди ли да са гле да мо не ке
си ту а ци је и од но се ра ци о нал -
но, то ипак до ла зи са мо с на -
ше стра не, из на ших убе ђе ња,
по сто је ћих ста во ва ко је смо из -
гра ди ли са ми, или смо их сте -
кли у по ро ди ци, еду ка ци јом и
слич но… Он да не ко из го во ри
са мо јед ну ре че ни цу и ва ма по -
ста не ја сно. Отво ри се цео је -
дан свет и ка же те: ааа, па да,
сад схва там.

Не дав но сам у не ко ли ко ин -
тер вјуа чу ла ви ше му дро сти,
ко је ми да ни ма, не де ља ма од -
зва ња ју у гла ви. Је дан са го вор -
ник ми је ре као да има мо ути -
сак да ми ути че мо на ства ри
ко је нам се де ша ва ју, али за -
пра во то ни је слу чај. Жи вот
обич но има не ке сво је на чи не
да нас раз у ве ри да ипак не ко
дру ги др жи кон це у сво јим ру -
ка ма. Та ко ђе ми је на по ме нуо
да баш он да ка да ми слиш да се
де ша ва ју нај го ре ства ри, на
кра ју се ис по ста ви да је та ко
тре ба ло да бу де ка ко би на ред
до шле оне нај бо ље. Дру ги са -
го вор ник ми је ша љи во ис при -
чао да кад год му се учи ни ло
да стре ла суд би не иде ка ње му,
он би „раз вод нио” сво ју лич -
ност то ли ко да стре ла про ђе
кроз ње га, та ко да не за ка чи ни -
шта. Од мах ми се сви де ло то
што је из го во рио, али сам о овој
му дро сти, мо рам да при знам,
раз ми шља ла не ко ли ко да на.
Има сми сла. Ми сли те о то ме…
Тре ћи са го вор ник ми је ре као
да ни ка да ни је мо гао да на у чи
ни шта из си ту а ци ја ко је су би -
ле без ика квих про бле ма. Са -
мо он да ка да су се на пу ту ре -
ђа ли иза зо ви ко је је мо рао да
ре ша ва, учио је и ра дио на се -
би. То не ка ко ствар но уте ши,
јер не мо ра све да бу де са вр ше -
но. Без об зи ра на то што мо -
дер на пси хо ло ги ја учи да бу де -
мо стал но по зи тив ни, да нам
оче ки ва ња увек бу ду ве ли ка и
да не уда ра мо гла вом у зид.

А кад уда ри те гла ву, то баш
уме да за бо ли. Да вам се за вр -
ти и све пре сло жи на дру га чи -
ји на чин. И то не за бо ра вља те.
Иде те да ље, ма ло оша му ће ни,
али си гур но с дру гим углом
гле да ња на ства ри.

Вучковић и Грујић 
овогодишњи лауреати
најважнијих градских
признања

Новчаним износом 
сликар оснива фонд 
за младе уметнике

Подржане вредности
амбициозног и
инспиративног пројекта

Као и сва ке го ди не, 8. но вем бра, све -
ча ном ака де ми јом у Кул тур ном цен -
тру Пан че ва обе ле жен је Дан гра да.
При су ство ва ли су јој гра до на чел ни ца
збра ти мље ног гра да Боњ ха да, пред -
став ни ци ре пу блич ких и по кра јин -
ских ин сти ту ци ја, Ју жно ба нат ског
управ ног окру га, ло кал них са мо у пра -
ва из Ср би је, уста но ва, ор га ни за ци ја
и при вред них дру шта ва из на шег гра -
да, вој ске и по ли ци је, као и цр ка ва и
вер ских за јед ни ца.

До ма ћин је био гра до на чел ник Са -
ша Па влов, ко ји се пр ви обра тио го -
сти ма.

Бу дућ ност Пан че ва је са да

Он је ре као да је прет ход них го ди на
де таљ но го во рио о пла но ви ма, ура ђе -
ним про јек ти ма и бу ду ћим ак тив но -
сти ма и по ру чио да се у прет ход них
го ди ну да на вред но ра ди ло и да су за -
то за о кру же ни при о ри тет ни стра те -
шки ци ље ви, а то су „из град ња по вољ -
ног по слов ног ам би јен та, опре ма ње и
отва ра ње по слов не зо не и ства ра ње
свих пред у сло ва за при вла че ње ди -
рект них стра них, али и до ма ћих ин -
ве сти ци ја, отва ра ње но вих рад них ме -
ста и сма ње ње сто пе не за по сле но сти”.

Па влов је за хва лио гра ђа ни ма Пан -
че ва на стр пље њу и по ве ре њу и до дао:

– Да би се ве ли ки стра те шки ци ље ви
оства ри ли, по треб но је пу но ула га ња,
пре све га у ин фра струк ту ру, и вре ме да
би се из гра дио си стем ко ји је де це ни ја -
ма био за пу штен. За хва љу ју ћи до след -
но во ђе ној по ли ти ци на свим ни во и ма
вла сти – ре пу блич ком, по кра јин ском и
ло кал ном – има мо ре ал не и ви дљи ве
ре зул та те већ са да, а у на ред ном пе ри -
о ду ће они би ти ре а ли зо ва ни у пу ном

НАГРАДЕ У ПРАВИМ РУКАМА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Паркинг.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ка па ци те ту и од ра зи ти се на оно што је
нај ва жни је: по бољ ша ње стан дар да и
усло ва жи во та и ра да у Пан че ву. Ми не
при ча мо пра зне при че, ми ра ди мо, што
ће мо на ста ви ти кроз но ви раз вој ни ци -
клус, ко ји ће мо да де фи ни ше мо кроз
но ву стра те ги ју. Има мо шта да по ка же -
мо: сли ка го во ри ви ше од хи ља ду ре чи,
па вас по зи вам да по гле да мо филм, ко -
јим смо же ле ли да вам при ка же мо оно
што је на те ре ну у прет ход ном пе ри о ду
ура ђе но. Че сти там вам 8. но вем бар, Дан
гра да Пан че ва.

По том је пре ми јер но при ка зан про -
мо тив ни крат ки филм „Бу дућ ност
Пан че ва је са да”.

Им пре си ја је да је ове го ди не про -
грам био ди на мич ни ји и на ви шем
умет нич ком ни воу не го ра ни је. У при -
лог то ме, по себ но је оду ше вио на ступ
пр ва ка Опе ре На род ног по зо ри шта

Ду ша на Пла зи ни ћа и Там бу ра шког
ор ке стра Пан че ва под ру ко вод ством
Ми хај ла Јо ви ћа. Уз њих, на би ни ве -
ли ке са ле Кул тур ног цен тра до при нос
укуп ном до бр ом ути ску да ли су хор и
со ли сти Сред ње му зич ке шко ле „Јо -
ван Бан дур”, деч ји ан самбл КУД-а
„Стан ко Па у но вић” и глум ци Је ле на
Тр ку ља и Ми лен ко Па влов.

Кра љев ски сли кар

Но вем бар ску на гра ду, нај ви ше град -
ско при зна ње, ове го ди не је до био
три де сет тро го ди шњи пан че вач ки сли -
кар Вук Вуч ко вић. На гра ду су му уру -
чи ли гра до на чел ник Па влов и пред -
сед ник Скуп шти не гра да Пан че ва
Ти гран Киш.

У оп шир ном обра зло же њу жи ри ја
сто ји да је Вуч ко вић ла у ре ат за из у зе -
тан успех у обла сти умет но сти. До -
бит ник на гра де је док тор ске умет нич -
ке сту ди је сли кар ства упи сао на кон
што је ди пло ми рао на Фа кул те ту ли -
ков не умет но сти у кла си про фе со ра
Јо ва на Си вач ког; био је је дан од сту -
де на та ге не ра ци је и сти пен ди ста Фон -
да за мла де та лен те Ми ни стар ства
омла ди не и спо р та. У бо га том ства -
ра ла штву пу бли ци се пред ста вио кроз
цр теж, гра фи ку и сли ку. Од пр ве из -
ло жбе на ко јој је уче ство вао у ше стом
раз ре ду основ не шко ле и од мах био
на гра ђен, до да нас, из ла гао је пре ко
120 пу та на ко лек тив ним из ло жба ма
и два де сет два пу та са мо стал но. Ње -
го ви ра до ви на ла зе се у број ним кор -
по ра тив ним и при ват ним збир ка ма,
а јед на од њих је она бри тан ске кра -
љев ске по ро ди це.

До бит ник је ско ро свих нај зна чај -
ни јих на ци о нал них на гра да и при зна -

ња за мла де умет ни ке. Пре по зна тљив
је по ве ли ким фор ма ти ма на ко ји ма
је бри га за жи вот ну сре ди ну чест мо -
тив. У по след ње вре ме с ве ли ком по -
зи тив ном па жњом јав но сти ства ра се -
ри ју сли ка „Уз бу дљи ви гра до ви”, на
ко ји ма су осли ка ни Њу јорк, Лон дон,
Чи ка го, Беч, Бе о град и Пан че во.

Вуч ко вић је, по што је пре у зео на гра -
ду, ве о ма емо тив но ре а го вао, што се
мо гло чу ти кад је стао пред ми кро фон.

– Хва ла вам мно го, гра ђан ке и гра -
ђа ни Пан че ва. Не ве ро ват на ми је част
да сам на по чет ку сво је ка ри је ре, а да -
нас је отва ра ње мо је 23. са мо стал не из -
ло жбе, до био ову на гра ду. Њу сма трам
оба ве зу ју ћом, сад тре ба да још ви ше
до при не сем на шем гра ду. Под стак нут
на гра дом од лу чио сам да це ло куп ни
нов ча ни из нос ко ји иде уз њу на ме ним
осни ва њу фон да за мла де умет ни ке
Пан че ва, до два де сет шест го ди на ста -
ро сти, ко ји ће пре ко кон кур са мо ћи да
до би ју но вац за сво је ства ра ла штво.
Хва ла мо јој же ни Ири, ко ја је нај за слу -
жни ја што сам дов де до шао, на све му
што чи ни и на по др шци ко ју ми да је.
Сре ћан вам Дан Пан че ва, ви ди мо се на
из ло жби – ка зао је Вуч ко вић.

Ис пра ћен је ду го трај ним апла у зом.

Део бу ду ћих успе ха

На гра да „По ча сни гра ђа нин Пан че -
ва” оти шла је у ру ке Ми ла на Гру ји ћа,
ди рек то ра фир ме „ZF E-Mobility Sr-
bija”. За слу же но. Град му је одао по -
част у знак за хвал но сти за ње гов лич -
ни до при нос на уна пре ђи ва њу
еко ном ских при ли ка и по слов но-тех -
но ло шке кон ку рен то сти Пан че ва на
при вред ној ма пи Ср би је и ре ги о на.

Гру јић је ро ђен 1974. го ди не у Бе о -
гра ду, где је ди пло ми рао на Ма шин -
ском фа кул те ту Бе о град ског уни вер -
зи те та. Од 2003. го ди не ра ди за
не мач ку фир му ZF, ко ја про из во ди

де ло ве за мо тор на во зи ла и снаб де ва
во де ће брен до ве ау то мо бил ске ин ду -
стри је, као и за авио, же ле знич ку и
брод ску ин ду стри ју, а по слу је у 230
фа бри ка у че тр де сет зе ма ља. С по зи -
ци је ди рек то ра пред став ни штва у Ср -
би ји, као вр стан струч њак, од ли чан
по зна ва лац ре ги о на и са рад ник од по -
ве ре ња, ус пео је да ру ко вод ство овог
свет ског ги ган та уве ри да је ула га ње
у Ср би ју у кон ку рен ци ји од де сет др -
жа ва оправ дан по слов ни по ду хват.

Гру ји ће вом за слу гом, као ло ка ци ја
на ко јој ће се гра ди ти но ва фа бри ка

ви со ке тех но ло ги је вред но сти 160
ми ли о на евра и ко ја ће за по сли ти ви -
ше од хи ља ду рад ни ка, ода бра но је
упра во Пан че во. По ред про из вод ње
ком по нен ти за во зи ла на елек трич ни
по гон, у на шем гра ду је пла ни ран и
раз вој на уч но и стра жи вач ког цен тра,
ко ји ће са ра ђи ва ти с Ма шин ском и
Елек тро тех нич ком шко лом у Пан че -
ву на про јек ти ма бу дућ но сти. То ће
ути ца ти на об ли ко ва ње ви со ко тех но -
ло шког ка дра у Пан че ву, јед на ко као
и на ста тус ових сред њо школ ских
уста но ва. Уз све то, отва ра ње ZF-ове
фа бри ке при мер је по тен ци јал ним
ин ве сти то ри ма да су Ср би ја и Пан -
че во спо соб ни за раз вој мо дер них
тех но ло ги ја, што до ка зу је не дав но по -
твр ђен до ла зак још јед не ва жне фир -
ме из ау то мо бил ске ин ду стри је у наш
град.

Ме ди ји су о Гру ји ћу пи са ли и ка да
су на кон ка та стро фал них по пла ва
2014. го ди не, ње го вим за ла га њем, за -
по сле ни у ком па ни ји ZF за са мо је -
дан дан при ку пи ли ви ше од 100.000
евра по мо ћи за угро же не. До бит ник
при зна ња „По ча сни гра ђа нин Пан че -
ва” ре као је:

– За хва љу јем вам што сте пре по -
зна ли, при хва ти ли и по др жа ли вред -
но сти јед ног ве ли ког, ам би ци о зног и
ин спи ра тив ног про јек та у ко ме сви
уче ству је мо и кроз ко ји гра ди мо за -
јед нич ку бо љу бу дућ ност. Ве ли ка је
част и за до вољ ство би ти иза бран за
но си о ца овог зна чај ног при зна ња, по -
себ но ка да се оно од но си на оства ре -
ња ко ја су вам ва жна и на ко ја сте по -
себ но по но сни. Ком па ни ја ZF је
нео дво ји ви део мог жи во та и ра да већ
ско ро две де це ни је и за то кад да нас
са гле дам ко ли ки пут смо пре шли и
ко ли ко да ле ко смо сти гли, мо гу да бу -
дем пре сре ћан због оно га што тек сле -
ди и што су са да Пан че во и не ки но -
ви див ни љу ди у ње му нео дво ји ви део
све у куп них бу ду ћих успе ха.

До дао је да се ра ду је но вим иза зо -
ви ма и ре зул та ти ма ком па ни је ZF,
раз во ју гра да и на прет ку чи та ве
заједни це.

– По себ но се ра ду јем ус пе си ма за -
по сле них у ком па ни ји , ко ји баш као
и ја вред но ра де на оства ре њу ве ли -
ке за јед нич ке ви зи је. Тру ди ћу се да
увек и лич но и ис пред ком па ни је ко -
ја ми је ука за ла по ве ре ње да је во -
дим, у сво јим на ме ра ма и по ступ ци -
ма оста нем до сто јан при зна ња ко је
сам по нео. Ве о ма сам уз бу ђен и хва -
ла вам још јед ном, од ср ца – по ен -
ти рао је Гру јић.

Дру же ње је по том на ста вље но на
кок те лу у хо лу Кул тур ног цен тра.

С. Трај ко вић

Саша Павлов: 
„Има мо ви дљи ве ре зул та те
већ са да, а у на ред ном пе -
ри о ду ће они би ти ре а ли -
зо ва ни у пу ном ка па ци те ту
и од ра зи ти се на оно што
је нај ва жни је: по бољ ша ње
стан дар да и усло ва жи во та
и ра да у Пан че ву.”

ОБЕЛЕЖЕН 8. НОВЕМБАР – ДАН ГРАДА ПАНЧЕВА

Лауреати са челницима града

Дечји ансамбл КУД-а „Станко Пауновић”

Првак Опере Народног позоришта Душан
Плазинић и Тамбурашки оркестар Панчева
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МА ЛИ ЏУ ДИ СТИ

Ме ђу нај бо љи ма на
„Купу жандармерије”
Мла ди џу ди сти „Ди на ма”
би ли су ве о ма успе шни на
ме ђу на род ном тур ни ру „Куп
Жан дар ме ри је”, ко ји је одр -
жан у Бе о гра ду. У укуп ном
пла сма ну клуб из на шег гра -
да је за у зео тре ће ме сто.

Ни ко ла Ра да нов, Ни ко ла
До лин га, Урош Ђу ри шић и
Алек са Ђу ро вић би ли су нај -
у спе шни ји так ми ча ри у сво -
јим ка те го ри ја ма, а по ред
њих злат не ме да ље су осво -
ји ли и: Мар ко Ста мен ко вић,
Па вле Ћо сић, Див на Ми ла -
но вић, Па вле Ра ди во је вић,
Ан дреј Ни нић и Алек сан дар
По по вић.

Сре брном медаљом су се
оки ти ли: Давид Ма мој ка,
Ма ти ја Цр њин, Не ма ња Ђу -
ри шић и Ни ко ла Мир ко вић,
а брон зано одличје су за ра -
ди ли: Ву ка шин Ста ној ков -
ски, Вик тор Јова но вић, Ву -
ка шин Ми ло са вље вић и Фи -
лип Ћи рић. А. Ж.

АПЕЛ СУ ГРА ЂА НИ МА

Не ба цај те пе пео 
у кон теј не ре!

ЈКП „Хи ги је на” апе ло ва ло је
на на ше су гра ђа не ко ји се
гре ју на чвр ста го ри ва да не
ба ца ју пе пео у кон теј не ре,
већ да га од ла жу у џа ко ве
или не ке дру ге по су де, ко је
тре ба да оста вља ју по ред кон -
теј не ра. На кон то га рад ни ци
„Хи ги је не” од но си ће пе пео
спе ци јал ним во зи ли ма за то.

„Хи ги је на” је са оп шти ла
да то ком сва ке греј не се зо -
не из го ри ве ли ки број кон -
теј не ра услед ба ца ња жа ра у
њих. М. Г.

Ода бра на за јед нич ка
по ну да пред у зе ћа
„Сага транс”, „Ду ме ко”,
„Транс-југ” и „Apex
Solution Tehnology”

Но во пред у зе ће, но ва
ау то бу ска ста ни ца

Рад ни ци не зна ју 
шта их че ка

Суд би на пан че вач ког АТП-а
по ста ла је са свим из ве сна у по -
не де љак, 4. но вем бра, ка да је
гра до на чел ник Са ша Па влов
ста вио свој пот пис на од лу ку о
из бо ру нај по вољ ни је по ну де за
до де лу кон це си је за оба вља ње
ли ниј ског пре во за пут ни ка на
те ри то ри ји Пан че ва и из град -
њу но ве ау то бу ске ста ни це. Тим
до ку мен том од лу че но је да ће
Град Пан че во као јав ни парт -
нер, од но сно кон це дент, уго -
вор пот пи са ти с гру пом по ну -
ђа ча – кон це си о на ра, ко ја је
до ста ви ла за јед нич ку по ну ду,
а чи не је „Са га транс” из Гроцке,

„Ду ме ко” из Зе му на и „Транс-
југ” из Обре нов ца с по ди зво ђа -
чем, фир мом „Apex Solution
Tehnology” из Бе о гра да.

То зна чи да ће АТП на кон
ви ше од се дам де це ни ја по сло -
ва ња пре ста ти да по сто ји, а
Град ће с на ве де ном гру пом
кон це си о на ра осно ва ти но во
за ви сно при вред но дру штво

које ће се убу ду ће ба ви ти пре -
во зом пут ни ка на те ри то ри ји
на шег гра да.

Рок: че тврт ве ка

Ка ко се на во ди у од лу ци гра -
до на чел ни ка, ко ја се мо же про -
на ћи на град ском пор та лу,
пред мет кон це си је об у хва та
„пре воз пут ни ка на 6 град ских,
5 при град ских и 9 ме ђу ме сних
ли ни ја, ко је се не ће ме ња ти до
из град ње но ве ау то бу ске ста -
ни це са пра те ћим са др жа јем”.
Рок тра ја ња кон це си је је 25 го -
ди на, а кон це си о на ри ће овим
уго во ром, по ред пра ва на пре -
воз пут ни ка, сте ћи пра во и на
из да ва ње и на пла ту ка ра та.

Под се ћа ња ра ди, на ве де на
гру па по ну ђа ча је ди на се ја ви -
ла на јав ну на бав ку ко ју је рас -
пи сао Град, а чи ја је про це -
њена вред ност 20 ми ли јар ди

дина ра без ПДВ-а. Ка ко за на -
бав ке ве ће од ми ли јар ду ди на -
ра за кон на ла же име но ва ње
гра ђан ског над зор ни ка, Упра -
ва за јав не на бав ке је у овом
слу ча ју ту ду жност до де ли ла
удру же њу „Тран спа рент ност Ср -
би ја” из Бе о гра да.

Пре ве де но у ци фре

Од лу ком гра до на чел ни ка при -
хва ће на је по ну да кон це си о на -
ра да ула зна фик сна на кна да
бу де 45 ми ли о на ди на ра, као и
да ка пи тал на ула га ња град ског
парт не ра у но во пред у зе ће бу -
ду 1,2 ми ли јар де ди на ра (усло -
ви ма кон кур са зах те ва но је ми -
ни мум осам ми ли о на евра).

Од лу ком гра до на чел ни ка
при хва ће на је по ну да да го -
ди шњи при ход за јед нич ког
при вред ног дру штва од про -
да је и вр ше ња услу га бу де 550
ми ли о на ди на ра, док ће до -
дат ни при ход од суб вен ци ја
из но си ти 250 ми ли о на ди на -
ра. Ми ни мал на оче ки ва на до -
бит на кон опо ре зи ва ња је 40
ми ли о на ди на ра го ди шње, од
че га ће Гра ду при па сти 1,2
ми ли о на ди на ра. Ка да иза бра -
ном по ну ђа чу бу де до ста вљен
јав ни уго вор о кон це си ји, он
ће има ти рок од де сет да на да
га пот пи ше.

Ка кав ће би ти ста тус ви ше
од 300 за по сле них у АТП-у ка -
да се то пред у зе ће бу де уга си -
ло, ка кав је со ци јал ни про грам
при пре мљен за њих и да ли
они мо гу ра чу на ти на рад на
ме ста у но вој фир ми још увек
ни је по зна то чак ни са мим рад -
ни ци ма.

Д. Ко жан

ХЕ РОЈ СКИ ЧИН

Данијел угасио запаљени аутомобил
и спасао мајку с дететом

Рад ник „Хи ги је не” Да ни јел
Сте фа но вић уга сио је 12. но -
вем бра у по днев ним са ти ма
по жар ко ји је из био на јед ном
ау то мо би лу у Ка ра ђор ђе вој
ули ци. Ти ме је спре чио да ва -
тра угро зи же ну и де те ко ји су
би ли у том во зи лу и да за хва -
ти ау то мо би ле пар ки ра не у
бли зи ни.

Чим је при ме тио да је јед но
во зи ло по че ло да се ди ми, Да -
ни јел је од мах пре ки нуо свој
по сао. При шао је том ау то мо -
би лу и пи тао упла ше ну же ну
на ко ји по гон ра ди мо тор. Ка -
да му је она од го во ри ла да је у
пи та њу гас, отр чао је до свог
ау то мо би ла, узео про тив по -
жар ни апа рат, вра тио се на -
зад, за вр нуо до ток га са на за -
па ље ном во зи лу и по чео да га -
си пла мен.

Док је то ра дио, био је мак -
си мал но при се бан, што је оду -
ше ви ло све ко ји су по сма тра -
ли овај при зор. Да ни јел је у

ИН СТИ ТУТ „БА ТУТ” ПОД СЕ ЋА

Обавезна вак ци на про тив ин фек ци ја

После више од седам деценија – крај

ГРАДОНАЧЕЛНИК ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ КОНЦЕСИОНАРА

ШТА ЋЕ БИТИ С РАДНИЦИМА АТП-а?

За вод за јав но здра вље Ср би је
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”
под се ћа да је За ко ном о за шти -
ти ста нов ни штва од за ра зних
бо ле сти у на шој зе мљи уве де -
на оба ве зна па сив на иму ни за -
ци ја ли ца у по себ ном ри зи ку
про тив ин фек ци је иза зва не ре -
спи ра тор ним син ци ци јел ним
ви ру сом (РСВ).

Овај ви рус је нај че шћи
узроч ник ин фек ци ја ди сај них
пу те ва код де це мла ђе од пет
го ди на, а че сто исте про бле ме
иза зи ва и код ста ри је де це и
од ра слих. Ин фек ци је иза зва -
не РСВ-ом ја вља ју се сва ке го -
ди не се зон ски у об ли ку ма њих
или ве ћих епи де ми ја. За на -
ше под руч је ка рак те ри стич на
је по ја ва епи де ми ја у ка сну је -
сен и то ком зи ме.

Ви рус се пре но си ди рект но
са ин фи ци ра не на здра ву осо -
бу од но сно де те ка пљич ним пу -
тем или ин ди рект но кон так -
том пре ко кон та ми ни ра них
пред ме та (играч ке, ква ке на
вра ти ма, на ме штај...). Kлиничка
сли ка ва ри ра од бла гих симп -
то ма ин фек ци је гор њих ди сај -
них пу те ва, као што су ка шаљ,
цу ре ње из но са, по ви ше на тем -
пе ра ту ра, ма лак са лост и гу би -
так апе ти та, раз дра жљи вост и
сл., до те шких об ли ка ин фек -
ци је до њих ди сај них пу те ва
пра ће них сви ра њем у гру ди ма
и оте жа ним ди са њем (брон хи -
о ли тис, пне у мо ни ја или ре ђе
тра хе о брон хи о ли тис). У нај те -
жим слу ча је ви ма по треб но је
бол нич ко ле че ње и при ме на
ки се о ни ка. По што је узроч ник

ин фек ци је ви рус, ан ти би о ти -
ци се не ко ри сте у ле че њу.

Нај те же кли нич ке ма ни фе -
ста ци је РСВ ин фек ци је сре ћу
се код одој ча ди уз ра ста до шест
ме се ци. По се бан ри зик од ком -
пли ка ци ја и смрт ног ис хо да
услед РСВ ин фек ци је по сто ји
код пре вре ме но ро ђе не де це,
но во ро ђен ча ди и одој ча ди с
хро нич ном бо ле сти плу ћа по

ти пу брон хо пул мо нал не дис -
пла зи је (БПД), код одој ча ди и
де це са уро ђе ним ср ча ним ма -
на ма и оне са осла бље ним иму -
но си сте мом. За ове ка те го ри је
па сив на иму ни за ци ја вак ци -
ном „па ли ви зу маб” је за кон ска
оба ве за.

Иму ни за ци ја „па ли ви зу ма -
бом” се спро во ди у се зо ни РСВ
ин фек ци ја (нај че шће је то пе -
ри од од ок то бра до фе бру а ра)
да ва њем јед не ме сеч не до зе то -
ком тра ја ња се зо не (нај ви ше
пет до за). Из „Ба ту та” по ру чу -
ју да се, уко ли ко ва ше де те при -
па да не кој од на ве де них ри -
зич них ка те го ри ја, оба ве зно ин -
фо р ми ши те код иза бра ног пе -
ди ја тра у до му здра вља у ве зи
с па сив ном иму ни за ци јом про -
тив РСВ ин фек ци је. Д. К.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број

Пан чев ки и
Пан че ва ца би ра
За вод „Пан че -
вац”, по себ но
он да ка да је нео -
п ход но ура ди ти
пре гле де и ана -
ли зе на јед ном
ме сту и до би ти
ре зул та те што

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин

ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 4.500 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900

јед ном тре нут ку по тро шио свој
про тив по жар ни апа рат и та да
му је је дан од оче ви да ца из
су сед ног ло ка ла до нео дру ги.
Хра бри рад ник „Хи ги је не” је
та да на ста вио га ше ње. М. Г.

СИН ДИ КА ТИ НА ЈА ВИ ЛИ ПРО ТЕСТ

По што за по сле ни у АТП-у још увек ни су до би ли ин фор ма -

ци ју ка кав ће би ти њи хов ста тус на кон га ше ња овог пред у -

зе ћа и осни ва ња но вог, чла но ви два ју син ди ка та АТП-а:

Са мо стал ног син ди ка та и син ди ка та „Не за ви сност” на ја ви -

ли су за по не де љак, 18. но вем бар, про тест у тра ја њу од сат

вре ме на.

Ка ко не зва нич но са зна је мо, син ди кал ци ће тог да на, у

14 са ти, кре ну ти од свог пред у зе ћа до Град ске упра ве, где

ће пре да ти сво је зах те ве.

Данијел Стефановић



Љу ди по чи њу да се ме ња ју оног тре нут ка ка да схва те да
по сто ји ди рект на опа сност и да она не пре ти са мо они -
ма ко ји де лу ју, не го и они ма ко ји се скла ња ју, јер по ста -
ју ко ла те рал на ште та. Ка да по сто је жр тве, па ли се ала -
рм и у чо ве ку по чи ње да „ра ди” не што при мар ни је од
са ве сти и од го вор но сти, а то је ин стинкт пре жи вља ва ња.
На жа лост, ми се ку ва мо у си ту а ци ји у ко јој че ка мо да
про ку ва мо.

(Ре ди тељ Игор Вук Тор би ца, „Да нас”, 10. но вем бар)

* * *
Од ра та на о ва мо ми ни ка да ни смо на у чи ли да раз ли ку је -
мо па три о ти зам од на ци о на ли зма, не го се то ра чу на у
си но ни ме. Да кле, не за ми шља се па три о ти зам дру га чи је
не го као на ци о на ли зам. А би ло би при род но да ти во лиш
сво ју зе мљу и да ни си на ци о на ли ста, да ни у ком слу ча ју
не ис кљу чу јеш дру гог.

(Књи жев ник и му зи чар Мар ко Ше лић Мар че ло, „Осло -
бо ђе ње”, 6. но вем бар)

* * *
Ме ни је на не ки на чин би ло от кри ће чи та ти Ди а нин
днев ник, јер је пру жао по глед у бор бу гра ђан ске кла се
про тив уста ша и фа ши зма. У шко ли смо пр вен стве но
учи ли о за слу га ма пар ти за на и ору жа ној бор би. Мој је за -
кљу чак био да је у Хр ват ској би ло за пра во још да ле ко ви -
ше ан ти фа ши ста не го смо то учи ли, са мо су јед ни про -
гла си ли мо но пол над том ри је чи и пре шу тје ли дру ге. Та -
ко да су то за пра во до бре ви је сти и на дам се да ће овај вал
ре ви зи о ни зма ко ји же ли ве ли ча ти Па ве ли ћа и НДХ не -
слав но про па сти, јер уста ше за и ста ни су има ле ши ро ку
по др шку на ро да. Би ло је та кво ври је ме ко је је омо гу ћи ло
јед ној ша чи ци екс тре ми ста да мо гу по ста ти го спо да ри ма
жи во та и смр ти и уби ја ти у име „оства ре ња хр ват ског сна
и сло бод не др жа ве”. Та др жа ва нит је би ла оства ре ње сна,
нит је би ла сло бод на. То је прак тич ки би ла ње мач ка фа -
ши стич ка ко ло ни ја ко ја је тра ја ла че ти ри го ди не.

(Ре ди тељ ка Да на Бу ди са вље вић, „Не дељ ник”, 12. но -
вем бар)

* * *

* * *
Џа ба не слу ће на тех но ло шка чу да, џа ба ко му ни ка ци ја
ко ја је до сти гла бр зи ну ми сли, џа ба се при род ни за ко ни
успе шно ве штач ки опо на ша ју, ни шта од то га ни је по љу -
ља ло на ма та ко свој ствен и на след но од не го ван култ чвр -
сте ру ке. А шта у де мо крат ском од ре ђе њу тра жи чвр ста
ру ка, пи та ње је број је дан. Па тра жи мо гућ ност да вла да,
др же ћи ди зги не и ви тла ју ћи би чем, ето шта. Ни је што
тра жи, не го што на ла зи, јер ве ћи на то при зи ва и по др жа -
ва као мо дел до бр ог упра вља ња. Све док не схва ти мо да
су де мо кра ти ја и чвр ста ру ка два уре ђе ња ко ја се уза јам -
но ис кљу чу ју, на шта је по ку ша вао да нам ука же Ди ми -
три је Ту цо вић, из ме ђу оста лих, пи та ће мо се шта се то
де си ло с љу ди ма и за што по ту ље но ћу те.

(Књи жев ни ца и ре ди тељ ка Ви да Ог ње но вић, „Блиц”,
11. но вем бар)

* * *
Је дан зид је пре три де сет го ди на пао, а да нас зи до ви ни -
чу или су већ на пра вље ни на све стра не.

(Књи жев ник и пре во ди лац Иван Ива њи, DW, 10. но -
вем бар)

* * *
Го вор мр жње је део срп ске ба ру шти не. Има мо и мен тал -
ни и мо рал ни про блем. Тек ка да као дру штво оздра ви мо,
мо же мо го во ри ти о со лид но сти. Ова ко не мо же мо да
оче ку је мо да из лу де ку ће про из и ђу нор мал ни по ли ти ча -
ри. Ат мос фе ра их је та кве ство ри ла. По ме ша ли смо узрок
и по сле ди це. Екс трем ни по ли ти ча ри су по сле ди ца. Ство -
ре на је ат мос фе ра да су они мо гу ћи. А ме ди ји ко ји тре ба
да бу ду је дан од глав них кри ти ча ра та квог ста ња нај од -
го вор ни ји су за то што они оп ста ју.

(Со ци о лог Рат ко Бо жо вић, „Блиц”, 12. но вем бар)

* * *
Се бе ста вљам у уло гу бе ле жни ка, ли ков но пра вим за бе -
ле шку гра да у са да шњи ци. Бо рим се за очу ва ње ле по те
гра да, под се ћам на њу. По ку ша вам да на гла сим до бре
ства ри ко је чи не је дан град, да га у по зи тив ном све тлу
при ка жем ста ро се де о ци ма и ту ри сти ма. Љу ди се по и -
сто ве ћу ју са гра до ви ма, они им иза зи ва ју ја ке емо ци је,
они су не кад из ван гра ни ца и др жа ва. На ме ра ми је да
кроз ову се ри ју сли ка под стак нем у по сма тра чу же љу да
про ши ри сво је зна ње о кул ту ри и исто ри ји, са иде јом да
кад на у чи мо, он да ће мо раз у ме ти, а кад раз у ме мо, он да
ће мо чу ва ти и не го ва ти.

(Умет ник Вук Вуч ко вић, до бит ник Но вем бар ске на -
гра де Пан че ва, „По ли ти ка”, 8. но вем бар)
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КОНЦЕПТ

Не за по сле не до ти ра
РФ ЗО

По сто ји на чин да се
са мо стал но упла ћу је
оси гу ра ње

Не ва ља ка да се чо век раз бо ли.
Још је ма ње по жељ но да, ка да
му ни је до бро, не ма ове ре ну
здрав стве ну књи жи цу, јер тај
до ку мент слу жи за про ве ра ва -
ње ис прав но сти оси гу ра ња и ако
га не по се ду је, ле че ње се пла -
ћа. Или се код ле ка ра уоп ште
не иде, а он да се зна шта следи...

Због све га овог ва жно је има -
ти ове ре ну здрав стве ну књи -
жи цу. Ка ко се до ње до ла зи?

Без пар ти ци па ци је

Ве ћи на гра ђа на оси гу ра на је
по осно ву рад ног ме ста и за по -
сле ња, од но сно њи хо ве до при -
но се об ра чу на ва и пла ћа по -
сло да вац. За оне ко ји су без
по сла тро шко ве ле че ња сно си
Ре пу блич ки фонд за здрав стве -
но оси гу ра ње (РФ ЗО), али то
мо же да чи ни и њи хов за по -
сле ни члан по ро ди це.

Ре ци мо, не за по сле на ли ца
чи ји су ме сеч ни при хо ди, по
чла ну по ро ди це, ис под утвр ђе -
ног цен зу са од 28.000 ди на ра
има ју пра во на оба ве зно здрав -
стве но оси гу ра ње из бу џе та РФ -
ЗО. Њи хо во ле че ње је по кри -
ве но у пу ном оби му, без пла -
ћа ња пар ти ци па ци је. Ра ди се о
ди јаг но стич ким услу га ма, ле -
че њу зу ба и сто ма то ло шким
пре гле ди ма, сни ма њи ма, из да -
ва њу те ра пи је на ре цепт, као и
о ко ри шће њу свих дру гих здрав -
стве них услу га.

Ре ла тив но чест је и слу чај
да по ро ди це има ју ме сеч на при -
ма ња пре ко 28.000 ди на ра по
чла ну, а за њих ва жи дру го пра -
ви ло: сви не за по сле ни чла но -
ви оси гу ра ва ју се пре ко оног
ко ји ра ди.

Да би не за по сле не осо бе до -
шле у по сед ове ре не здрав стве -
не књи жи це, нео п ход но је на
шал тер РФ ЗО-а до не ти ва же ћу
лич ну кар ту или по твр ду о пре -
би ва ли шту из МУП-а. На шал -
те ру се до би ја, а до ступ на је и
на ин тер не ту, из ја ва о бро ју чла -

но ва по ро ди це и о њи хо вим
при ма њи ма, ко ја се мо ра по пу -
ни ти. Ка да је јед на осо ба у ку -
ћи за по сле на, она тре ба да обез -
бе ди до ку мент ко ји до ка зу је ви -
си ну соп стве них ме сеч них при -
хо да, а из да је је по сло да вац. За
пу но лет ног чла на по ро ди це сва -
ке го ди не се при ла же по твр да
о шко ло ва њу, ка ко би би ло ја -
сно да не ма при ма ња.

Здрав стве на ис пра ва оси гу -
ра ни ци ма се ове ра ва јед ном
го ди шње. По зи тив ни за кон ски

ак ти пре по зна ју и по себ ну ка -
те го ри ју де це ко ја су не спо соб -
на за са мо ста лан жи вот и рад.
У овом слу ча ју нео п ход но је
до ста ви ти на лаз ве шта ка пре -
ма пра вил ни ку о пен зиј ском и
ин ва лид ском оси гу ра њу, као и
акт о из др жа ва њу де те та по
про пи си ма у ве зи с по ро дич -
ном за шти том.

„Ма то ри” сту ден ти

За ко но да вац је ми слио и на си -
ту а ци ју у ко -
јој је члан по -

ро ди це ста ри ји од два де сет шест
го ди на због бо ле сти пре ки нуо
шко ло ва ње; та да је за до би ја -
ње ове ре не здрав стве не књи -
жи це по треб но при ло жи ти лич -
ну кар ту или по твр ду о пре би -
ва ли шту, по твр ду ви со ко школ -
ске уста но ве о то ме да сту дент
ви ше не иде на на ста ву, као и
оце ну ле кар ске ко ми си је.

Да кле, ши рок је круг оних
ко ји оства ру ју пра во на бес -
плат ну здрав стве ну за шти ту.
Али по сто ји и на чин да не ко

ко је не за по слен сам упла ћу је
оси гу ра ње. Из но си за упла ту су
уре ђе ни за ко ном и, на осно ву
при ма ња, је дин стве ни су за све
оси гу ра ни ке. Ду шко Ба чван -
ски, на чел ник оде ље ња за оства -
ри ва ње пра ва из здрав стве ног
оси гу ра ња РФ ЗО у на шем гра -
ду, об ја шња ва:

– На овај на чин се оси гу ра -
ва ју још увек ак ту ел ни сту ден -
ти ста ри ји од два де сет шест го -
ди на жи во та, као и не за по сле -

на пу но лет на де ца ко ја жи -
ве с ро ди те -
љи ма. Ако
су при хо ди
по ро ди це
по чла ну
из над про -
п и  с а  н о г
цен зу са, гра -
ђа ни пла ћа -
ју до при нос
за оси гу ра ње

из сво јих
сред ста ва у скла ду са за ко ном
ко јим се уре ђу је оба ве зно со -
ци јал но оси гу ра ње.

Да нас ни је чуд но да се оста -
не на ули ци, без по сла, и по -
што чо век уђе у зре ле го ди не,
а за њих ва же исти усло ви и
про пи си као и за „ма то ре” сту -
ден те. Ста ро сна гра ни ца, пре -
ма За ко ну о здрав стве ном оси -
гу ра њу, не пред ста вља смет њу
за при ја ву и со ци јал но оси гу -
ра ње гра ђа на, ни ти је по треб -
но да се осо ба без по сла при ја -
ви на би ро за за по шља ва ње.

Све ове, као и до дат не ин -
фор ма ци је оси гу ра ни ци мо гу
до би ти у пан че вач кој фи ли ја -
ли РФ ЗО-а сва ког рад ног да на
од 7.30 до 15.30.

Ј. К. и С. Т.

КА КО ДО ЗДРАВ СТВЕ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА

КЊИ ЖИ ЦА – ДО КУ МЕНТ ВЕ ЛИ КЕ ТЕ ЖИ НЕ

СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ И АУ ТО РИ „ГРУ ПЕ”

Пан че вач ки ре ди тељ с еки пом у гра ду
Одав но пре о вла да ва ми шље ње
да сва ким да ном би о ско пи по -
ста ју све пра зни ји и да је пу -
бли ку све те же при ву ћи. По го -
то во мла ђе ге не ра ци је, ко ји ма
је ин тер нет по пут дру ге мај ке.

Па опет, не дав но је би о скоп -
ска са ла Кул тур ног цен тра Пан -
че ва би ла пре пу на при пад ни -
ка баш те ге не ра ци је. На и ме,
сред ње шко ле су по зва не на
по себ ну прет пре ми је ру тре ће
епи зо де се ри је „Гру па”, ко ја се
при ка зу је на РТС-у не де љом у
20 са ти, с про се ком од пре ко
ми ли он и по гле да ла ца. По себ -
ну, јер је ор га ни зо ван раз го вор
с глав ним про та го ни сти ма: кре -
а то ром и ре ди те љем Уро шем
То ми ћем, ре ди тељ ком Је ле ном
Га ври ло вић и глум ци ма Иго -
ром Бен чи ном, Ми ли цом Три -
фу но вић, Па влом Мен су ром и
Не ма њом Ва но ви ћем. Сред њо -
школ ци су па жљи во пра ти ли
про јек ци ју, по ста вља ли ин те -
ре сант на пи та ња, а на кра ју је
не ко ли ко де се ти на њих че ка -
ло на свој ред за сел фи је с фа -
ца ма с те ле ви зи је.

У крат ком раз го во ру ро ђе -
ни Пан че вац То мић је нај пре
ка зао да је „иде ја би ла да се
због те ма ти ке се ри је – ти неј -
џе ра и њи хо вих про бле ма с
нар ко ти ци ма – уђе у ди рект -
ни ју ко му ни ка ци ју са сред њо -
школ ци ма, по што еки па ни је
хте ла да се све за вр ши ко мен -
та ри ма по со ци јал ним мре жа -
ма”. Се ри ја осли ка ва окрут ну
ствар ност жи во та кри ми на ла -
ца и ужи ва ла ца дро га, па се

по ста вља пи тање да ли ће ути -
ца ти на омла ди ну та ко да је
од вра ти од по ла ска тим пу тем.

– Ра ди мо на то ме, али не
знам да ли је то из во дљи во.
Фран соа Три фо је твр дио да не
по сто ји ан ти рат ни филм, јер
сва ки рат ни филм чи ни да рат
де лу је атрак тив но и уз бу дљи -
во. Та ко је и с ова квим се ри ја -
ма и фил мо ви ма – об ја снио је
То мић, уз опа ску да ни је си гу -
ран да су од лич ни фил мо ви

„Kids” или „La Haine” ус пе ли
да на те ра ју клин це да ко ри сте
кон до ме или да су ре ши ли ра -
сне про бле ме у па ри ским пред -
гра ђи ма.

Глу мац Бен чи на нам је ре -
као да је „от ка ко су пу тем ка -
блов ских те ле ви зи ја стра не се -
ри је по ста ле до ступ не на шој
пу бли ци, нор мал но што је стан -
дард за ства ра ње се ри ја ла ви -
со ко по диг нут”. До дао је:

– Ја ко је те шко да нас бо ри -
ти се у Ср би ји за па жњу, увер -
љи вост и драм ску струк ту ру
осми шље ну у си ро ма шни јим
про дук циј ским усло ви ма. Али
док је да нас тра ја ло при ка зи -
ва ње, клин ци су би ли при ко -
ва ни за плат но, уме сто за сво је
те ле фо не.

Гле дај те „Гру пу”.

ПАН ЧЕ ВАЦ ИЗ ЛО ЖИО ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ У БА РУ

Бо га та про шлост же ле зни це
У при су ству пред став ни ка цр -
но гор ских же ле зни ца, јав ног и
кул тур ног жи во та Ба ра, као и
ме ди ја и гра ђан ства, 7. но вем -
бра, у Дво р цу кра ља Ни ко ле,
пред сед ник оп шти не Бар Ду -
шан Ра и че вић све ча но је отво -
рио из ло жбу фо то гра фи ја „Же -
ље зни ца у Цр ној Го ри кроз ври -
је ме”. Њен ау тор је пан че вач ки
но ви нар и пу бли ци ста Јо сип Ве -
бер, а по све ће на је обе ле жа ва -
њу ју би ле ја 111 го ди на цр но -
гор ске же ле зни це, као и шест
де це ни ја пру ге Ти то град –Бар.

Ра и че вић је ре као да је же ле -
зни ца за Бар од у век би ла си но -
ним раз во ја, по ве зи ва ња и бољег
жи во та и до дао да ова из ло жба
на леп и ори ги на лан на чин пред -

ста вља ре тро спек ти ву свих ва -
жних до га ђа ја из бо га те про -
шло сти цр но гор ске же ле зни це,
те да је то ве че би ло и ва жан
час исто ри је за мла ђе по се ти о -
це. Ве бер, ина че не ка да шњи
слу жбе ник цр но гор ских же ле -
зни ца, већ ви ше од три де сет пет
го ди на при ку пља фо то гра фи је
и до ку мен та о же ле зни ци с цр -
но гор ских про сто ра. Ис тра жи -
ва ње је оба вље но по гра до ви ма
бив ше Ју го сла ви је, као и у же -
ле знич ким му зе ји ма и ар хи ва -
ма у За гре бу, Љу бља ни, Бу дим -
пе шти, Бе чу и Мин хе ну. Сле -
де ће го ди не ће би ти об ја вље на
фо то мо но гра фи ја у ве зи с темом
из ло жбе, с пре во дом тек ста и
на не мач ки и ен гле ски је зик.

Из ло жбу је ор га ни зо ва ла
„Же ље знич ка ин фра струк ту -
ра Црне Го ре”, а у за ни мљи -

вом про гра му су уче ство ва ли
и уче ни ци ОШ „Ју го сла ви ја”
из Ба ра.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић



ДРУШТВО
Петак, 15. новембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

5

Сле ди ана ли за и до но ше ње
ко нач не од лу ке

Ру ско-срп ски нафт ни
гигант у пред но сти 
у од но су на кон ку рен те

У пан че вач ку Ра фи не ри ју не дав но су
во зом до пре мље не ко ли чи не си ро ве
наф те из Ру му ни је. „Цр но зла то” из -
ва ђе но из бу шо ти на у вла сни штву
НИС-а до брог је ква ли те та и реч је о
пр вим, екс пе ри мен тал ним ко ли чи на -
ма, ко је ће би ти ана ли зи ра не. По ред
наф те, НИС је си сте мом ге не ра ци је
за по чео про из вод њу елек трич не енер -
ги је из га са ко ји је про на ђен на га сној
бу шо ти ни Жом бољ, ко ја је та ко ђе у
вла сни штву НИС-а. Из гра ђе на је ми -
ни-елек тра на ко ја са го ре ва њем при -
род ног га са про из во ди елек трич ну
енер ги ју, а ње на про из вод ња је 4,5
MWh. По ве ћа ње про из вод них ка па -
ци те та на 7,5 MWh пла ни ра но је за
пр ву по ло ви ну 2020. го ди не.

Ове ак тив но сти би ле су по вод да
гру па срп ских но ви на ра про шле не -
де ље по се ти НИС-ов про из вод но-ис -
тра жи вач ки ком плекс у бли зи ни Те -
ми шва ра и том при ли ком се де таљ -
ни је упо зна с пла но ви ма ру ско-срп -
ског нафт ног ги ган та ка да је реч о
про из вод њи наф те и га са у Ру му ни ји.

Ис тра жи ва ње, про из вод ња 
и тр го ви на

Пре ма ре чи ма Ва ње Алек си ћа, ге не -
рал ног ди рек то ра „НИС Пе тр о ла” Ру -
му ни ја, Нафт на ин ду стри ја Ср би је за -
по че ла је по сло ва ње у Ру му ни ји 2011.
го ди не, ка да је осно ва ла сво ју ћер ку
фир му „НИС Пе тр ол” Ру му ни ја.

– На ша по слов на по ли ти ка је усме -
ре на на ис тра жи ва ње и про из вод њу,
про мет нафт них де ри ва та и тр го ви ну
елек трич ном енер ги јом. До са да укуп -
на ула га ња НИС-а у Ру му ни ји из но се
110 ми ли о на евра, а ка да је реч о ис -
тра жи вач ким ак тив но сти ма, „НИС
Пе тр ол” у Ру му ни ји по се ду је шест ли -
цен ци за ис тра жи ва ње – ре као је Алек -
сић то ком пре зен та ци је по сло ва ња
НИС-а у Ру му ни ји и до дао да су до
са да ура ђе на 3D се и змич ка ис тра жи -
ва ња на по вр ши ни од пре ко 800 ква -
драт них ки ло ме та ра и да је НИС из -
бу шио шест ис тра жних бу шо ти на, као
и да су ис пи та не још че ти ри.

Нафт ни ги гант је за по чео екс пе ри -
мен тал ну про из вод њу на ло ка ци ја ма
Те ре ми ја (нафт на бу шо ти на) и Жом -
бољ (га сна бу шо ти на) и у ту свр ху из -
гра ђе на су два по вр шин ска ин фра -
струк тур на објек та. Ре зул та ти са ис -
тра жних бу шо ти на су охра бру ју ћи, тј.
от кри ве ни ре сур си угљо во до ни ка мо -
гу има ти ко мер ци јал ни по тен ци јал,
али то, ме ђу тим, још не зна чи и ко -
мер ци јал ну про из вод њу, јер у на ред -
ном пе ри о ду пред сто ји чи тав низ ак -
тив но сти ко је тре ба да по твр де про -
це не струч ња ка.

У скла ду са оба ве за ма пре у зе тим
кон це си о ним уго во ри ма НИС пла ни -
ра да на ста ви ра до ве у обла сти ис тра -
жи ва ња и про из вод ње наф те на тлу
су сед не зе мље. По ме ну те кон це си је
об у хва та ју пра во на ис тра жи ва ње, раз -
вој и про из вод њу, а пе ри од ва же ња је
два де сет пет го ди на, с мо гућ но шћу

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ НА ГРА ДЕ

Ре корд на го ди на
По во дом обе ле жа ва ња Да на гра да
ло кал на са мо у пра ва у са рад њи с
Ре ги о нал ним цен тром за та лен те
„Ми хај ло Пу пин” ор га ни зо ва ла је
при год ну све ча ност 7. но вем бра у
про сто ри ја ма Град ске упра ве. Том
при ли ком је де ве де се то ро нај у спе -
шни јих пан че вач ких уче ни ка, осва -
ја ча ме да ља на ме ђу на род ним и
др жав ним так ми че њи ма у школ -
ској 2018/2019. из ма те ма ти ке, фи -
зи ке, ге о гра фи је, срп ског и ен гле -
ског је зи ка, мо де лар ства итд., до -
би ло нов ча не на гра де у из но су од
4.000 до 27.000 ди на ра. Ове го ди -
не обо рен је ре корд – ни ка да до
са да Пан че во ни је на гра ди ло ово -
ли ки број та лен то ва не де це.

У пре пу ној ве ли кој са ли Град -
ске упра ве чла ни ца Град ског ве ћа
Пан че ва за област обра зо ва ња мр
Та тја на Бо жић, пред сед ник УО
РЦТ „Ми хај ло Пу пин” Јо ван Ла -
за ров и ди рек тор Ре ги о нал ног цен -
тра за та лен те др Дра го љуб Цу -
цић уру чи ли су но вац нај у спе шни -
јим ђа ци ма.

Ове го ди не Град је за на гра де
из дво јио око 600.000 ди на ра, а по -
ред нов ча них на гра да уче ни ци су
до би ли на по клон и јед но днев ну
екс кур зи ју.

ГОСТИ У НИРНБЕРГУ

Ре ци НЕ оруж ју!
Уче ни ци тре ћег раз ре да Гим на зи је
„Урош Пре дић” уче ство ва ли су на
Дру гој омла дин ској ми ров ној кон -
фе рен ци ји у Нир нбер гу. Ан ђе ла
Же жељ, Ве се лин Вра чар, Је ле на
Мр ђа, Ана Мла де но вић, Ми лош
Пе тро вић и про фе сор ка не мач ког
је зи ка Ва ле ри ја Јо на Ан дре је вић,
за хва љу ју ћи PASH-у и Ге те о вом ин -
сти ту ту у Бе о гра ду, бо ра ви ли су у
Не мач кој на кон фе рен ци ји и ис ка -
за ли сво ју иде ју о ши ре њу све сти о
ми ру у све ту де лом „Скулп ту ре ми -
ра”, на пра вље ним од пла стич ног
оруж ја ко је је сва ка де ле га ци ја по -
не ла у Нир нберг.

Да под се ти мо, по чет ком сеп тем -
бра у Гим на зи ји је по кре ну та кам -
па ња за при ку пља ње пла стич ног
оруж ја, под мо том „За у ста ви ти ра -
то ве – уки ну ти оруж је” и „Ба ци те
оруж је у кан ту за от пат ке – не тре -
ба нам”.

УСПЕХ НАШИХ РОБО ТИ ЧА РА

По лу фи на ле на
Европском пр вен ству

Ти ја на Стан ко вић и Мар ти на Ту -
тић, уче ни це Основ не шко ле „Иси -
до ра Се ку лић” из Пан че ва, пред -
ста вља ле су наш град на Европ -
ском пр вен ству у ро бо ти ци ко је је
одр жа но у За гре бу и ус пе ле да до -
ђу до по лу фи на ла. Да је реч о
огром ном успе ху, го во ри по да так
да су Пан чев ке има ле ма ло вре ме -
на за при пре му, јер су пан че вач ки
тим ко ји се пла си рао на ово так -
ми че ње чи ни ли уче ни ци ко ји су
са да сред њо школ ци и за то ни су
има ли пра во да уче ству ју на европ -
ској смо три ро бо ти ча ра.

Са мо уче шће на так ми че њу овог
ни воа из у зе тан је успех за ову пан -
че вач ку основ ну шко лу. ОШ „Иси -
до ра Се ку лић” је јед на од пет шко -
ла у Ср би ји ко је су, за хва љу ју ћи
сјај ним по стиг ну ћи ма у овој обла -
сти, до би ле на по клон ро бо те за
ко ри шће ње у до дат ној на ста ви.

Пан че вач ку де ле га ци ју је пред -
во ди ла на став ни ца ин фор ма ти ке
и ра чу нар ства Ива на Вла чић.

ДАН МА ШИН СКЕ ШКО ЛЕ

Ра ди о ни це и спорт ска
над ме та ња

Уче ни ци и про фе со ри Ма шин ске
шко ле Пан че во про сла ви ли су у
пе так, 8. но вем бра, 73. го ди шњи цу
по сто ја ња те зна чај не пан че вач ке
струч не шко ле.

Про фе со ри ма те ма тич ког ак ти -
ва ор га ни зо ва ли су за ма шин це,
љу би те ље бро је ва и ма те ма тич ких
опе ра ци ја не ко ли ко за ни мљи вих
ра ди о ни ца. Као и сва ке го ди не за
дан шко ле, одр жа на су так ми че ња
у ба ске ту и ма лом фуд ба лу.

да оне бу ду про ду же не на још пет на -
ест го ди на. Пре ма Алек си ће вим ре -
чи ма, до са да шња прак са је по ка за ла
да је за „green field” по сло ве у обла -
сти ис тра жи ва ња наф те и при род ног
га са по треб но у про се ку од пет до се -
дам го ди на да би се до шло до пр вих
ре зул та та. Ка да је реч о про ме ту нафт -
них де ри ва та, Алек сић ис ти че да „НИС
Пе тр ол” у Ру му ни ји упра вља мре жом

од осам на ест бен зин ских ста ни ца и
да је тре нут но у то ку из град ња но ве
ста ни це у Бу ку ре шту, ко ја тре ба да
бу де за вр ше на сре ди ном де цем бра
2019. го ди не, док се дру ги обје кат на -
ла зи у при прем ној фа зи. Но ви објекти

по твр ди ће по тен ци јал за раз вој ма -
ло про дај не мре же.

Алек сић је го во рио и о тр го ви ни
елек трич ном енер ги јом пре ко 
НИС-овог за ви сног дру штва ко је по -
слу је на тлу Ру му ни је:

– „НИС Пе тр ол” Ру му ни ја тр гу је елек -
трич ном енер ги јом у зе мља ма ЕУ и на
бер за ма елек трич не енер ги је у Сло ве -
ни ји и Ру му ни ји. Тр го ва ње на ма ђар -

ској бер зи елек трич не енер ги је у име
НИС-а оба вља GM & T пре ма ин струк -
ци ја ма НИС-а на днев ном ни воу. Елек -
трич на енер ги ја из НИС-ове ко ге не ра -
ци је про да је се у Ср би ји и ино стран -
ству – у Ма ђар ској, Ру му ни ји и Сло ве -

ни ји, а обим уго во ре не тр го ви не елек -
трич ном енер ги јом за 2018. у НИС-у
из но си 1,25 TWh (не што ма ње од дво -
го ди шње про из вод ње стру је у тер мо е -
лек тра ни Сви лај нац – прим. нов.).

Где би ако не код нас

Но ви нар ска екс пе ди ци ја по се ти ла је
јед ну од бу шо ти на у бли зи ни Те ми -
шва ра и упо зна ла се с про це си ма ко -
ји пра те ва ђе ње „цр ног зла та”. До ма -
ћин на нафт ном по љу Те ре ми ја био
је Дра ган Ми тић, ди рек тор про из вод -
ног по го на у Ру му ни ји. Пре ма ње го -
вим ре чи ма, на овој ло ка ци ји ак тив -
не су две бу шо ти не.

– Наф та се ва ди из сло ја на ду би ни
од 2.400 до 2.500 ме та ра. На овој ло -
ка ци ји је за вр ше на из град ња са бир не
ста ни це на ко јој се наф та про из ве де -
на на ове две бу шо ти не при пре ма за
тран спорт ка от прем ној ста ни ци, с ко -
је се да ље од во зи во зом на пре ра ду у
Ра фи не ри ји наф те у Пан че ву – ре као
је Ми тић и до дао да ће на кон ана ли зе
пре ра ђе не наф те, уко ли ко она бу де
по зи тив на, НИС на овом по љу из бу -
ши ти још не ко ли ко бу шо ти на и за по -
че ти ко мер ци јал ну про из вод њу.

Ка да је у пи та њу Па нон ски ба сен
(Ма ђар ска, Ру му ни ја, Ср би ја – прим.
аут.), про це њу је се да он има до бру
пер спек ти ву. Да ни је та ко, си гур но да
се НИС не би упу стио у ис тра жи ва ње и
из ра ду ре ги о нал не ге о ло шке сту ди је о
по тен ци ја лу Па нон ског ба се на. Оно
што на ма Пан чев ци ма иде на ру ку јесте
чи ње ни ца да је на ша ра фи не ри ја нај -
бли жа овом ба се ну – 300 ки ло ме та ра,
док су по сто је ћи ру мун ски пре ра ђивач -
ки ка па ци те ти на са свим дру гом кра ју
ове зе мље (пре ко 600 ки ло ме та ра).

НИС у то ме ви ди сво ју по слов ну
шан су, јер би тро шко ви тран спор та
до дру гих де сти на ци ја би ли ви со ки,
та ко да је ру ско-срп ски нафт ни ги -
гант у пред но сти у од но су на оста ле
нафт не ком па ни је ко је су у игри за
екс пло а та ци ју за пад но ру мун ског „цр -
ног зла та”.

Уко ли ко се по твр де пред ви ђа ња
НИС-а, Ра фи не ри ја наф те у Пан че -
ву мо гла би да по ста не глав ни пре -
ра ђи вач наф те из ва ђе не у за пад ној
Ру му ни ји.

Сте ва Бак суз пљу је, па ли же!
Онај што се пред ста вља као адво кат
из Пан че ва, а то ни је, Сте ван Ва сић,
не пре ста је да нас ола ја ва код сва ког
ко је спре ман да га слу ша. Али по -
што је та квих све ма ње, окре нуо се
на ма. Упо р но нам те ле фо ни ра и пре -
ти. Он ће, ка же, да ту жи...

Пла ши меч ку ре ше том! Због про -
цен та из гу бље них пар ни ца, ме ђу адво -
ка ти ма и су ди ја ма у на шем гра ду Сте -
ван Ва сић по знат је као Сте ва Бак суз!

Сва је при ли ка да ће про ћи као
код ди сци плин ског ту жи о ца Адво -
кат ске ко мо ре Бе о гра да, ко ја му је
сво је вре ме но су ди ла по при ја ви Адво -
кат ске ко мо ре Вој во ди не – Основ не
ор га ни за ци ја адво ка та Пан че ва.

Сте ван Ва сић, на и ме, био је при -
ја вљен јер „сво јим укуп ним по на ша -

њем и де ло ва њем на нај гру бљи на -
чин обез вре ђу је по ло жај адво ка ту ре
у Ср би ји”. Пан че вач ки адво ка ти у
при ја ви су на ве ли чак де сет при ме -
ра ко ји Ва си ћа чи не „не до стој ним
за ба вље ње адво ка ту ром”.

Ми се тим при ме ри ма не ће мо ба -
ви ти, јер на Ва си ћа не же ли мо да
тро ши мо дра го це ни про стор. Ре ћи
ће мо са мо да је ту би ло све га: ка -
жња ва ња због вре ђа ња су да, об ма -
њи ва ња кли је на та, фал си фи ко ва ња
пот пи са, вре ђа ња ко ле га...

И ка ко се за вр ши ло?
При ја ва је од ба че на... али ево због

че га.
У од но су на при ја ву ко ју су под не -

ле ње го ве ко ле ге, пи ше у обра зло -
жењу, Сте ван Ва сић се „из ви нио

цењеном ко ле ги (под но си о цу при ја ве
– прим. ред.) ако га је ичим увре дио,
као што се из ви нио и ко ле га ма (супот -
пи сни ци ма при ја ве, име на позна та

ре дак ци ји – прим. ред.), на по ми њу -
ћи да је имао и не ких при ват них про -
бле ма, па ако је не кад и по гре шио
пре ма ко ле га ма, он се сви ма нај ду -
бље из ви ња ва и мо ли их да му опро -
сте јер се то ви ше не ће по но ви ти”.

Дру гим ре чи ма, пљу нуо је и по -
лизао!

И опет ће, бо ји мо се. Јер исте те
ко ле ге ко је су му опро сти ле кад је
обе ћао да му се то ви ше не ће по но -
ви ти на ста вио је да бла ти и ру жи у
сво јим под не сци ма „Пан чев цу”.

Ми се ви ше овом осо бом не ће мо
ба ви ти.

Сте ван Ва сић, во љом сво јих ко ле -
га и због свог бак су злу ка, опет ће, по
све му су де ћи, пре ћи у над ле жност
Ди сци плин ског су да. Р. П.

НИС-ове КЉУЧ НЕ АК ТИВ НО СТИ У РУ МУ НИ ЈИ

НИС сма тра да су кон це си је у Ру му -

ни ји пер спек тив не и за то ће ру ско-

срп ски нафт ни ги гант на ста ви ти с

да љим ис тра жи ва њи ма и ула га њи -

ма с ци љем про на ла же ња но вих

мо гућ но сти за по ве ћа ње ре сурс не

ба зе ком па ни је. До са да је НИС у

ру мун ском Ба на ту ура дио сле де ће:

– из бу ше но је шест ис тра жних

бу шо ти на: Те ре ми ја 1000, 1001,

1002, Бе ба Ве ке Суд 1000 и Пе сак

Суд 1000, Жом бољ 100, и ис пи та -

не су че ти ри бу шо ти не;

– за вр ше на су два по вр шин ска

ин фра струк тур на објек та за екс пе -

ри мен тал ну про из вод њу наф те,  на

ло ка ци ја ма Те ре ми ја и Жом бољ;

– из вр ше не су пр ве три ис по ру -

ке наф те из Те ре ми је на пре ра ду у

Ра фи не ри ји Пан че во;

– за вр ше на је акви зи ци ја 3D се -

и змич ких по да та ка на по вр ши ни

од 800 ква драт них ки ло ме та ра;

– за вр ше на је акви зи ци ја 2D се -

и змич ких по да та ка у оп се гу од око

200 ки ло ме та ра.

НИС У ПО ТРА ЗИ ЗА НО ВИМ РЕ ЗЕР ВА МА НАФ ТЕ

РУ МУН СКА НАФ ТА СТИ ГЛА У 
ПАН ЧЕ ВАЧ КУ РА ФИ НЕ РИ ЈУ
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Про шлог ви кен да одр жан је
чу ве ни „Beauty Forum” у Мин -
хе ну, на да ле ко по зна ти са јам
и кон грес ко зме ти ке, ко ји це -
ле го ди не с не стр пље њем ишче -
ку ју и ко зме ти ча ри и сви они
ко ји ма су ле по та и не га важне.
Би ли смо на том до га ђа ју и
до но си мо вам ути ске ода тле.

Ако би се упо ре ђи ва ло не -
го ва ње же на код нас и у Не -
мач кој, ве ро ват но би се, су -
де ћи са мо по ве ли чи ни и
обим но сти сај ма, до нео за -
кљу чак да се та мо шње же не
из у зет но не гу ју. А да ли је та -
ко, ни је ла ко за кљу чи ти, јер
јед на је си ту а ци ја на сај му, а
дру га на ули ца ма Мин хе на.
Не ми це не при да ју мно го зна -
ча ја фри зу ри – ви де ће те их с
не ис фе ни ра ном и при лич но

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

Да ли се Не ми це 
не гу ју ви ше не го ми?

Вре ме

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ево не ко ли ко из у зет но уку сних со -

ко ва ко ји ће вам, уз ко ри го ва ну ис -

хра ну и ре дов ну фи зич ку ак тив ност,

по мо ћи да лак ше и бр же смр ша те.

Нај пре вам пред ста вља мо сок

ко ји је због упе ча тљи ве бо је до био

име „Purple Rain”. По треб ни су вам:

две цве кле сред ње ве ли чи не, две

шар га ре пе, три ја бу ке, је дан ољу ште ни ли мун и ђум би ров ко рен ду -

жи не око пет цен ти ме та ра. Ис це ди те сок и од мах га по пиј те. Овај

сок је и пра ва ви та мин ска бом ба, те чи ни иму ни тет вр ло сна жним,

што нам је сви ма у ово до ба го ди не пре ко по треб но.

Ево и ре цеп та за сок „Алек сан дра”. Ис це ди те је дан кра ста вац,

јед ну ве ли ку зе ле ну ја бу ку, 200 г ста бљи ка це ле ра, ве зу ми ро ђи је и

јед ну ли ме ту. Све до бро из ме шај те и ужи вај те у овом уку сном ле ко -

ви том на пит ку.

„Ви та мин ски пунч” на пра ви те та ко што ће те ис це ди ти сок из две

жу те па при ке без се мен ки, две кру шке, две ја бу ке, три ољу ште не по -

мо ран џе и по ла греј пфру та. Све до бро по ме шај те и по пиј те.

Са стој ци за уку сан и де ло тво ран кок тел Ро бер та де Ни ра ове је -

се ни су вам на до хват ру ке. По треб но вам је по 500 г цр ног и бе лог

гро жђа, 400 г са ла те ај сберг и 200 г зе ле не са ла те. Ис це ди те би стар

сок у ко ме не ма се мен ки од гро жђа. Овај сок са др жи пу но гво жђа и

маг не зи ју ма. До бар је за мр ша вље ње и под мла ђи ва ње.

За крај смо оста ви ли сок „Енер гет ско пи ће”. Нео п ход ни су вам:

две ча ше исец ка не шар га ре пе, по ла ча ше исец ка ног кра став ца, по

јед на ја бу ка, па ра дајз и ољу ште на ли ме та, два на ест ли сто ва спа на -

ћа, ча ша исец ка них ста бљи ка це ле ра и две ка ши ке ме да. Ис це ди те

сок и до дај те мед.

Днев но се пре по ру чу је 1,5–2 ли тра со ка, а тре ба по пи ти и исто то -

ли ко во де.

Со ко ви за
мршављење

не у ред ном ко сом. Рет ко се
од лу чу ју за трај ни ма ни кир,
ма ло се шмин ка ју, па из гле -
да ју при лич но стро го и гру -
бо, али за то мно го ула жу у
ква ли тет не кре ме за ли це и
ре дов но по се ћу ју свог пе ди -
ки ра ра ди не ге сто па ла.

Са јам у Мин хе ну је дан је
од нај ја чих до га ђа ја тог ти па
у Евро пи. Ту ће те ви де ти нај -
бо ље апа ра те за не гу ли ца, нај -
но ви је ме зо те ра пиј ске кок те -
ле, но ви те те из обла сти би о -
ре ви та ли за то ра као што су PRX
T33 или Т35, „ББ глоу” и про -
из во де из до ме на све о бу хват -
не не ге ли ца и те ла. Јед на це -
ла ха ла је ове го ди не би ла ре -
зер ви са на за пе ди кир. У њој

су при ка за ни нај но ви ји мо де -
ли апа ра та за пе ди кир с ве ли -
ким мо гућ но сти ма за пре ци -
зно об ра ђи ва ње но кат не пло -
че, пе та, кур јег ока, жу ље ва и
оста лих ме ди цин ских про бле -
ма ве за них за сто па ла. У дру -
гој ха ли су би ли из ло же ни апа -
ра ти за ли це и ко зме ти ка, у
тре ћој све за нок те... У пи та -
њу је ве ли ки и леп са јам, али
и ове го ди не смо се вра ти ли
са ути ском да су на ше же не
ипак мно го не го ва ни је и леп -
ше без об зи ра на скром ни ји
бу џет ко ји из два ја ју за не гу.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви се ми ра ђа -
мо с по кло ном чи ја се вред -
ност уве ћа ва што ви ше по -
ста је мо све сни да га има мо.
Сва ко, без из у зет ка, до би ја
исту ко ли чи ну са ти и ми ну та
за је дан дан. Не мо же да се
де си да је не ко ме „уде ље но”
ви ше. Раз ли ку пра ви са мо на -
чин на ко ји
тро ши мо нај -
вред ни ју имо -
ви ну, ко ја је са -
мо на ша. Вред -
ност да тог вре -
ме на ра сте с
(бол ном ) спо -
зна јом да смо
га тро ши ли не
во де ћи ра чу на
о на ме ри.

Јед ног да на, ка да се освр -
не мо на про те кло вре ме, из -
дво ји ће се по је ди ни бле ско -
ви сна жних емо ци ја ко ји ма
смо обе ле жи ли де ло ве жи -
вот ног ни за. Све до ци смо да
енер ги ја ко ју смо угра ди ли у
сво је тре нут ке има моћ да
учи ни да вре ме „про ле ти” или
„сто ји”, у за ви сно сти од на -
ших оче ки ва ња.

Да би смо мо гли да ужи ва -
мо у нај вред ни јем жи вот ном
по кло ну, тре ба да осве сти мо
да је „упа ко ван” у – са да. Је -
ди но вре ме на ко је мо же мо

да ути че мо је са да шњи тре -
ну так. Сва ки дан је но ва мо -
гућ ност да жи ви мо као да је
по след њи. Јед ном ће то би ти
исти на... И шта он да? Жа ље -
ње, кри ви ца, бол, не ве ри ца,
цењ ка ње...

Ако поч не мо од овог да на
да обра ћа мо па жњу на све
оме та че ко ји кра ду вре ме, и
по ла ко их ели ми ни ше мо из
свог жи во та, до да ће мо сво -
јим са ти ма и да ни ма ква ли -
тет усме ре не па жње на се бе
и љу де и до га ђа је око нас.
Вре ме успо ра ва и до би ја на
„те жи ни” ка да се да је, с љу -
ба вљу, или дра гим осо ба ма
или на ме ри да ура ди мо оно
што је по ме ри ду ше. Ка да
ра ди мо оно шта нас ис пу ња -
ва, где смо свим сво јим би -
ћем ан га жо ва ни, до би ја мо
до дат но успо ра ва ње. На тај
на чин по ста је мо за шти ће ни
од кра дљи ва ца вре ме на. Ру -

ти на пред ста -
вља нај го ру ма -
ши ну за мр вље -
ње дра го це них
ми ну та и је ди -
но све сним от -
кло ном од уо -
би ча је ног осве -
тља ва мо скри -
ве не де ло ве
соп стве ног би -
ћа. Ако их не

от кри је мо и не раз ви ја мо у
скла ду с рит мом сво је ду ше,
са мле ће их ру ти на.

Има мо мо гућ ност да са сва -
ким но вим ју тр ом при хва ти -
мо мо гућ но сти ко је нам до -
но си дан или да ка сни је жа -
ли мо за про пу ште ним при -
ли ка ма. Тре ба да се за пи та -
мо да ли же ли мо да нам жи -
вот ни низ бу де са чи њен од
по је ди них од бле са ка сре ће
или од све тло сти по сто ја ња
са да и ов де.

Жи ве ти или жи во та ри ти?
Од лу ка је, као и увек, на вама.

Иа ко се чи ни да су нам но ве
тех но ло ги је до не ле мно го пред -
но сти и у зна чај ној ме ри нам
олак ша ле жи вот, у по след ње
вре ме по ста је све ја сни је да ни -
смо на вре ме раз ми шља ли о
не га тив ним по сле ди ца ма но -
во та ри ја по пут мо бил них те -
ле фо на, та бле та и ком пју те ра,
ко ји су на ма ла вра та ушли у
на ше жи во те и вр ло бр зо пот -
пу но овла да ли њи ма.

О то ме ко ли ко је ра зор на
моћ ди ги тал них уре ђа ја по чи -
та во на ше дру штво, до вољ но
го во ри по да так да чак 50 од -
сто де це у Ср би ји у тре нут ку
по ла ска у пр ви раз ред основ не
шко ле већ има не ку раз вој ну
смет њу!

– Сва ка но ва ге не ра ци ја пр ва ка
у сва ком сми слу је сла би ја од
прет ход не две, без об зи ра на то
да ли је реч о мо то ри ци, па -
жњи, кон цен тра ци ји или оп -
штем зна њу. До раз вој них смет -
њи до ла зи упра во
за то што жи -
ви мо у вре ме -
ну ка да су де -
ца ста тич на,
про во де вре ме
ис пред ра чу -
на ра, те ле ви -
зо ра и те ле фо -
на, све се ма -
ње кре ћу и све ма -
ње под сти ца ја да ју свом
мо згу ка ко би се раз ви јао на
аде ква тан на чин – ис та као је др
Ран ко Ра јо вић, нај ве ћи струч -
њак у ре ги о ну за пи та ња вас пи -
та ња де це, „Уни це фов” са рад -
ник на про јек ту ра ног под сти -
ца ња ин те лек ту ал ног раз во ја де -
це, осни вач „Мен се Ју го сла ви -
је” (да нас Ср би је) и од се ка за
да ро ви те НТЦ и члан бор да ди -
рек то ра свет ске „Мен се”.

Он је у пре пу ној дво ра ни
Кул тур ног цен тра про шле не -
де ље одр жао пре да ва ње о пред -
но сти ма и зам ка ма но вих тех -
но ло ги ја.

– Ни је спо р но да но ве тех но -
ло ги је има ју до брих стра на, под
усло вом да се пра вил но ко ри -
сте, али чи ње ни ца је да оне већ
пра ве не на док на ди ву ште ту. Да
се ја пи там, за бра нио бих мо -
бил не те ле фо не у основ ној шко -
ли или ба рем де ци до де се те
го ди не жи во та. Глав на функ -
ци ја мо зга је сте пре жи вља ва -
ње: ми раз ми шља мо да би смо
пре жи ве ли. Мо зак за то во ли да
учи и кад на у чи мо не што но во,
овај ор ган нам да је би о ло шку
на гра ду у ви ду хор мо на сре ће
– ен дор фи на. За то де те ка да,
ре ци мо, про хо да или на у чи да
во зи би цикл, ста не и ци чи од
сре ће – мо зак му је дао ве ли ку
до зу ен дор фи на. По сто ји још
је дан сли чан хор мон – до па -
мин. То је хор мон ра до сти ко ји

це у бу дућ но сти, бу ду ћи да ће,
ка ко је ре као овај струч њак,
ма ле др жа ве ко је има ју по пет -
на ест и ви ше не спо соб них ге -
не ра ци ја би ти осу ђе не на не -
ста ја ње.

– Ди ги тал но до ба до но си ве -
ли ке по ма ке, на у ка се дра -
стич но бр зо раз ви ја и но ва за -
ни ма ња се ја вља ју сва ке го ди -
не, а наш школ ски си стем ни -
је се ме њао од вре ме на кад
смо ми ишли у шко лу. На ма,
ре ци мо, ни је пред ста вља ло
про блем да чи та мо по два сата
у кон ти ну и те ту, а на ша де ца

не мо гу да одр же па жњу ни
до по ло ви не школ ског ча са.
Од де сет нај тра же ни јих за ни -
ма ња чак де вет их ни је по сто -
ја ло пре јед не де це ни је. То
зна чи да ми са да тре ба да
спре ма мо де цу за за ни ма ња
ко ја још увек не по сто је. А у
то ме не ће мо има ти успе ха ако
де цу не на у чи мо да ми сле,
уме сто што од њих оче ку је мо
да уче на па мет. Вас пит не и
обра зов не ин сти ту ци је мо ра -
ју да поч ну да ви ше ува жа ва ју
и при ме њу ју у прак си но ва от -
кри ћа из обра зов них не у ро на -
у ка и мо ра ју да ме ња ју ме то -
де уче ња. По сао учи те ља је да
под стак не де те да се сме је, да
му по кре не до па мин и ен дор -
фин, да уче ње пре тво ри у игру
и да под стак не ђа ке да уче пу -
тем асо ци ја ци ја и сли ка уме -
сто да бу ба ју на па мет. Се ти те
се ка ко из гле да де те ка да се
за и гра. Ње го ва кон цен тра ци -
ја је та да вр хун ска и та фа за
ли чи на РЕМ фа зу спа ва ња –
баш то је пе ри од у ко ме на -
ста ју си нап се у мо згу. За то је
је ди ни по сао де те та до два на -
е сте го ди не упра во да се –
игра. Уме сто то га, де ца су да -
нас у шко ли кон стант но под

стре сом. Кре а тив ност, но ве
иде је, по ве зи ва ње ин фор ма -
ци ја и тим ски рад – то тре ба
да раз ви ја мо код де це, јер ће
им упра во те ве шти не би ти
нео п ход не за по сло ве бу дућ -
но сти, за то што је то оно што
ком пју тер ни ка да не ће мо ћи
да ура ди бо ље од нас – за кљу -
чио је Ран ко Ра јо вић.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

се лу чи ка да иш че ку је мо не ки
сре ћан тре ну так. На при мер,
до па мин лу чи мо док отва ра мо
укра сни па пир на по кло ну, а
ен дор фин, хор мон сре ће – ка -
да угле да мо шта се кри је у ку -
ти ји. Нор мал но је да ен дор фин
и до па мин лу чи мо два-три пу -
та днев но или чак јед ном у не -
ко ли ко да на. Ме ђу тим, ка да де -
те игра ви део-игри цу, иш че ку -
ју ћи да пре ђе ни во, оно лу чи
до па мин, а ка да пре ђе ни во –
ен дор фин и то се по но ви оно -
ли ко пу та ко ли ко ни воа де те
пре ђе. То зна чи да се скок до -
па ми на и ен дор фи на де си ја ко
мно го пу та у све га де се так ми -
ну та. Та хе ми ја по ста је дро га, а
те ле фо ни и ком пју те ри на тај
на чин ства ра ју озбиљ ну за ви -
сност код на ше де це – об ја шња -
ва Рајовић.

Ро ди те љи су од го вор ни

По ред за ви сно сти, ди ги тал ни
уре ђа ји до но се и чи тав низ дру -
гих про бле ма: де ца ве ћи део

да на пре се де,
по глед им је
фик си ран за
екран, не ко -
ри сте свих
де сет пр сти -
ју, ни су со ци -

ја ли зо ва на...
– Не ка да се

ве ро ва ло да је
ин те ли ген ци ја

100 од сто на след на,
али са да је до ка за но да

ин те лек ту ал не спо соб но сти за -
ви се од бро ја си нап си – ве за
из ме ђу нер вних ће ли ја у на -
шем мо згу. Но ви ја ис тра жи ва -
ња по ка зу ју да чак 50 од сто си -
нап си фор ми ра мо пре че твр те
го ди не. По кре ти као што су
ска ка ње, ро та ци ја, тр ча ње и пе -
ња ње под сти чу ства ра ње си -
нап си. На ша де ца су ста тич на,
има ју пре ко мер ну те жи ну, у
по ра сту је и ди ја бе тес, а у шко -
ли им па жња и кон цен тра ци ја
тра ју све кра ће. За то ја на гла -
ша вам да је раз вој мо зга од го -
вор ност ро ди те ља. Ви сте од -
го вор ни за то да вам де ца бу ду
што спрет ни ја и окрет ни ја и
да пу но вре ме на про во де у пар -
ку, у при ро ди, на игра ли шту…
На жа лост, ис тра жи ва ња по ка -
зу ју да су у по ра сту про бле ми
ко јих ра ни је ни је би ло, а то су
по ре ме ћај го во ра, дис лек си ја,
дис кал ку ли ја и дру ге дис функ -
ци је ко ре ве ли ког мо зга, а сви
они су упра во по ве за ни с не до -
стат ком кре та ња – упо зо рио је
Ра јо вић.

Шко ла не спрем на

Он је скре нуо па жњу и на то да
школ ски си стем не пра ти по -
тре бе и мо гућ но сти да на шње
де це и да би то та ко ђе мо гло
има ти из у зет но ло ше по сле ди -

Је ди но вре ме на
ко је мо же мо да
ути че мо је са да -
шњи тре ну так.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДР РАН КО РА ЈО ВИЋ О ЗАМ КА МА НО ВИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА

ОСНОВ ЦИ МА ЗА БРА НИ ТИ 
МО БИЛ НЕ ТЕ ЛЕ ФО НЕ

ТОП 10 ЗА НИ МА ЊА

На пре да ва њу у Кул тур ном цен тру др Ран ко Ра јо вић ис та -

као је да од де сет тре нут но нај тра же ни јих за ни ма ња у све -

ту де вет ни је по сто ја ло пре све га де се так го ди на.

За ни мљи во је да са мо јед но од тих де сет за ни ма ња ни је

ве за но за упо тре бу ком пју те ра. То су по сло ви као што су:

струч њак за раз вој софт ве ра, спе ци ја ли ста за ди ги тал ни

мар ке тинг, веб-ди зај нер, струч њак за об ра ду по да та ка, ар -

хи тек та ве ли ких ба за по да та ка (уз гред, пла та за ово за ни -

ма ње је око 10.000 евра ме сеч но, прим. нов.) итд. Зна те ли

ко је за ни ма ње ни је ве за но за ком пју те ре? Фит нес-ин струк -

тор. Он је ве ро ват но нео п хо дан сви ма оста ли ма, да им по -

мог не да се опо ра ве од ви ше сат ног се де ња за ра чу на ром.

Ово је штетно на много начина
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Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику 

magyar nyelven / на мађарском језику 

KÖZÉPKORI 
FESZTIVÁL A
KOLOSTORNÁL

II oldal

LÁTOGATÁS 
A RÉGI HAZÁBA

VII oldal

JÁTÉKCSERE 
A VÁSÁRON

VII oldal

36 BOGRÁCSBAN
KÉSZÜLTEK 
A FINOMSÁGOK

VIII oldal

„1969. Az első Szemle éve, amely a nemzeti
önérzetre való eszmélést, az egymásra ta-
lálást jelentette, mint a dél-bánsági közösség
szellemiségének egyik megnyilvánulási for-
mája. Sajnos, a folytonossága 1977-ben
megszakadt egy szabályzatba burkolt gyám-
sági igyekezet miatt. A Szemle tizenkilenc
éven át történő szünetelése nagy kiesést
jelentett számos nemzedék számára, ame-
lyek következményeit ma is érezzük. A
Szemle 1997-ben újra indul, mégpedig
Jövőt remélni itt, a végeken is szabad! jel-
szóval. Azzal az elszántsággal, hogy a
Szemle folytonosságának a biztosítása ki-
emelt feladatunk.”

(jegyzőkönyvi kivonat 2011-ből)

Szeptember 15-én tartották meg Herte-
lendyfalván a dél-bánáti magyar műve-
lődési egyesületek sorrendben harmin-
cadik Szemléjét. Történt mindez a kiinduló
helyszínen. A Tamási Áron Székely-Ma-
gyar Művelődési Egyesület nagytermében
összegyűlt delegáció mindenekelőtt a
Szemle alapítóinak emléke előtt adózott
egy perc néma főhajtással. Ezt követően
kezdetét vette a délelőtti tanácskozás.
Lőcsei Vilmos egyesületi elnök köszön-
tőjével, Potápi Árpád János államtitkár
úr köszöntő levelének tolmácsolásával.

Továbbá egy ún. látófával is teljessé
téve, mely a szép emlékű Nagy Sívó
Zoltán (1927–2018) tanár úr tollából fa-
kadt anno. A levelet és a patinás kordo-
kumentumot Lőcsei Antal olvasta fel.

Maga a tanácskozás ezúttal a hazai és
külhoni pályázatok eredményeit igyeke-
zett górcső alá venni, illetve új együtt-
működési lehetőségeket találni. Egymással
is. Az egyesületi vezetők összefoglalóira
reflektálva előbb Sutus Áron, a Vajdasági
Magyar Művelődési Szövetség elnöke,
majd mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti
Tanács elnöke helyezte terítékre gondo-
latait, szakmai és emberi észrevételeit -
rámutatva egyúttal a közösségépítés fon-
tosságára is.

Kiemelt vendégként volt jelen továbbá
Szentgyörgyi Klára, a belgrádi Collegium
Hungaricum igazgatónője, Kovács Elvira
köztársasági parlamenti képviselő, a Dél-
vidéken szolgálatot vállaló Petőfi Sándor
Program ösztöndíjasai, Pintér Annamária,
a Vajdasági Magyar Szövetség Intézőbi-
zottságának tagja…

A hërtelendi egyesület az 1969. novem-
ber 29-én megtartott ünnepi közgyűlés
óta viseli a farkaslaki születésű székely
író, Tamási Áron nevét, ezáltal is hangsú-
lyozva a hosszú és örökösnek tetsző ván-
dorlásra ítéltetett székelységnek az ősi táj-
hoz, Erdélyhez való kötődését. Ma, ötven
évvel később, a névadó születésének száz-
huszonkettedik évfordulója előtt alig né-
hány nappal, a jelenlegi egyesület vezető-
sége kopjafát állított. A vésőt és kalapácsot
ezúttal is Ömböli Zoltán hidasi fafaragó-
mester tartotta - a mindnyájunkat megtartó
Gondviselés által irányítva.

A jelenlévő kézimunkacsoportok igye-
kezetét Varga Erzsébet méltatta, az alkalmi
fényképkiállítás pedig a 2006. évi, sor-

rendben XVII. Szemle mozzanataiba en-
gedett bétekintést, melynek természetesen
szintén Hertelendyfalva volt a házigazdája.
Kettőezerhúszra hangolódva a rendezői
stafétát – ideértve a régió betlehemezőinek
találkozóját is - a sándoregyházi Bonnaz
Sándor Magyar Művelődési Egyesület el-
nöke, Német András vette át.

A nap végén tehát a Szemle vándorjel-
vényei is útrakeltek, ezúttal az al-dunai
székelység legdélebbi településére, ahol a
régió magyarsága már 2001. október 13-
án találkozott egymással ilyen küldetésben
a XII. Szemlén, majd a XXIV. Szemlén is
2013. május 18-án.

Az idén kilenc település - Hertelendy-
falva, Pancsova, Ürményháza, Székely-

keve, Udvarszállás, Torontálvásárhely,
Kevevára, Versec és Sándoregyháza -
összesen tizenkilenc csoportja életjela-
dásának voltunk szem- és fültanúi. Szán-
dékuk fölött áldást és intelmet ft. Halász
Béla tiszteletes úr, a Szerbiai Református
Keresztyén Egyház püspöke és ft. Csipak
Csaba plébániai kormányzó mondott.
Ökumenikus istentisztelet keretében, az
egykoron adminisztratíve is önálló tele-
pülés 1902-ben felszentelt református
templomában.

A Dél-Bánáti Magyar Művelődési Egye-
sületek XXX. Szemléje a Nemzetpolitikai
Államtitkárság háttértámogatásával valósult
meg.

Martinek Imre

A DÉL-BÁNÁTI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK 30. SZEMLÉJЕ

JÖVŐT REMÉLNI ITT, A VÉGEKEN IS SZABAD!

Hitben és reményben együtt
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FALUNAP HERTELENDYFALVÁN

SZERÉNYEBBEN MINT 
ÁLTALÁBAN

Sajátkezűleg készült
ajándéktárgyak

Mint a történelem nagy szerelmese,
a pancsovai Biszak Attila komolyan
kezdett érdeklődni a középkori fel-
szerelés és fegyverzet iránt. Járva
a középkori fesztiválokat és láto-
gatva a magyarországi-, romániai-
és szerbiai kastélyokat, erődítmé-
nyeket, gyarapította a tudását a
középkori vitézi felszerelés készí-
téséről. Kapcsolatot teremtve né-
hány ezzel foglalkozó szerbiai mes-
terrel, rájött, hogy kifizetődőbb
lenne sajátkezűleg készíteni a szinte
teljes felszerelést, amelyet esetleg
bemutathatna valamelyik fesztivá-
lon azok közül, amelyeket a meny-
asszonyával, Pavičević Nevenával
rendszeresen látogat.

Nem is a takarékosság volt a
legfőbb szempont a sajátkészítésű
felszerelés kapcsán. A videoklip-
peket nézegetve a világhálón meg-
szerette a kézi kidolgozást, ezt el-
sajátítva  szeretné hiteles formában
elkészíteni a középkorhoz fűződő
kardhüvelyeket, pajzsokat, láncfű-
részeket és a díszítőelemeket.

Néhány sikeres darab láttán rá-
jött, hogy a kezére áll ez a mester-
ség. A hasonló érdeklődésű isme-
rősök kezdetben szívesen látták el
jótanáccsal, amikor még nehézségei

voltak az anyagbeszerzéssel a bőr-
díszművekhez, a kovácsoltvas-dísz-
ekhez, a szerszámokhoz. Idővel a
mesterség élenjárói a szakmai fél-
tékenység folytán őrizték a mű-
helytitkaikat és a szállítóik kilétét.
Többnyire külföld felé irányították,
ahol a nyersanyag igen drága, a

tárgyak kidolgozása
pedig igen összetett.

Egy bőrdiszmű-
ves polgártárs ön-
zetlen segítségével,
aki Szerbiában ne-
hezen kapható dísz-

tárgyakkal is megajándékozta, fel-
vette a kapcsolatot egy igazi szak-
emberrel, aki a továbbiakban ellátta
a szükséges alapanyaggal.

Megkezdte a középkori stílusú
díszített bőrszíjak kidolgozását, ame-
lyekből egyet Nevenának készített,
a többit a barátainak, a gračanicai

Sárkány Rend tagjainak ajándékozta,
amelynek Nevena is a tagja.

Bőrből különféle táskákat is ké-
szített, amelyeket megpróbál majd
metszetekkel is díszíteni. Saját hasz-
nálatára készít majd bőrtokot a
kardhoz, kesztyűt a céllövészethez,
még cipővel is megpróbálkozik
majd, hogy teljessé tegye a fölsze-
relését. Sajátszövésű páncélsapkát
is készített, tunikát, mellényt és
teljes díszítésű pajzsot is. Nevená-
nak még tartozik egy pár cipővel,
de nehezen fog neki, mert egy
téves vágás tönkreteszi az egész
elképzelést, és jelenleg nem tud
kitől tanácsot kérni.

Tekintettel arra, hogy mindent
kizárólag kézzel csinál, beleértve
a viaszos cérnával való varrást is,
a munka igen időigényes és erős
összpontosítást követel. Egy szíj
kidolgozásához legalább három
órányi idő kell.

A középkori kultúra ihletésére
Nevena is megpróbálkozott öltö-
zék-készítéssel. A gračanicai Just
out fesztivára egy éjszaka alatt varrt
ruhát magának.

Noha mutatkozik érdeklődés a
munkájuk iránt, még nem tervezik
áruba bocsátani a termékeiket, ki-
zárólag sajátmaguknak készítik
azokat és ajándékul a számukra
kedves barátaiknak.

Biszak Karolina

VITÉZFELSZERELÉS PANCSOVÁN

A KÖZÉPKOR IRÁNTI VONZALOM SZÉP KEDVTELÉS

Szerbiában idén is megemlékeztek
Stefan Lazarević despotáról, a Sárkány
Rend lovagjáról, az általa alapított
Sárkány Lovagrendről és a Manasija
kolostor hat évszázados múltjáról.
Augusztus 23-a és 25-e között meg-
tartották az ötödik Just Out nem-
zetközi lovagfesztivált. A Manasija
várfalai tövében és a közelében fekvő
vitézi faluban vendégül látták a kö-
zépkor iránt érdeklődő lelkes rajon-
gókat Európa- és a világ mintegy 20
országából, gazdag programmal fel-
nőtteknek és gyermekeknek egyaránt.

A középkori fesztivál egyedi jellegű,
ahol a középkorhoz hasonló lovagi
értékeket, művészetet, ételeket és
borokat mutatnak be.

A látogatók naponta ismerked-
hettek a középkor jellegzetességeivel,
régi mesterségekkel, a hiteles, korhű
öltözék és fegyverzet készítésével, a
középkori harcászati módszerekkel,
részt vehettek különböző vetélke-
dőkön, ügyességi versenyeken. Az
esti órákban művelődési műsorokban
gyönyörködhettek a várfalaknál.

Pancsovaiak először 
a versenyen

Idén, vidékünkről, versenyzőkként
először, Pancsova és Hertelendy-
falva színeit Lőcsei Szilvia és Viktor,
Nevena  Pavičević és Biszak Attila
védte. Ők a fesztiválról három évvel
ezelőtt hallottak először a belgrádi
Fehér Sasok Egyesület tagjaitól,
akik egyben a szervezői is a feszti-
válnak, így tavaly szemlélőként
már részt vettek a  rendezvénye-
nyen, azonnal beleszeretve a kö-
zépkori kultúrába és annak emlé-
kezetébe a 21. században.

A fesztivál első napja a résztvevők
bemutatkozása, megmutatkozása
volt. A csoportok kisebb jelene-
tekkel, harci koreográfiákkal ké-
szültek, amelyek között nagy sikere
volt a magyarok tűztáncának. A
csoportok csapatharcaiban a gö-
rög-, török-, magyar-, román- és
szerb csapatok jeleskedtek.

A mi polgártársaink főleg a japán
vendégekkel barátkoztak össze. Lőcsei
Viktor kétkezes, kétostoros ostor-
pattogtatási ügyességével megnyerve
tetszésüket, ostorait át is engedve új
barátainak, próbálkozott megtanítani
őket e jellegzetes hertelendyfalvi mu-
tatványra. Ostorával Viktor úgyszól-
ván a fesztivál ostorpattogtató-ok-
tatójává lépett elő. Az ostor is eredeti
kézművesmunka, a kelléktár része,
amely, mint Szilvia, Nevena és Attila
középkori kultúrát idéző öltözéke

is, némi szabói segítséggel készült
sajátkészítésű viselet.

A díjak sem maradtak el

A fesztivál három napján számos
versenyt is szerveztek, női- és férfi-
kategóriában egyaránt. A közked-
veltebbek között volt a baltadobálás,
gerelyvetés és a hagyományos- és
újkeletű céllövészet. Érdekességnek
számított a régi tervrajzok alapján
kézzel készült hagyományos fegy-

verek használata. A Viktortól köl-
csönkapott régies íjjal és nyíllal Ne-
vena a versenyen ezüstérmes lett,
ami az ifjú Lőcseiéknél lovaglással
és nyilazással töltött időnek tudható
be. Írígylésre méltó pontossága és
tudása a baltadobálás kategóriájában
is meghozta az ezüstöt.

Viktor is szerencsét próbált a bal-
tával. A férfiak mezőnyében arany-
érmet és serleget nyert, amit dísz-
helyen őriz büszkén az otthonában.

A különben is barátszerető csa-
patunk, ez a négy fiatal pancsovai
polgártársunk erős barátságokat
is szőtt számos új ismerőssel. A
belgrádi Fehér Sasokkal már ré-
gebbi a kapcsolat, mostanában pe-
dig Nevena csatlakozott a grača-
nicai  Sárkány Rendhez, amely a
lovagi becsület-, a kereszténység-,
az igazságosság értékeit őrzi az
1408-ban alapított Vitézi Sárkány
Rend mintájára, amely  a térség
török uralomtól való felszabadu-
lását tűzte ki célul.

Az ilyen események iránti sze-
retetet Viktor és Szilvia a Nemanjići
sorozatfilm készítésekor érezte elő-
ször, amikor Viktor statisztaként
részt vett a forgatáson és megis-
merhette a kor fegyverzetét és szer-
számait, azok készítésének és hasz-
nálatának módját. Ezeket a kellé-
keket a fesztiválon is kiállították,
ezzel is kreativitásra serkentve, öt-
leteket adva a résztvevőknek a to-
vábbi hasonló rendezvényekhez.

A fesztivál, ha kissé romantikus
színezetben is, a vitézi faluban zajló
foglalkozásokon keresztül továbbra
is hiteles ábrázolást nyújt a korról:
a résztvevők a korabeli öltözékben
bográcsban, nyílt tűzön főzik az
ételeiket, tanítják egymást a kü-
lönböző műveletekre, kézműves-
ségre,  fürdenek a Resavica folyóban.
Érdekessége az is, hogy a gyer-
mekeket is hasonlóan öltöztetik,
akik szintén részt vesznek különféle
foglalkozásokon, vívóiskolába jár-
nak, gölöncsérműhelyben dolgoz-
nak, vagyis egyszerűen megismerik
a lovagkor minden szépségét.

Biszak Karolina

LOVAGI NAPOK MANASIJÁN

KÖZÉPKORI FESZTIVÁL A KOLOSTORNÁL

Minden év szeptemberének utol-
só vasárnapján kirváj ünnepe van
Hertelendyfalván.  A református
és az evangélikus templom fel-
szentelésének napja ez, amelyet
1902 óta a falu népe mint falu-
ünnepet tart számon.

A hertelendyfalviak első Vi-
lágtalálkozója óta, amelyet 2007.
kirváj ünnepén tartottak meg,
minden évben gazdag program-
mal tették tartalmassá az ünne-
pet: a kirvájt megelőző napon
pörköltfőzőversenyt rendeztek,
kirvájfát állítottak és mulatságot
szerveztek. Idén mindez elmaradt
a pancsovai vízellátási problémák
miatt.

Erről Györfi Sándorral, a her-
telendyfalvi református egyház
gondnokával beszélgettünk, aki
elmondta, hogy az adott körül-
mények között nem volt lehetséges
megszervezni a pörköltfőzőver-
senyt és az azt követő mulatságot.
A jövő évben már folytatódik a
hagyomány és már több évre elő-
reláthatóan is terveznek az egy-
házban.

– Most már úgy gondolko-
zunk, hogy 2022-ben, amikor a
templom felszentelésének a 120
éves évfordulója is lesz, szeret-
nénk megszervezni közös erővel
a hertelendyfalviak Világtalál-
kozóját, amely sorrendben a ne-
gyedik lenne. Nagyobb méretű
rendezvényt terveznénk, kül-
földről is hazahívnánk az innen
kivándorolt helyieket és egy szép,
közös ünnepséget tartanánk –
közölte a terveket Sándor.

Falunap lett a kirváj napja,
mert a szlovák evangélikus és a
magyar református közösség
együtt ünnepel több mint egy

évszázada. A református hívő-
közösségben ünnepi istentisz-
teleten emlékeznek meg arról,
hogy már 117 éve kőtemplomuk
van. Halász Béla helyi lelkésszel,
a Szerbiai Református Kereszt-
yén Egyház püspökével  beszél-
gettünk az ünnepről. Elmondása
szerint sem Délvidéken, sem
másfelé nem hallott arról, hogy
a közösség megemlékezik a
templom felszentelésének nap-
járól.

– Ez egy nagyon érdekes ha-
gyomány itt, a mi református
közösségünkben. Most már az
is hagyománnyá vált, hogy szep-
tember utolsó vasárnapján a dél-
előtti istentisztelet keretein belül
úrvacsoraosztás is van. Ezzel is
kifejezzük a hálánkat Istennek,
hogy van templomunk, hogy
van egy olyan hely, ahol vasár-
napról vasárnapra, alkalomról
alkalomra összejöhetünk, együtt
hallgathatjuk az igét, imádkozh-
tunk és énekelhetünk – tette
hozzá.

Az idősebbek szívesen emlé-
keznek a múlt idők faluünne-
pére, amikor más közösségekből
is tömegesen érkeztek vendégek,
és a helyieknek is találkozásra,
társalgásra adott alkalmat a vá-
sártér és a megrendezett mu-
latság. Szórakozási lehetőséget
a gyerekek és az ifjúság számára
idén is a vasárnap délutáni sze-
rény kirakodóvásár nyújtott a
körhinták, bolondkocsik hasz-
nálatának élvezete mellett. El-
múlt a kirváj és maradt az el-
szomorító tény, hogy sokan vol-
tak távol e napon kis közössé-
günkből.

Lőcsei Ilona

Mons. Fiser János
(1958. október 30. – 2019. október 28.)

2019. október 28-án tragikus hirte-
lenséggel életét vesztette mons. Fiser
János, általános helynök, Padé, Tisza-
szentmiklós és Hódegyháza plébánosa,. 
Pancsován született 1958. október 30-
án. A  diakovári Hittudományi Főis-
kolán elvégzett tanulmányai után Sán-
doregyházán szentelték pappá 1983.
szeptember 3-án, Azt követően szol-
gálatának legtöbb évét Dél-Bánátban
töltötte (Versecen, Székelykevén, Ke-
vevárán, Fejértelepen, Tárcsón, Sán-
doregyházán és Pancsován), ahonnan 2015. évben helyezték át
Padéra. Plébánosi teendői mellett egész sor felelős megbízatást
vállalt fel. 2011-től bírósági helynök volt, 2015-től pedig a Nagy-
becskereki Püspökség általános helynöke. 
Mons. Fiser János tevékenységével nagyon sokban hozzájárult
a Dél-bánáti településeken élő magyar közösségek társadalmi
és kulturális életének megmaradásához és fejlődéséhez. Sze-
mélyéhez fűződik a Dél-bánáti Karácsonyi Szokások és Betle-
hemes Játékok Találkozójának útra indítása és szervezése,
valamint a Dél-Bánáti Magyar Művelődési Egyesületek Szem-
léjének újraindítása. A hívők köszönettel tartoznak neki a
templomok és parókiák rendezéséért, infrastrukturális fejlő-
déséért, akárcsak a hitélethez kapcsolódó műemlékek restau-
rálásáért, amelyek egyben környékünk általános kultúrájához
tartozó műemlékek is.
Nyugodjék békében!

IN ME MO RI AM
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Смо тра је пр ви пут одр жа на 1969.
го ди не, што је у то вре ме зна чи ло бу -
ђе ње све сти о иден ти те ту, про на ла -
же ње пу та јед них ка дру ги ма, а ти ме
и об лик фор ми ра ња све сне ду хов но -
сти ко лек ти ви те та за јед ни це. На жа -
лост, кон ти ну и тет те ма ни фе ста ци је
је 1997. пре ки нут под из го во ром не -
ких ста ту тар них про пи са... Па у за од
де вет на ест го ди на је мно гим ге не ра -
ци ја ма зна чи ла ве ли ко оту ђе ње, чи је
по сле ди це и дан-да нас осе ћа мо. Смо -
тра је 1997. по но во по кре ну та, под
ге слом: „Сме мо се на да ти бу дућ но -
сти и ту на ју жним кра је ви ма!”, и то
са од луч но шћу да нам је обез бе ђе ње
кон ти ну и те та тих су сре та нај ве ћи
при о ри тет.

(Из вод из за пи сни ка из 2011)

У Вој ло ви ци, где је и де би то ва ла, 15.
сеп тем бра је три де се ти пут одр жа на
Смо тра кул тур но-умет нич ких дру шта -
ва Ма ђа ра из ју жног Ба на та. При сут -
ни де ле га ти и го сти оку пље ни у ве ли -
кој са ли Кул тур но-умет нич ког дру -
штва Се кељ-Ма ђа ра „Та ма ши Арон”
ми ну том ћу та ња ода ли су по шту осни -
ва чи ма Смо тре ко ји ви ше ни су с на -
ма, а за тим је по здрав ним го во ром
пред сед ни ка Вил мо ша Ле че и ја и по -
здрав ним пи смом др жав ног се кре та -
ра Ар па да Ја но ша По та пи ја у ту ма -
че њу Ан та ла Ле че и ја по че ло пре по -
днев но са ве то ва ње.

Све ча ни увод је упот пу њен опи сом,
у ко ме је по кој ни про фе сор Зол тан
Нађ Ши во (1927–2018), је дан од осни -
ва ча Смо тре, сво је вре ме но жи во пи -
сно за цр тао ста ње и при о ри те те за -
јед ни це Ма ђа ра. Ње го во пи смо и чу -
ве ни до ку мент је та ко ђе про чи тао Ан -
тал Ле чеи.

Са ма те ма ти ка са ве то ва ња је мо -
гућ ност обез бе ђи ва ња до на ци ја пу тем
кон кур са од стра не до ма ћих и ино -
стра них до на то ра, од но сно ус по ста -
вља ње ме ђу соб не и дру ге са рад ње са
истим ци љем. Освр ћу ћи се на из ве -
шта је при сут них де ле га та кул тур них
дру шта ва, пр во је узео реч Арон Шу -
туш, пред сед ник Кул тур ног са ве за вој -
во ђан ских Ма ђа ра, за тим ма ги стар Је -
не Хај нал, пред сед ник На ци о нал ног
са ве та ма ђар ске на ци о нал не за јед ни -
це, на гла ша ва ју ћи важност из гра ђи -
ва ња за јед ни ца – колек ти ви те та.

По ча сни го сти би ли су и Кла ра
Сент ђер ђи, ди рек тор ка Кул тур ног цен -

тра „Ко ле ги јум Хун га ри кум” из Бе о -
гра да, Ел ви ра Ко вач по сла ник у Скуп -
шти ни РС, сти пен ди сти Про гра ма
„Пе те фи Шан дор”, ко ји су са да на за -
дат ку у Вој во ди ни, и Ана-Ма ри ја Пин -
тер, члан управ ног од бо ра Са ве за вој -
во ђан ских Ма ђа ра.

Вој ло вач ко дру штво, по чев од све -
ча не скуп шти не одр жа не 29. но вем -
бра 1969. го ди не, но си име се ке љан -
ског пи сца Аро на Та ма ши ја, ро дом
из ме ста Фар ка шла ка, чи ме се на гла -
ша ва и при вр же ност зе мљи по ре кла
и за јед ни штво са на ро дом Ер де ља –
Тран сил ва ни је, ко ји је осу ђен на че -
сте се о бе. Да нас, два де сет го ди на ка -
сни је, не ко ли ко да на пре 122. ро ђен -
да на Аро на Та ма ши ја, са да шње ру -
ко вод ство удру же ња по ста ви ло је укра -
сни др ве ни стуб ис кле сан у сти лу пре -
да ка. Кле шта и че кић и овог пу та су
др жа ле ве ште ру ке Зол та на Ем бе ли ја

уз по моћ Све ви шњег, ко ји се бри не о
оп стан ку свих нас.

О за ла га њу чла но ва сек ци је ве зи -
ља го во ри ла је Ер же бет Вар га, а при -
год на из ло жба фо то гра фи ја пру жи -
ла је увид у фраг мен те XVII смо тре,
чи ји је до ма ћин 2006. го ди не та ко ђе
би ла Вој ло ви ца. Пла ни ра ју ћи већ су -
сре те у две хи ља ди тој го ди ни, шта -
фет ну па ли цу за ор га ни зо ва ње ма -
ни фе ста ци ја, под ра зу ме ва ју ћи ту „Су -
срет бо жић них оби ча ја и ви тли јем -
ских ига ра”, пре у зео је Ан драш Не -
мет, пред сед ник Ма ђар ског кул тур -
но-умет нич ког дру штва „Бо наз Шан -
дор” из Ива но ва.

Кра јем да на кре ну ла су на пут и
пре ла зна обе леж ја Смо тре, овог пу та
у се ке љан ско се ло на крај њем ју гу ју -
жно ба нат ског По ду на вља, где су се
Ма ђа ри из ју жног Ба на та са ста ли већ
13. ок то бра 2001. го ди не на два на е -

стој смо три и 18. ма ја 2013. на два де -
сет че твр тој.

Ове го ди не је из де вет на се ља –
Вој ло ви це, Пан че ва, Јер ме но ва ца, Ско -
ре нов ца, До бри че ва, Де бе ља че, Ко ви -
на, Вр шца, Ива но ва – де вет на ест гру -
па уче ство ва ло на смо три. Њих и њи -
хо во за ла га ње бла го сло ви ли су све -
ште ник Бе ла Ха лас, би скуп ре фор -
мат ске хри шћан ске за јед ни це Ср би -
је, и ве ле ча сни Ча ба Чи пак, ка то лич -
ки све ште ник у окви ру еку мен ског
бо го слу же ња у ре фор мат ској цр кви
осве шта ној 1902. го ди не – у Вој ло ви -
ци, ко ја је не кад и ад ми ни стра тив но
би ло са мо стал но на се ље.

Три де се та Смо тра кул тур но-умет -
нич ких дру шта ва Ма ђа ра из ју жног
Ба на та оства ре на је уз по др шку Др -
жав ног се кре та ри ја та за на ци о нал ну
по ли ти ку.

Имре Мар ти нек

30. СМО ТРА МАЂАРСКИХ КУЛ ТУР НО-УМЕТ НИЧ КИХ ДРУ ШТА ВА

НА ДА У БУ ДУЋ НОСТ ПО СТО ЈИ



Петак, 15. новембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

IV

СЕОСКА СЛАВА У ВОЈЛОВИЦИ

Скромније 
него иначе

Руком израђени
поклон-предмети

Као велики заљубљеник у исто-
рију, пре неког времена Атила
Бисак из Панчева почео је да
се занима за средњовековну
опрему и оружје. Обилазећи
средњовековне фестивале, дво-
рце у Мађарској, Румунији и
Србији, скупљао је знања о то-
ме како се средњовековна ви-
тешка спрема прави, те након
ступања у контакт с малим бро-
јем мајстора широм Србије ко-
ји се тиме баве схватио је да
му се више исплати да покуша
сам да направи скоро комплет-
ну опрему, коју би евентуално
представио на неком од фести-
вала које с вереницом Неве-
ном Павићевић редовно оби-
лази током године.

Није чак било ни питање да
ли ће уштедети новац правећи
сам опрему за њих двоје, већ
гледајући видео-клипове на ин-
тернету, у њему се родила љу-
бав према самом ручном раду
и аутентичности израђених ко-
рица за мачеве и разним дру-
гим украсима карактеристич-
ним за средњи век.

Након што је успешно на-
правио неколико почетничких

артефаката, увидео је да му тај
занат иде од руке. Иако је већи-
на људи које је упознао преко
овог хобија у почетку била вео-
ма вољна да га саветује, када је
заправо почео да ради, имао је
потешкоће с набавком матери-
јала за израду, коже, кованих
украса и алата, јер су ветерани
овог посла желели своје доба-
вљаче и мале тајне заната да за-
држе за себе. Углавном су га
упућивали ка иностранству, где
је набавка коже за израду каи-

шева, торбица или корица за
мачеве изузетно комплико-
вана, а роба веома скупа.

Уз несебичну помоћ су-
грађанина који се бави ко-
жарством и који му је по-
клонио орнаменте који се у
Србији тешко налазе, напо-
кон је добио и савет у виду
упућивања на праву особу
како би обезбедио све што

му је потребно за рад.
Почео је да израђује каише-

ве од коже са украсним орна-
ментима у стилу средњег века
и све које је направио, осим
свог и Невениног, поклонио је
пријатељима из удружења „Ред
змаја” из Грачанице, чији је
Невена члан.

Од коже је још правио разне
торбице (ускоро ће се окушати
и у дуборезу у кожи), затим ко-
рице за свој мач, рукавице за
стреличарство, чак и ципеле

како би употпунио своју опре-
му. Направио је и капуљачу од
верижњаче, коју је сам исплео,
тунику и табарду, као и потпу-
но украшен штит. Још увек је
дужан Невени ручно рађене ци-
пеле, али тврди да су му оне
најтеже за израду, јер један по-
грешан потез маказама уни-
штава целу концепцију, те му
је започињање таквог посла нај-
теже јер тренутно нема никога
да га у такав посао добро упу-
ти и да га посаветује.

С обзиром на то да све изра-
ђује искључиво ручно, укључу-
јући и шивење воскираним кон-
цем, рад изискује много вре-
мена и концентрације, јер му
је, рецимо, само за један каиш
потребно више од три сата ак-
тивног рада.

Исто тако инспирисана сред-
њовековном културом, Невена
се такође окушала у изради одеће,
па је себи сашила хаљину пред
одлазак на фестивал „Just Out”
у Грачаници, у току једне ноћи.

Иако интересената за купо-
вину њихових производа има,
ипак засад немају у плану да
продају своје ручне радове, већ
их праве искључиво за себе и
као поклоне за драге људе.

Каролина Бисак

ВИТЕШКА СПРЕМА У ПАНЧЕВУ

Љубав према средњем веку диван хоби

И ове године у част деспота
Стефана Лазаревића, оснивача
витешког реда змаја, и преко
600 година од оснивања мана-
стира Манасија, од 23. до 25.
августа одржан је пети међу-
народни витешки фестивал
„Just Out”. У подножју зидина
Манасије и витешком селу у
непосредној близини организа-
тори манифестације су угости-
ли средњовековне ентузијасте
из преко двадесет земаља Евро-
пе и света и припремили богат
програм за децу и одрасле.

Средњовековни фестивал је је-
динственог концепта и на ње-
му се представљају витешке
вредности, уметност, храна и
вино по угледу на средњи век.

У витешком селу посетиоци
су сваког дана могли да се упо-
знају са средњовековним ве-
штинама и старим занатима,
као што су израда аутентичне
одеће, обуће, оклопа и оружја,
те да присуствују дуелним бор-
бама, тап-борбама и разним
турнирима и такмичењима. Ве-
чери су биле резервисане за
културно-уметнички програм
испод манастирских зидина.

Панчевци први пут на
такмичењу

Ове године, први пут као уче-
сници, боје Панчева и Војлови-
це бранили су Силвија и Виктор
Лечеи, Невена Павићевић и Ати-
ла Бисак. Они су први пут чули
за фестивал пре три године од
чланова удружења „Бели орло-
ви” из Београда, који су и орга-
низатори манифестације, те су
прошле године посетили Мана-
сију као такозвани посматрачи
и за један дан се заљубили у це-
локупну средњовековну култу-
ру и њено одржавање у 21. веку.

Први дан манифестације био
је резервисан за представљање
свих учесника, који су припре-
мили кратке представе, корео-
графисане борбе и Мађарима
веома привлачан плес с ватром.
На такмичењу у групним бор-
бама учествовали су витезови
из Грчке, Турске, Мађарске, Ру-
муније и Србије.

Наши суграђани су се посеб-
но зближили с гостима из Ја-
пана, а с обзиром на то да је

Виктор Лечеи изузетно спре-
тан у такозваном пуцању би-
чем, и то са обе руке и два би-
ча, своје знање и ручно изра-
ђене бичеве предао је Јапан-
цима и покушао да их научи
овој традиционалној војловач-
кој вештини, што се гостима
изузетно допало. Виктор је по-
нео бичеве као део костима,
који је такође ручно израђен и
аутентичан, али се испостави-
ло и најзабавнији део, јер је
постао својеврстан учитељ пу-
цања бичем на фестивалу. Сил-
вија, Невена и Атила су такође
били одевени у ручно израђе-
не костиме, сачињене под ути-
цајем средњовековне културе.
Неки делови костима израђе-
ни су уз помоћ кројача, али ве-
ћину су, као на пример Неве-
нину хаљину и Атилин костим,
сами направили.

Нису изостале награде

Током три дана фестивала одр-
жана су и многа такмичења у
мушким и женским категори-
јама. Најпосећенији су били ба-
цање секире, бацање копља и
модерно и традиционално стре-
личарство. Занимљиво је да се
на такмичењима користи тра-
диционално оружје, односно
ручно прављено оружје по тради-
ционалним правилима и нацр-
тима. С обзиром на то да Виктор
поседује старински лук и стре-
ле, посудио их је Невени како
би се такмичила у категорији
традиционалног стреличарства.
Будући да она слободно време
проводи код младе породице
Лечеи и ужива у јахању њихо-
вих коња и вежбању стрелича-
ства, показала се као искусан
такмичар и освојила сребрну
медаљу. Такође, освојила је сре-
бро у бацању секире, показав-
ши завидно знање и прецизност.

Након ње у бацању секире
окушао се и Виктор, који је био
за нијансу бољи у мушкој ка-
тегорији и освојио златну ме-
даљу и пехар, које с поносом
држи истакнуте у свом дому.

Иначе дружељубиви, ово че-
творо Панчеваца исплело је
снажне везе с многим новим
пријатељима које су упознали
током три дана трајања фести-
вала. Одраније имају контакте
са удружењем „Бели орлови”
из Београда, а Невена је одне-
давно члан удружења „Ред зма-
ја” из Грачанице, које чува ви-

тешке вредности части, хри-
шћанског живљења и правде
по угледу на Витешки ред зма-
ја, који је основан 1408. године
како би се овај део Европе осло-
бодио од владавине Турака.

Љубав ка оваквим дешава-
њима се у Виктору и Силвији
пробудила током његовог уче-
ствовања у снимању домаће се-
рије „Немањићи”, где је радио
као статиста и боље се упознао
са изгледом, израдом и кори-
шћењем оружја и оруђа из тог
времена. Занимљиво је да су
на фестивалу били изложени
костими из ове популарне се-
рије, како би подстакли креа-
тивност и дали идеје учесни-
цима за наредне године.

Витешки фестивал, иако ро-
мантизован, и даље је попри-
лично аутентичан. Учесници
те манифестације дане прово-
де у витешком селу, обучени у
костиме који представљају то
доба, кувају храну у котлићи-
ма на отвореној ватри, поду-
чавају једни друге у разним ве-
штинама и ручним радовима,
купају се у реци Ресавици. За-
нимљиво је и то да је овај фе-
стивал веома породично ори-
јентисан, тако да се могу виде-
ти деца која су исто тако у ко-
стимима и учествују у разним
образовним радионицама, по-
сећују школу мачевања и ваја-
ња старинске грнчарије и јед-
ноставно уче о свим лепотама
витешког доба.

Каролина Бисак

ВИТЕШКИ ДАНИ У МАНАСИЈИ

СРЕДЊОВЕКОВНИ ФЕСТИВАЛ 
У ПОДНОЖЈУ МАНАСТИРА

У Војловици се сваке годи-
не последња недеља у септем-
бру прославља као празник,
кирвај. То је дан освештења
евангеличке и реформатске
цркве, који од 1902. године
мештани обележавају као се-
оску славу.

Војловачки Мађари су 2007.
године на дан кирваја први
пут организовали светски су-
срет Војловчана и од тада се
сваке године овај празник
обележава богатим програм-
ским садржајем: у суботу уо-
чи кирваја организује се так-
мичење у кувању гулаша, по-
диже се украшено кирвај-др-
во, а увече се организује ве-
сеље уз музику и културни
програм. Ове године је све
то изостало због техничких
проблема око снабдевања во-
дом у Панчеву.

О свему томе смо разгова-
рали са Шандором Ђерфијем,
економом реформатске цркве
у Војловици, који нам је пре-
нео да у датим условима није
било могуће организовање так-
мичења у кувању гулаша и ве-
сеља које би уследило. Дого-
дине се наставља традиција,
а у цркви се већ планира за
више година унапред.

– Сада већ размишљамо о
томе да 2022. године, када ће
бити 120. годишњица од осве-
штења цркве, заједничким
снагама организујемо светски
сусрет Војловчана, који би био
четврти по реду. У плану је
једна већа манифестација, по-
звали бисмо из иностранства
наше мештане, који су напу-
стили Војловицу и одржали
би једну лепу, заједничку про-
славу – каже Шандор Ђерфи.

Дан кирваја постао је пра-
зник Војловице, јер словач-
ка евангеличка и мађарска
реформатска заједница за-
једно славе већ дуже од јед-
ног столећа. У реформатској
верској заједници се у окви-
ру свечаног богослужења при-
сећају на то да већ 117 годи-
на имају изграђену камену
цркву. О празнику смо раз-
говарали са свештеником Бе-
лом Халасом, бискупом Ре-
форматске хришћанске цр-
кве у Србији. Према њего-
вим речима, није чуо ни у
Војводини ни на другом ме-
сту да се заједница присећа
дана освештења цркве.

– То је веома занимљива
традиција у нашој реформат-
ској заједници. А сада је већ
постала традиција и то, да се
задње недеље у септембру у
оквиру преподневног богослу-
жења дели причест. И тиме
изражавамо захвалност Богу,
што имамо цркву, што има-
мо једно место, где из недеље
у недељу, од прилике до при-
лике, можемо да се окупимо,
заједно слушамо Божју реч,
да се молимо и певамо – до-
дао је бискуп.

Старији се радо присећају
сеоских слава у прошлости,
када су и из других места
масовно стизали гости, а ва-
шариште и организовано ве-
сеље било је место сусрета и
дружења и за мештане. Ове
године је за децу и омлади-
ну у недељно послеподне и
вече место за разоноду био
вашар с рингишпилима и
другим анимацијама за
најмлађе.

Илона Лечеи

Монс. Јанош Фишер
(1958–2019)

У понедељак 28. октобра 2019.
године у јутарњим часовима тра-
гично је изгубио живот монс. Ја-
нош Фишер, генерални викар,
жупник у Падеју, Остојићеву и
Јазову.

Рођен је у Панчеву 30. октобра
1958. године. За свештеника је
заређен у Иванову 3. септембра
1983. године, након апсолвира-
ња на Вишој теолошкој школи у
Ђакову. Од тада је највећи део
своје службе провео у јужном Банату (Вршцу, Скоренов-
цу, Ковину, Шушари, Старчеву, Иванову и Панчеву), ода-
кле је 2015. године премештен у Падеј. Поред обавеза
жупника, обављао је и низ одговорних  послова. Од 2011.
био је судски викар, а од 2015. године генерални викар
Зрењанинске бискупије.

Монс. Јанош Фишер је својим радом веома много до-
принео опстанку и развоју мађарских заједница у јужно-
банатским насељима у јавном и културном животу. За
његово име се везује покретање организовања „Сусрета
јужнобанатских божићних обичаја и витлејемских ига-
ра”, као и поновно покретање и организовање Смотре
културно-уметничких друштава јужнобанатских Мађа-
ра. Верници му могу захвалити и за инфраструктурно
унапређење и уређење црквених здања и парохија, као и
за рестаурацију споменика културе везаних за верски
живот, који су уједно и споменици опште културе наше
средине.
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Од Сегедина до
Голупца уз домаћине

Гости пуни импресија

Крајем септембра дошла нам
је у посету група туриста од
тридесетак чланова удружења
грађана Демократске заједни-
це војвођанских Мађара из Се-
гедина. Крајем септембра, ка-
да је још „цветало цвеће у до-
љи зеленој”..., а цветало је и
овде 27. септембра, када су
нам стигли гости – од куће ку-
ћи, пошто су се сви путници
одавде преселили у суседну
земљу у оним бурним година-
ма, и то у нади да ће се одатле
ускоро вратити...

Ето, вратили су се, боље ре-
чено: враћају се повремено на
родну груду, као што то чине
и сада, суочавајући се с бол-
ном истином да нас је све ма-
ње овде, а све је више оних
који крећу у бели свет њихо-
вим стопама. Ту су пак и уте-
шне чињенице да се ми овде
зубима и ноктима везујемо за
оно мало што је од нас остало
и оно што радо делимо с њи-
ма; поносно показујемо тра-
гове наше прошлости на тим
пределима и нашу садашњост.

Знаменитости нашег града

Током тродневне посете сме-
штај им је био у Скореновцу,
одакле су обилазили околину.
Наравно, пошто се Панчево на-
лази на путу ка главном одре-
дишту, прво су обишли наш
град. Својих доживљаја код нас
Каталин Филеп Вираг, члан
удружења, овако се подсећа:

„Правац Панчево, где су нас
угостили чланови Мађарског
културно-уметничког друштва
’Петефи Шандор’. Пензиони-
сани инжењер шумарства Ер-
не Ердеи поклонио нам је и
своју збирку песама. После ме-
ђусобног представљања са чи-
ка Ернеом и наставницом Ју-
лианом Балашом обишли смо
центар града. Прво смо свра-
тили до реформатске цркве,
која је саграђена од добровољ-
них прилога на иницијативу
чувеног писца Мора Јокаија.
На зиду некадашњег хотела

’Хунгарија’, по сведочењу спо-
мен-табле краљ Св. Ласло је у
Панчеву победио војску. На-
кон боравка код католичке цр-
кве и споменика Св. Тројству
застали смо и код градске ку-
ће испред грба града изливе-
ног од бакра, који је постављен
осамдесетих година, за време

градоначелништва Ернеа Ер-
деија. Прошетали смо и до оба-
ле Тамиша и погледали нека-
дашњу железничку станицу”.

Након садржајних измена
мисли и заморне шетње отпра-
тили смо госте у Војловицу, ко-
ја је једно од три насеља где су
се 1883. године населили Се-
кељ-Мађари из Буковине. У мо-
литвеној кући и у новосаграђе-
ном забавишту дочекао нас је
економ реформатске цркве
Шандор Ђерфи, који нам је по-
ред аутентичног споменика из-

рађеног од дрвета, поклона збра-
тимљеног сродног насеља из
Мађарске, говорио о значају
збратимљења насеља са живљем
такође из Буковине.

У просторијама КУД-а Се-
кељ-Мађара „Тамаши Арон”
чекали су нас гостољубиви чла-
нови на челу са секретарицом

тог друштва Илоном Лечеи,
која нас је спровела кроз про-
сторије реконструисаног до-
ма, уједно приказујући и де-
латност Друштва, али је гово-
рила и о бригама с којима се
суочавају. Околина са секе-
љанским обележјима – секе-
љанска капија и дрвени стуб –
достојно је предворје недавно
отворене спомен-куће, чији
смо оригинални намештај и
збирку предмета из прошло-
сти видели уз стручно тума-
чење наших домаћина.

У реформатској цркви је би-
скуп Реформатске хришћан-
ске цркве у Србији Бела Ха-
лас говорио о историјату тог
здања.

Од куће – кући

Госпођа Каталин овако се под-
сећа:

„Следило је Иваново, где су
нас љубазно дочекали руково-
диоци МКУД-а ’Боназ Шан-
дор’: Андраш Немет, Ана Фи-
шер и Герге Баша. Погледали
смо и Цркву Св. Венделина. У
селу се навелико спремају за
отварање новог дома мађар-
ске заједнице”.

У наставку су посетили и
остала одредишта, с нескри-
веном намером да и ми по-
станемо свесни шта све још
можемо видети ту, надохват
наших руку, због чега мно-
штво људи прелази стотине
километара. То су: тврђава 
у Смедереву, тврђава Го-
лубац, ископи налазишта
Виминацијум у Костолцу,
споменици битке на Калеме-
граду у Београду с двојезичним
натписом на спомен-камену,
Хуњадијев торањ у Земуну...

Искрено им желећи срећан
пут од куће – кући, опрашта-
мо се повезани с хиљаду нити
осећања заједништва, у нади
да ће се она „домовина у ви-
синама” с временом спустити
у догледне близине.

Јулиана Балаша

ИСКРЕНО РАДОЗНАЛИ У ЈУЖНОМ ПОДУНАВЉУ

ПОСЕТА СТАРОЈ ДОМОВИНИ

ДЕЧЈА НЕДЕЉА У ВОЈЛОВИЦИ

Размена играчака на вашару
Ученици и наставници Основ-
не школе „Братство–јединство”
у Војловици имали су посе-
бан програм у оквиру Дечје
недеље, пет дана у недељи.
Главни догађај био је вашар у
школском дворишту.

Вашару у дворишту Основне
школе „Братство–јединство” у
Војловици претходила је уз-
будљива припрема. Учество-
вали су ученици из сваког раз-
реда, нудећи рукотворине, ста-
ре, омиљене играчке својим
школским другарима, роди-
тељима и посетиоцима.

Нижи разреди су се данима
припремали за тај догађај.
Главни предмети донети на
сајам биле су разне касице,
јер је тема дана била штедња.

Учитељица Снежана Ђорђе-
вић била је један од организа-
тора манифестације. Испри-
чала нам је да се деца посебно
радују таквим активностима,
поготово ако су унапред оба-
вештена, јер имају многе ко-
ристи, не само социјалне већ
и психолошке. У њима се раз-
вијају свест, инстинкт за бор-
бу, искреност, различите вред-
ности и норме, које наставни-
ци желе подстаћи. Верује да
су с једном оваквом манифе-
стацијом успели у томе.

Мађарски школарци из ни-
жих разреда су заједно у јед-

ном одељењу. Они су се тако-
ђе ревносно припремали за
вашар уз помоћ учитељице и
родитеља. Учитељица Валери-
ја Като рекла је да је сврха
догађаја дружење, заједништво,
љубав и схватање о томе да је
важно штедети. Почетком не-
деље деца су у школском дво-
ришту цртала поруке о зашти-
ти животне средине и о томе
како заштитити Земљу. Сле-
дећег дана је учитељица Бра-
нислава Зељковић представља-
њем своје збирке поезије на-
вела ученике на рецитовање.
У среду су сарадници „Ерсте
банке” кроз презентацију одр-
жану у холу школе предочи-
ли деци важност штедње.

Вашар је четвртог дана иза-
звао посебно велико интере-

совање и код деце и код одра-
слих. Много старих играчака
пронашло је нове власнике,
док су по одељењима прику-
пљали новац за продату робу.

Када смо се код учитељице
распитали о њиховом заједнич-
ком раду, сазнали смо да је вр-
ло мало времена за рад када су
четири одељења заједно. Али
сада постоје три одељења (пр-
ви, трећи и четврти разред) и
тако посао добро напредује. Је-
дина девојчица из првог раз-
реда се већ прилагодила дру-
гарима из трећег и четвртог
разреда, на задовољство свих.

На столу девојака које по-
хађају више разреде у мађар-
ским одељењима исто су би-
ли поређани предмети пону-
ђени за продају: ручно рађени

пластелин, ситан  накит, ма-
ли сапуни, интересантни др-
жачи за свеће. С великом па-
жњом  су се припремале за
овај дан, јер је циљ био да се
прода што више робе.

Наставници и ученици шко-
ле спровели су пројекат под
називом „Финансијска писме-
ност”, чија је главна тема би-
ла значај штедљивости. Деца
су радила на томе зависно од
узраста уз помоћ наставника,
родитеља, васпитача и еко-
номских стручњака.

Бојана Контић, педагог у
Основној школи „Братство–
jединство”, рекла је да су ва-
шаром спојили лепо с кори-
сним. У оквиру пројекта „Фи-
нансијска писменост”, деца су
била задужена за израду лета-
ка, плаката који су омогући-
ли ученицима нижих и виших
разреда да науче основне фи-
нансијске концепте које су сви
користили већ од детињства,
попут џепарца и кућног буџе-
та. Објашњено им је и шта су
криптовалуте, које ће кори-
стити у будућности.

Последњег дана Дечје неде-
ље дечје позоришно друштво
локалног Словачког културно-
просветног друштва „Ђетван”
приказало је војловачкој школ-
ској деци представу „Рузма-
рин” у сали Спомен-дома.

Илона Лечеи

ГОСТОВАЊЕ ВЕЛИКОГ ВИОЛИНИСТЕ

Золтан Мага први пут 
у Војводини

Под покровитељством мађарске
владе и председника Скупшти-
не АП Војводине и СВМ Иштва-
на Пастора, Војводину је са сво-
јим оркестром обишао Золтан
Мага, награђивани мађарски
виолиниста.

Током десетак дана одржали
су двадесет концерата широм
Војводине, где се виолиниста
обрео први пут на хуманитар-
ној турнеји названој „100 цр-
кава”. Ова турнеја организова-
на је како би се обишао читав
Карпатски басен, да би се ску-
пила средства која ће бити пре-
дата у добротворне сврхе.

Последњи концерт у Војво-
дини одржан је 25. октобра у
Реформатској цркви у Војло-
вици, пред око 500 људи. Гром-
ким аплаузом поздрављен је
и долазак и одлазак славног
музичара, који је још једном
доказао свој статус као један
од најбољих виолиниста Ма-
ђарске.

Наступ је завршио свирањем
секељске и мађарске химне,
када се публика одушевљено
придружила удружујући своје
гласове с нотама Золтана Маге
и његове магичне виолине.

Каролина Бисак

ПОКЛОН-ЕКСКУРЗИЈА

Октобарско купање

Чланови фолклорне групе Ма-
ђарског културно-уметничког
друштва „Тамаши Арон” у Вој-
ловици добили су поклон-екс-
курзију и 27. октобра отпуто-
вали у рекреативни центар тер-
малног купалишта Ждрело на
Млави.

Захваљујући доброј вољи и
финансијској подршци руко-
водства удружења, овакав из-
лет се организује сваке године

за децу, у знак захвално-
сти за њихову помоћ у ра-
ду током целе године, за
њихово учешће у органи-
зовању различитих про-
грама и за представљање
Друштва. На овај начин
покушавају да их охрабре
да истрају у својим актив-
ностима.

Ове године тринаесторо
деце је заслужило ово пре-
лепо недељно опуштање.
То је уједно била и прили-
ка да се међусобно друже,
јер су нажалост све мање и
мање способни да се спри-
јатеље на овај начин – пре
ће паметни телефони и

компјутери привући њихову па-
жњу. Пратиоци и деца су се под-
једнако добро забављали тог сун-
чаног октобарског дана.

У новој сезони обновљене су
активности удружења и спро-
води се планирани програм.
Надамо се да ће и даље бити
прилика да се марљива омла-
дина награди излетима и го-
стовањима.

Моника Нађ

КАКАВ ЈЕ ПРАЗНИК HAL LO WE EN?

Забава за децу
Реч Hal lo we en у пуном преводу
значи: уочи Свих светих. Веко-
вима је обележје Hal lo we en-а
био издубљени фењер од бун-
деве, који је првобитно служио
двострукој сврси: задржати зле
духове и осветлити духове мр-
твих како би се могли вратити
кући. То је више америчка тра-
диција и ми смо то само преу-
зели, углавном због деце.

Пре неколико година поста-
ло је уобичајено да том прили-
ком у мађарском КУД-у „Тама-
ши Арон” организујемо дан за
рукотворине. У овом случају де-
ца праве бундеве и фигуре по-
везане са овом навиком. Тако је
било и ове године, 28. октобра.
Организовали смо забаву уз иде-
је стипендисте Режеа Бороша и
његове пријатељице Емеше
Варга. Наравно, изрезбарене бун-
деве нису изостале, али су изра-
ђене и вештице, мачке и слепи
мишеви с великим очима, цр-
тани на папиру, исечени и за-
качени као висећи украс на ула-
зним вратима. Када је све било
завршено, почела је забава. Ор-
ганизовали смо групне игре за

децу, такмичарског карактера.
Најбољи су награђени чокола-
дама у знаку Hal lo we en-а. Разо-
нода је траjaла више сати.

Догађај организован због де-
це само је једна могућност за
забаву, али паљење свећа и се-
ћање на наше најмилије 1. но-
вембра је интимни и породични
догађај где је вера у бесмртност
душе најважнија и не може се
променити веселим навикама
преузетим из иностранства.

Моника Нађ
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Је дин стве ни 
по духват по ве зао 
три држа ве

Књи жев но хо до ча шће
про ши ри ло се на
гото во сто на се ља

На 110. го ди шњи цу ро ђе ња
Ми кло ша Рад но ти ја и 75. го -
ди шњи цу ње го ве смр ти ре ци -
та тор Пе тер Ло рант Тот,  до -
бит ник на гра да „Рад но ти” и
„Ла ти но вич”, хо до ча шћем се
при се ћао ве ли ког пе сни ка ко -
ји је по стао жр тва Дру гог свет -
ског ра та.

Пут ник-ре ци та тор је 31. ав -
гу ста кре нуо од Рад но ти је вог
спо ме ни ка у Бо ру, у ис точ ној
Ср би ји, где је пе сник био по -
слат на при нуд ни рад то ком
ра та и, про шав ши 820 ки ло -
ме та ра пу тем уси ље ног мар -
ша, 24. сеп тем бра сти гао у Аб -
ду код Ђе ра, до прет по ста вље -
ног ме ста пе сни ко ве смр ти.

Пе тер Ло рант Тот је то ком
је дин стве ног по ду хва та про шао
ско ро кроз сто на се ља и по ве -
зао три др жа ве: Ср би ју, Хр ват -
ску и Ма ђар ску. То ком прет -
ход но ис пла ни ра ног пу та пут -
ник-ре ци та тор је 9. сеп тем бра
сти гао у Пан че во, у Ма ђар ско
кул тур но-умет нич ко дру штво
„Пе те фи Шан дор”, где је од и -
грао уз ви ше ну, а исто вре ме но
по тре сну мо но дра му о жи во ту
пе сни ка с тра гич ном суд би ном.

Ми кло ша Рад но ти ја су због
ње го вог је вреј ског по ре кла ви -
ше пу та по зи ва ли на при нуд ни

рад. Го ди не 1944. већ по тре ћи
пут мо рао је да се ода зо ве по -
зи ву и та да је пре ба чен у Бор.
Та мо је у не чо веч ним усло ви -
ма про вео три и по ме се ца за -
јед но с још 6.000 ма ђар ских
су на род ни ка. У је сен 1944. го -
ди не те ра ли су их у уси ље ном

мар шу на пут пре ма Не мач кој.
Ме ђу ус пут ним ста ни ца ма су
би ли и Бе о град и Пан че во.

Пут ник-ре ци та тор Пе тер Ло -
рант Тот се у на се љи ма с ма -
ђар ским жи вљем – на пет на -
ест ло ка ци ја – пред ста ва ма
оду жио успо ме ни на пе сни ка
с тра гич ном суд би ном. Циљ
му је био да скре не па жњу на
Ми кло ша Рад но ти ја и на оне
ко ји су би ли на при сил ном ра -
ду у Бо ру, да се у бу дућ но сти
то не би по но ви ло.

Ма ла са ла у пан че вач ком
ма ђар ском удру же њу би ла је
пу на за ин те ре со ва них гле да -
ла ца, ко ји су то ком пред ста ве

мо гли да пра те хро ни ку зад -
њих ме се ци жи во та Ми кло ша
Рад но ти ја на осно ву ње го вог
„Бор ског но те са” и дру гих сти -
хо ва. Мо но дра ма под на зи вом
„... ду ша сам, же лим да жи -
вим!” оста ви ла је јак ути сак
на број ну пу бли ку.

На кон пред ста ве Пе тер Ло -
рант Тот ис при чао је да је он
већ у основ ној шко ли с ве ли -
ким ин те ре со ва њем слу шао сти -
хо ве Ми кло ша Рад но ти ја и по -
тре сне при че о ње го вом жи во -
ту. Од де тињ ства је имао же љу
да про ђе пе сни ко вим пу тем.
Од та да је про шло мно го вре -
ме на и тек се ове го ди не жи вот
ре ци та то ра од ви јао та ко да је
мо гао да кре не тим пу тем. По
ње го вом ми шље њу, сти хо ви
Ми кло ша Рад но ти ја ре флек ту -
ју во љу за жи во том. Пе сник је
по бе гао у сво је сти хо ве, у по е -
зи ју, у пи са ње пе са ма, да би
не ка ко мо гао да под не се фи -

зич ки бол, да га пре ва зи ђе и да
јед ном стиг не ку ћи. По што пе -
сни ков цео жи вот и ње го ве по -
след ње ме се це – све до Аб де –
ка рак те ри ше во ља за жи во том,
на овај на чин то тре ба да се
при ка же и љу ди ма у да на шњи -
ци и бу ду ћим ге не ра ци ја ма.

На ста ни ца ма пу та пут ни -
ка-ре ци та то ра ни су одр жа не
са мо пред ста ве ко је је он при -
пре мио, већ су се и ме шта ни
при пре ма ли за про сла ву го -
ди шњи ца: не где је би ло от -
кри ва ња спо мен-пло ча, по ла -
га ња ве на ца и књи жев них ве -
че ри на ко ји ма су се при се ћа -
ли Ми ло ша Рад но ти ја и оних
ко ји су де ли ли суд би ну с њим.

На кон ви ше сто ти на ки ло -
ме та ра хо до ча шће се за вр ши -
ло 25. сеп тем бра у Аб ди у Ма -
ђар ској, на ме сту по гу бље ња
Ми кло ша Рад но ти ја. На све -
ча но сти код спо ме ни ка по диг -
ну тог у пе сни ко ву част би ла је
при сут на и др Ка та лин Си ли,
опу но мо ће ни ца ма ђар ског пре -
ми је ра, ко ја је ре кла да је пут -
ник-ре ци та тор овим хо до ча -
шћем по ве зао Ма ђа ре у Кар -
пат ском ба се ну.

Глав ни по кро ви тељ хо до ча -
шћа био је др жав ни се кре тар
за ду жен за на ци о нал ну по ли -
ти ку Ма ђар ске Ар пад Ја нош
По та пи, а оста ли по кро ви те љи
би ли су пре ми је ро ва опу но мо -
ће ни ца др Ка та лин Си ли, пред -
сед ни ца Из вр шног од бо ра Ма -
ђар ског на ци о нал ног са ве та
Ани ко Је рас и др жав ни се кретар
за обра зо ва ње Ана ма ри ја Вичек.

Ило на Ле чеи

ПЕ ШИ ЦЕ НА ПУ ТУ МИ КЛО ША РАД НО ТИ ЈА

ОД БО РА У СР БИ ЈИ ДО АБ ДЕ 
У МА ЂАР СКОЈ

Нај ма сов ни ја 
ма ни фе ста ци ја
Скоре нов ча на

И рад ни ци из 
ино стран ства вра ћа ју
се ку ћи у ово до ба

Дру гог ви кен да у ок то бру сви
пу те ви во де ка Ско ре нов цу. У
зе мљи, али и у ино стран ству
по зна ту тра ди ци о нал ну ма ни -
фе ста ци ју под на зи вом „Да ни
ма ђар ске ку хи ње” већ два на е -
сти пут је ор га ни зо вао Са вет
МЗ за јед но с ци вил ним ор га -
ни за ци ја ма и кул тур ним дру -
штви ма. И на ово го ди шњу дво -
днев ну ма ни фе ста ци ју при сти -
гло је ве о ма мно го го сти ју из
Вој во ди не и окол них зе ма ља.

Пу бли ка је већ у пе так уве -
че по че ла да ужи ва у ве се лом
ам би јен ту про гра ма, ко ји је
за по чет све ча ним отва ра њем.
У ме сној основ ној шко ли на -
сту пи ли су де ца из за ба ви шта,
жен ска пе вач ка гру па Кул тур -
ног дру штва „Сал ма сал” и ци -
тра ши Ма ђар ског кул тур ног
дру штва „Пе те фи Шан дор”.
Ђа ци су се це ле не де ље при -
пре ма ли за овај дан, па су
спре ми ли раз ли чи те цр те же
на те му ма ђар ске ку хи ње. Нај -
леп ша де ла су на гра ђе на, а
пла кат с нај о ри ги нал ни јом
иде јом по стао је ам блем „Дана

ма ђар ске ку хи ње”, ко ји је то -
ком два да на кра сио би не.

У су бо ту је у цен тру се ла све -
ча ном паљ бом ло ва ца у 9 са ти
дат знак за па ље ње ва тре нео п -
ход не за при пре му ма ђар ских
спе ци ја ли те та. Ове го ди не су
се у три де сет шест ко тли ћа ку -
ва ла уку сна је ла, а сва ко је мо -
гао по сво јој же љи да иза бе ре
од ко га ће ку пи ти ру чак. По -
ред то га, би ла је бо га та по ну да
и слат ки ша – бом бо не, ме де -
ња ци, лан гош, па ла чин ке, штру -
дле и дру ги ко ла чи го ли ца ли
су чу ла ра до зна лих ку па ца. За
то вре ме се на отво ре ној би ни
на кон по здрав них го во ра и све -
ште нич ког бла го сло ва не пре -
ста но од ви јао кул тур ни про -
грам. Као го сти су се пред ста -
ви ли чла но ви Омла дин ског
фол клор ног ан сам бла „Кин чке -
ре шо” из Шеп ши сент ђер ђа, чији
је ру ко во ди лац Ча ба Жолт Те -
кеш. Го сти су уз му зи ку и игру
че ка ли ре зул та те ра да ку ва ра.

Из Ско ре нов ца су по след -
њих не ко ли ко го ди на мно ги
кре ну ли пре ма за па ду на да ју -
ћи се бо љем жи во ту и про спе -
ри те ту. Ме ђу тим, за овај дан
мно ги већ по чет ком го ди не
пла ни ра ју сво је од мо ре, јер их
род но се ло и до ма ћи ма ђар -
ски уку си ма ме ку ћи. Не жа -
ле ћи због умо ра и утро ше ног
вре ме на до ла зе на про ду же ни
ви кенд не са мо из европ ских

зе ма ља већ по не ки и из да ле -
ке Ау стра ли је или Ка на де.

Ор га ни за то ри су ве о ма за -
до вољ ни, по што на овај на чин
„Да ни ма ђар ске ку хи ње” по -
ста ју пра зник се ла.

Ма ри ја Ко вач, пред сед ни -
ца Са ве та МЗ Ско ре но вац, с
не скри ве ном ра до шћу из не ла
је сво је ми шље ње о ово го ди -
шњој ма ни фе ста ци ји:

– Мар љи во смо се при пре -
ма ли и ми, ме шта ни, ор га ни -
за то ри, али и по се ти о ци. Ове
го ди не нам и вре мен ске при -
ли ке по го ду ју. Од про шле го -
ди не ма ни фе ста ци ја има фе -
сти вал ски ка рак тер и го сти
нам при сти жу из окол них на -
се ља, из ино стран ства, а за ову
при ли ку по зи ва мо и пред став -
ни ке збра ти мље них на се ља.

У по днев ним ча со ви ма на
ред је сти гла по де ла при пре -
мље них је ла. И по ред ве ли ке
ко ли чи не гур ман ских ма ђар -
ских спе ци ја ли те та, већ у ра -
ним по по днев ним ча со ви ма

није би ло руч ка за сва ко га. Уче -
ни ци шко ле, чла ни це жен ских
удру же ња из окол них на се ља и
ме сне ци вил не ор га ни за ци је из
го ди не у го ди ну при сут ни су
на „Да ни ма ма ђар ске ку хи ње”
и ма се ше та ча ма ме не са мо
по ну ђе ном хра ном већ и ле по
уре ђе ним штан до ви ма и ша -
тра ма. Све је при пре ма но у зна -
ку је се ни и ма ђар ске хра не.

Го сти су мо гли да би ра ју по -
ну ђе ну хра ну све до 17 са ти.
Ста ри при ја те љи и но ви по -
зна ни ци су сре ли су се и дру -
жи ли у цен тру Ско ре нов ца. До
уве че су се го сти по ла ко раз и -
шли, а ор га ни за то ри ма је остао
за да так да по вра те ред  на ули -
це се ла. Они су за до вољ ни, јер
су за ор га ни за ци ју ма ни фе -
ста ци је ове го ди не до би ли ма -
ло ви ше до на ци ја не го прет -
ход них го ди на: по ред ко вин -
ске оп шти не, по мо гао им је и
На ци о нал ни са вет ма ђар ске
на ци о нал не за јед ни це.

Ило на Ле чеи

МА ЂАР СКА КУ ХИ ЊА ЈЕ ОМИ ЉЕ НА

Уку сни за ло га ји се при пре ма ли у 36 ко тли ћа
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СЕДАМДЕСЕТОГОДИШЊАЦИ ПОНОВО ЗАЈЕДНО

Дугогодишња традиција
реформатске цркве

У Војловици од 2000. године
постоји лепа традиција да се у
реформатској цркви последње
недеље у октобру одржава
сусрет седамдесетогодишњака.
У време јесени ово је лепа при-
лика да се окупе сви који су
током године већ напунили
или ће до краја године напу-
нити 70. годину.

Сусрет је 27. октобра у ре-
форматској цркви започет на
преподневном богослужењу, а
настављен је заједничким руч-
ком и необавезним дружењем.

За овогодишњу прилику сти-
гли су гости из Канаде и Не-
мачке, који су желели да се
поново виде са члановима ге-
нерације, да заједно евоцира-
ју успомене и присете се ста-
рих другова. Већ почетком ле-
та почели су да планирају пу-
товање и веома су задовољни

што су им се планови оства-
рили.

Међу некадашњим школ-
ским пријатељима било је и
оних који су се, упркос томе
што живе близу једни други-
ма, сусрели поново након ви-
ше деценија.

У реформатској цркви у Вој-
ловици рачунају да ће се дого-
дине јавити особе које су рође-
не 1950. године, без обзира на
то којој верској заједници при-
падају.

Илона Лечеи

ГОСТОВАЊЕ ТЕАТРА „ТАЛИЈА”

Враћајући се кући од куће
„Не постоји таква област жи-
вота, нема такве ситуације која
би представљала табу тему на
пољу хумора. Свакодневне жи-
вотне ситуације, друштвени од-
носи, однос мушкарца и жене
чине вечити извор за шалу. Сит-
на или мање ситна саплитања,
наше заблуде или мудровања,
наше свакодневне глупости чине
неисцрпни извор комедија”, овим
је уводом позивало Удружење
креативног позорја „Талија” из
Балатонсабадија, збратимљеног

насеља Дебељаче, на позоришну
представу „Смејмо се, све је у
смеху”, изведену 19. октобра.

Кабаре гостију приказан је у
сали Дома културе „Јожеф Ати-
ла”, где је у изведби истог удру-
жења дан раније одигран деч-
ји комад Ервина Лазара „Дођи
кући, Микамака”. Све је то ор-
ганизовано као завршна свеча-
ност у оквиру серије манифе-
стација поводом 250. годишњи-
це досељења наших предака.

Имре Мартинек

Баптистичка црква у
Лугошу може да
прихвати хиљаду људи

У Лугошу, граду с највећим
бројем реформатских верника,
у некадашњој жупанији Темеш,
5. октобра ове године одржан
је седми сусрет реформатских
заједница историјске верске
жупаније Бекеш – Банат.

Сусрет је одржан у бапти-
стичкој цркви, која може да
прихвати преко хиљаду људи.
Толико је простора и требало
за данашњи скуп за вернике из
пет деканата пристиглих из три
различите државе.

На сусрету је свештеник у
Вегвару, декан из Темеша Бо-
диш Ференц, поздравио при-
сутне, а затим је Иштван Чири,
бискуп реформатске области
Кирајхаго, одржао проповед.

После богослужења, уз про-
јекцију слика, приказали су ток
ранијих сусрета. Присутни су
могли да уживају и у слушању
хорских композиција.

Након паузе за ручак у
реформатској цркви на обали

Тамиша верници су имали мо-
гућност за духовно продубљи-
вање у оквиру молитвене шет-
ње. Пре поподневног богослу-
жења, у духу тематике дана,
музички блок је потпомогао
духовно уздизање присутних.

На завршном богослужењу др
Карољ Фекете, бискуп рефор-
матског сениората области За-
тисја, одржао је проповед, а
приликом причести је служио
бискуп Реформатске хришћан-
ске цркве у Србији Бела Халас.

Уочи опроштајног благосло-
ва свечано је предата прелазна
застава историјске црквене жу-
паније Бекеш – Банат органи-
затору следећег сусрета, који
ће бити одржан 3. октобра 2020.
године у граду Ђула у сенио-
рату Бекеш у Мађарској.

На крају је група од око деве-
десеторо деце отпевала присут-
нима песме које су научили у
оквиру дечјег програма сусрета.

Банатски деканат су предста-
вљали делегати реформатских
заједница из Војловице, Дебе-
љаче, Зрењанина и Итебеја.

Жужана Халас

СЕДМИ СУСРЕТ РЕФОРМАТСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Историјска жупанија 
Бекеш – Банат



Szegedtől Galambócig
a vendégfogadókkal

Élményekben
gazdagon

Szeptember végén a VMDK – Vaj-
dasági Magyarok Demokratikus
Közössége Szegedi Tagozata köz-
hasznú egyesület mintegy 30 tagú
csoportja jött városunkba.  Szep-
tember végén… amikor még ,,nyíl-
tak a völgyben a kerti viragok”…
és itt is nyíltak még szeptember
27-én amikor hozzánk érkezett –
otthonról haza, hiszen a csoport
szinte valamennyi utasa innen
költözött át a forrongó időkben
abban a reményben, hogy hama-
rosan visszatérnek…

Hát visszatérnek, vagyis inkább
vissza-visszatérnek szülőföldjükre,
mint ahogy most is, szembenézve
a keserű igazsággal, hogy egyre
kevesebben vagyunk mi, itthon-
maradottak, és egyre többen az
utánukinulók, de azzal a szívme-
lengető érzéssel is, hogy köröm-
mel–foggal ragaszkodunk ,,ahhoz
az árva kevéshez”, amit ilyenkor,
ilyen érdeklődés láttán örömmel
osztunk meg velük, és  büszkén
mutogatjuk a nyomait annak, hogy
itt voltunk, és hogy még mindig
vagyunk.

Városunk jellegzetességei
A háromnapos látogatás során ál-
lomáshelyük – szállásuk Székely-
kevén volt, ahonnan bejárták a kör-
nyéket. Városunkat, útközben, ter-
mészetesen elsőként látogatták meg.

Élménybeszámolójában a látoga-
tásra Virágné Fülöp Katalin, az
egyesület tagja így emlékezik vissza:

,, Irány Pancsova, ahol a Petőfi
Sándor Magyar Művelődési Egye-
sület tagjai vendégül láttak ben-
nünket. Erdei Ernő nyugalmazott
erdészmérnök megajándékozott
verseskötetével bennünket. A be-
mutatkozást követően Ernő bácsi
és Balassa Julianna tanárnő meg-
mutatták a várost. Először a re-
formátus templomot láttuk. Agyü-
lekezet Jókai Mór kezdeményezé-
sére, közadakozásból alakult. Az
egykori Hungária Szálló falán levő
emléktábla a fölirata szerint Szt.
László király Pancsován győzte le

a kunokat és besenyőket. A kato-
likus templom, és szentháromság
szobor megtekintése után elidőz-
tünk a városháza falára az 1980-
as években Erdei Ernő polgármes-
tersége alatt helyezett tömör rézből
készült városi címer előtt is. Lesé-
táltunk még a Temes partjára, az
egykori vasútállomáshoz is.”

A tartalmas eszmecserét és a
kimerítő setát követően a csoportot
Hertelendyfalvára, a három tele-
pülésnek egyikére kísértük, ahová
1883-ban bukovinai székelyeket
telepítettek be. A református ima-
házban és a mellette épült óvodá-
ban Györfi Sándor egyházgondnok
fogadott bennünket, aki az udvaron
felállított ajándék-kopjafa előtt a
testvértelepülési kapcsolatok je-
lentőségéről is szólt.

Néhány háznyira innen a Ta-
mási Áron Székely-Magyar Mű-
velődési Egyesület székházában
várták a vendégeket, ahol Lőcsei
Ilona titkár asszony mutatta be a
példásan rendezett, felújított ott-
hont, szólva az egyesület tevé-
kenységről és a gondokról is. A
székely-jellegű környezet: a szé-
kelykapu és kopjafa méltó előtere
a nemrég felavatott tájháznak,
amelynek eredeti berendezését,
tárgyi emlékeit a vendégek  a titkár
asszony szakszerű magyarázata
mellett nézhették végig.

A református templomban Ha-
lász Béla református püspök elő-

adást tartott a templom történe-
téről. Ez után elköszöntünk, a cso-
port folytatta útját dél felé.

Itthonról haza
A másik bukovinai-székely falura
a VMDK honlapján élménybe-
számolójában Virágné Fülöp Ka-
talin így emlékezik:

,,Következett Sándoregyháza,
ahol szeretettel fogadtak bennün-
ket a helyi Bonnaz Sándor MME
vezetői Német András, Fiser Anna,
és Basa Gergő. Megnéztük a Szent
Vendel templomot. A faluban a
magyar közösségi ház megnyitá-
sára készülnek.”
A továbbiakról röviden csak a
nem-teljes felsorolás szintjén, azzal
a nemtitkolt szándékkal, hogy
saját magunkban is tudatosítsuk,
mi minden látnivaló van itt tőlünk
egy karnyújtásnyira, amiért em-
berek sokasága párszáz kilométert
is megtesz: Szendrő vára, Galam-
bóc vára, Kosztolácon a viminá-
ciumi régészeti leletek, Belgrádban
a nándorfehérvári csata színhelye
a kétnyelvű emlékkővel, Zimony-
ban a Hunyadi-torony. 
Jó utat kívánva itthonról haza,
őszinte érdeklődésre őszinte sza-
vakkal felelve, az összetartozás
ezer szálával kötődve búcsúzunk,
olyan érzésekkel, hogy az a bizo-
nyos ,,haza a magasból” egyszer
majd egy kissé lejjebb ereszkedik.

Balassa Julianna
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ŐSZINTE ÉRDEKLŐDÉSSEL AZ AL-DUNÁNÁL

LÁTOGATÁS A RÉGI HAZÁBA

GYERMEKHÉT HERTELENDYFALVÁN

JÁTÉKCSERE A VÁSÁRON
A hertelendyfalvi Testvériség –
Egység Általános Iskola tanulói és
tanárai a Gyermekhét alkalmával
a hét minden napján külön prog-
rammal készültek. A fő esemény
az iskolaudvarban megrendezett
kirakodóvásár volt.

Izgalmas készülődés előzte meg
a hertelendyfalvi Testvériség-Egy-
ség Általános Iskola udvarán meg-
rendezett kirakodóvásárt. A ren-
dezvényen minden osztály tanu-
lója részt vett, kézművestárgyakat,
régi, kedvenc játékszereket kínálva
fel tanulótársaiknak, szülőknek,
látogatóknak.

Az alsós tagozatokon már na-
pok óta készültek az eseményre.
A vásárra hozott fő portékák a
legkülönbözőbb spórkasszák vol-
tak, hiszen a nap témája a taka-
rékosság volt.

A rendezvény egyik szervezője
Snežana Đorđević osztálytanítónő
volt.

A Tanítónő elmondta, hogy a
gyermekek nagyon várják az
ilyen tevékenységeket, különösen
akkor, ha előre tudnak róluk,
mivel ezeknek számos előnye
van: nemcsak társadalmi, hanem
pszichológiai is. Neveli bennük
az öntudatot, a küzdelem ösztö-
nét, az őszinteséget, különféle
értékeket és normákat, amelyeket
tanítóként ösztönözni akarnak
az ilyen eseményekkel. Vélemé-

nye szerint ezzel a rendezvénnyel
ez sikerült is.

A magyar kisiskolások összevont
tagozatban vannak együtt. Ők is
buzgón készültek a kirakodóvásárra
a tanító néni és a szülők segítségével.
Kató Valéria tanítónő elmondta,
hogy a rendezvény célja a barát-
kozás, az összetartozás, a szeretet
és a takarékosság fontossága. A hét
elején a gyerekek az iskolaudvarban
rajzolták le üzeneteiket a környe-
zetvédelemről és hogy hogyan lehet
óvni a Földet. Másnap Branislava
Zeljković tanítónő verseskötetének
bemutatásával invitálta versmon-
dásra a tanulókat is. Szerdán a ta-
karékosság fontosságára egy be-
mutató által hívták fel a gyerekek
figyelmét, amelyet az Erste bank
munkatársai készítettek az iskola
előcsarnokában.

A negyedik napon rendezett
kirakodóvásár nagy érdeklődést
keltett a gyerekek és felnőttek kö-
rében egyaránt. Nagyon sok já-
tékszer lelt új gazdára, miközben
összegyűjtötték osztályonként az
áruért kapott pénzt.

A tanításról érdeklődve meg-
tudtuk, hogy nagyon kevés idő
van a munkára, amikor egy tan-
teremben négy osztály van együtt.
Idén, bár sajnos hogy csak három
osztályunk van, első, harmadik
és negyedik, ám így valamivel
könnyebb, a munka szépen halad.
Az elsős kisdiáklány is beillesz-
kedett már az osztályba, mind-
annyiuk örömére.

A magyar tagozatra járó felsős
kislányok asztalán is felsorakoztak
a vásárlásra felkínált árucikkek:
sajátkezűleg készített gyurma-

massza, apró ékszerek, kicsiny
szappanok, hangulatos mécsestar-
tók. Nagy odafigyeléssel készültek
a napra, mert a cél az volt, hogy
minnél több árut értékesítsenek.

Az iskola tanárai és tanulói egy
projektet valósítottak meg Pénzügyi
ismeretek címmel, melynek fő té-
mája a takarékosság fontossága. A
témát a gyerekek korosztálytól füg-
gően dolgozták fel tanítók, szülők,
pedagógus és közgazdász szakem-
berek segítségével.

Bojana Kontić, a Testvériség –
Egység Általános Iskola pedagó-
gusa elmondta, hogy a kirakodó-
vásárral összehozták a szépet a
hasznossal. A pénzügyi ismere-
tekkel kapcsolatos projekt része-
ként a gyerekeknek feladatuk volt
szórólapokat, plakátokat készíteni,
melyek által az alsós és a felsős
diákok tanulhattak az alapvető
pénzügyi koncepciókról, amelye-
ket mindenki már gyermekkorától
kezdve használ, mint például a
zsebpénz, a házi költségvetés. A
gyerekek megértették mik a krip-
tovaluták, amelyek a jövőben lesz-
nek használatosak.

A Gyermekhét utolsó napján a
helyi Gyetván Szlovák Művelődési
Egyesület gyermekszíntársulata a
Rozmaring című színjáték bemu-
tatásával kedveskedett a herte-
lendyfalvi iskolás gyerekeknek a
helyi Emlékotthon termében. 

Lőcsei Ilona

A NEVES HEGEDŰMŰVÉSZ VENDÉGSZEREPLÉSE

MÁGA ZOLTÁN ELSŐ 
ALKALOMMAL VAJDASÁGBAN

A magyar kormány támogatásával
és a Vajdasági Képviselőház- illetve
a VMSZ elnökének, Pásztor Ist-
vánnak a védnöksége alatt Mága
Zoltán Liszt Ferenc-díjas magyar
hegedűművész zenekarával együtt
bejárta Vajdaságot.

Tíz nap alatt húsz koncertet
tartottak Vajdaság-szerte a 100
Templomi Jótékonysági Koncert-
sorozat keretében. Ezzel a soro-
zattal bejárják az egész Kárpát-
medencét azzal a céllal, hogy ado-
mányt gyűjtsenek össze a rászo-
rulóknak.

Az utolsó vajdasági koncertet
október 25-én tartották meg a her-
telendyfalvi református templom-
ban, mintegy 500 ember előtt. A
híres zenész érkezését és távozását
vastaps üdvözölte aki ismét bebi-
zonyította, hogy Magyarország
egyik legjobb hegedűművésze.

Az előadás a székely és a magyar
himnusszal ért véget, amelyhez a
közönség is lelkesen csatlakozott,
hogy hangját Mága Zoltán és zene-
kara varázslatos hangszereinek hang-
jaival egyesítse.

Biszak Karolina

JUTALOMKIRÁNDULÁS

OKTÓBERI FÜRDŐZÉS
A hertelendyfalvi Ta-
mási Áron Székely-Ma-
gyar Művelődési Egyesület
tánccsoportjának tagjai
jutalomkirándulásban ré-
szesültek. Október 27-én
a Ždrelo Mlávai Termál-
fürdő rekreációs vendég-
látóközpontjába utaztak.
Az egyesület vezetősége
jóakaratából és anyagi tá-
mogatásával ajándékként
minden évben megszer-
veznek egy ilyen kirán-
dulást a gyerekek számára,
köszönetként, hogy egész
éven át belesegítettek a
munkába, részt vettek a különböző
programok szervezésében és kép-
viselték az egyesületet. Ilymódon
próbálják ösztönözni őket hogy
kitartsanak tevékenységükben.
Idén 13 gyermek érdemelte ki ezt
a szép vasárnapi kikapcsolódást.
Alkalom volt ez egymás közötti
barátkozásra is, mert sajnos, egyre
ritkábban társalognak ilymódon,
inkább az okostelefonok és a szá-
mitógépek kötik le a figyelmüket.

Kisérők, gyerekek egyeránt jól szó-
rakóztak ezen az októberi, napsü-
téses napon.
Az új idényben újabb erővel kezd-
ték el a foglalkozásokat és az évre
kitervezett programok megvaló-
sítását az egyesületben. Bízunk
benne, hogy továbbra is lesz alka-
lom kirándulásokkal, vendégsze-
replésekkel megajándékozni a szor-
gos ifjúságot.

Nagy Mónika

MI IS A HALLOWEEN ÜNNEPE?

SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉG
GYEREKEKNEK

A Halloween szó teljes fordításban
a Mindenszentek ünnep előestéjét
jelenti. Halloween szinbóluma hosz-
szú évszázadok óta a kivájt tök-
lámpás, amely eredetileg kettős célt
szolgált: egyrészt távol tartotta a
gonosz szellemeket, másrészt pedig
így világítottak a halottak szelle-
meinek, hogy azok hazatalálhassa-
nak. Ez inkább Amerika országainak
hagyománya, mi pedig csak átvettük,
többnyire a gyerekek kedvéért.

Néhány éve vált szokássá, hogy
ebből az alkalomból a Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egye-
sületben is megszervezünk egy
kézmüvesnapot. Ilyenkor a gyere-
kek töklámpásokat faragnak és eh-
hez a szokáshoz fűződő figurát ké-
szitenek. Így volt ez idén is, október
28-án. Boros Rezső ösztöndijas és
párja, Varga Emese ötletei segít-
ségevel szerveztük meg a mulat-
ságot. A faragott tökök persze nem
maradtak el most sem, de amellet
még rajzolt és papírból kivágott
boszorkányok, nagyszemű macskák
és denevérek készültek és kerültek
fel függő ajtódísznek. Amikor
mindezzel elkészültek, kezdődött
a játék. A gyerekeknek csoportos
versenyszerű játékokat szerveztünk.

A legügyesebbeket Halloween-es
csokoládékkal díjaztuk. Több órán
át tartott a szórakozás.

A gyerekek kedvéért megszer-
vezett esemény csak egy szórakozási
lehetőség, de a szeretteinkért való
gyertyagyújtás és a róluk való meg-
emlékezés november elsején meg-
hitt és családi esemény, ahol a lélek
halhatatlanságába vetett hit a leg-
fontosabb, amit külfőldről átvett
vidám szokások nem tudnak meg-
változtatni.

Nagy Mónika



Az egyedülálló vállalás
három országot kötött
össze

A vers-zarándoklat
csaknem 100
településen haladt át

Radnóti Miklós születésének 110.
és halálának 75. évfordulója al-
kalmából Tóth Péter Lóránt, Rad-
nóti- és Latinovits díjas versmondó
zarándokúton emlékezett meg a
nagy költőről, aki a második vi-
lágháború áldozata lett.

A versvándor 2019. augusztus
31-én a kelet-szerbiai Borból, az
ott felállított Radnóti szobortól
indult, ahova a költőt munkaszol-
gálatra szállították a háború idején
és 820 kilométert megtéve az eről-
tetett menet újtán 2019. szeptem-
ber 24-én a Győr melletti Abdára
érkezett, a költő halálának felté-
telezett helyszínére.

Tóth Péter Lóránt egyedülálló
vállalkozása során majd 100 tele-
pülésen haladt át és három or-
szágot kötött össze: Szerbiát, Hor-
vátországot és Magyarországot.
Az előre megtervezett út során a
vers-vándor szeptember 9-én Pan-
csovára érkezett, a Petőfi Sándor
Magyar Művelődési Egyesületbe,
ahol egy felemelő, de ugyanakkor
megrázó előadást tartott a tragikus
sorsú költő életéről.

Radnóti Miklóst zsidó szárma-
zása miatt többször behívták mun-

kaszolgálatra. 1944-ben már har-
madik alkalommal kellett eleget
tennie a felszólításnak és ekkor a
kelet – szerbiai Borba szállították.
Három és fél hónapot töltött ott
6000 magyar társával együtt em-
bertelen körülmények között. Eről-
tetett menetben indították útra
őket 1944. őszén Németország

felé. Borból kiindulva Belgrád,
majd Pancsova is szerepelt az ál-
lomások között.

A versvándor, Tóth Péter Lóránt
a magyarlakta településeken – 15
helyszínen - előadással is adózott
a tragikus sorsú, nagy költő em-
lékének. Célja az volt, hogy felhívja
a figyelmet Radnóti Miklósra és
a bori munkaszolgálatosokra azért,
hogy a jövőben ne történjen meg
az, ami a múltban volt.

A pancsovai magyar egyesület
kisterme megtelt az érdeklődőkkel,
akik az előadás folyamán végig
követhették Radnóti Miklós utolsó
hónapjainak krónikáját a Bori no-
tesz és más versei alapján. A „...
lélek vagyok, élni szeretnék!” című
monodráma előadása nagy ha-
tással volt a népes közönségre.

Előadás után Tóth Péter Lóránt
elmondta, hogy ő már általános
iskolás korában nagy érdeklődéssel
hallgatta a Radnóti Miklós verseit
és az életéről szóló, megrázó ese-
ményeket. Gyerekkora óta vágyó-
dott arra, hogy bejárja a költő
útját. Sok év telt el azóta és idén
alakult úgy a versmondó élete,
hogy elindulhatott ezen az úton.
Véleménye szerint Radnóti Miklós
verseiből kitükröződik az élni aka-

rás. A költő a verseibe, a költé-
szethez, a versírásba menekült
azért, hogy a fizikai fájdalmat va-
lahogy el tudja viselni, hogy azon
át tudjon lépni és egyszer haza-
jusson. Mivel egész életét és az
utolsó hónapjait – egészen Abdáig
- az élni akarás az, ami jellemzi,
ily módon is ezt az élni akarást és
küzdelmet kell megmutatni a ma
élőknek és a jövő generációjának.

A versvándor útjának egy-egy
helyszínén nemcsak az általa ké-
szített előadásra került sor, hanem
a helyiek is készültek az évfordulók
megünneplésére: néhol emléktáb-
laavatás, koszorúzás volt, sok helyen
emlékműsorokkal is emlékeztek
Radnóti Miklósra és sorstársaira.

Sokszáz kilóméter után a za-
rándokút szeptember 25-én ért
véget a Magyarországi Abdán,
Radnóti Miklós kivégzésének hely-
színén. A költő emlékére felállított
szobornál megtartott megemlé-
kezésen jelen volt Szili Katalin
magyar miniszterelnöki megbízott,
aki szerint a versvándor ezzel a
zarándoklattal összekapcsolta a
Kárpát-medence magyarságát.

A zarándokút fővédnöke Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért fe-
lelős államtitkár volt, védnökei
pedig dr. Szili Katalin autonómia
ügyekért felelős miniszterelnöki
megbízott, Jerasz Anikó, a Magyar
Nemzeti Tanács Végrehajtó Bi-
zottságának elnöke és Vicsek An-
namária oktatási államtitkár.

Lőcsei Ilona
Halász Zsuzsanna

RADNÓTI MIKLÓS ÚTJÁN GYALOGOSAN

A SZERBIAI BORTÓL A 
MAGYARORSZÁGI ABDÁIG
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A székelykeveiek
legtömegesebb 
rendezvénye

A külföldön dolgozók
is hazatérnek ilyenkor

Október második hétvégéjén min-
den út Székelykevére vezet. Az
országon belül-, de határainkon
túl is ismert a Magyar Konyha
Napjai elnevezésű hagyományos
rendezvényt már 12. alkalommal
szervezte meg a Helyi Közösség
Tanácsa a helyi civil szervezetekkel,
művelődési egyesületekkel kar-
öltve. Az idei kétnapos rendez-
vényre is nagyon sok vendég ér-
kezett Vajdaságból és a környező
országokból.

A közönség már pénteken este
ráhangolódott a vidám hangulatú
rendezvényre, amely ünnepélyes
megnyitóval kezdődött. A helyi
általános iskolában felléptek az
óvodások, a Szalmaszál Művelő-
dési Egyesület női énekcsoportja
és a Petőfi Sándor MME citerásai
is. A diákok egész héten készültek
erre a napra, különböző rajzokat
készítettek a témában. A legszebb
alkotások díjazásra kerültek, a le-
götletesebb plakát lett az idei Ma-
gyar Konyha Napok emblémája,
amely két napon át a színpadokat
is díszítette.

Szombaton a falu központjában
reggel 9 órakor a vadászok díszlö-
vésével vette kezdetét a magyar
ételek készítéséhez szükséges tűz-

gyújtás. Idén 36 bográcsban ro-
tyogtak a finomságok, mindenki
kedve szerint választhatott hogy
melyikből szeretne kóstolót venni.
Ezen kívül az édességek kínálata
is gazdag volt: bonbonok, mézes-
kalácsok, lángos, palacsinta, rétesek
és más sütemények csiklandozták
a kíváncsiskodó vásárlók érzék-
szerveit. Ez idő alatt a szabadtéri
színpadon az ünnepi köszöntők és
a lelkészi áldás után folyamatosan
zajlott a művelődési műsor. Ven-
dégként a sepsiszentgyörgyi Kincs-
keresők Ifjúsági Néptáncegyüttes
mutatkozott be, melynek vezetője
Tőkés Csaba Zsolt. A vendégek ze-
neszóval és tánccal várták a sza-
kácsok munkáinak eredményeit.

Székelykevéről az utóbbi néhány
évben nagyon sokan indultak el

nyugat felé a jobb élet és a boldo-
gulás reményében. Erre a napra
azonban sokan már az év elején
szabadságot terveztek, mert a szü-
lőfalu és az otthon magyar ízei ha-
zacsalogatják őket. Fáradságot, időt
nem sajnálva egy hosszú hétvégére
jöttek haza nem csak az európai
államokból, de olykor még a távoli
Ausztráliából vagy Kanadából is.

Ezért a szervezők nagyon elé-
gedettek voltak, mert ilymódon
faluünneppé vált Magyar Konyha
Napjai Fesztivál.

Kovács Mária, a Székelykeve
Helyi Közösség Tanácsának el-
nöknője nemtitkolt örömmel nyi-
latkozott az idei rendezvényről:

– Nagyon készültünk, mi hely-
beliek, a szervezők is és az idelá-
togatók is. Az idén az időjárás is
kedvezett. Tavalytól már fesztivál-
jellegűvé vált a rendezvény, ven-
dégek érkeztek a környező telepü-
lésekről, határon túlról és a test-
vértelepülési képviselőket is erre
az alkalomra szoktuk meghívni.

Az elkészült ételek kiosztására a

déli órákban került sor. A tömérdek
magyar jellegű ínyencfalat ellenére
a koradélutáni órákban már nem
mindenkinek jutott ebéd. Az isko-
lásgyerekek, a környező településen
működő női szervezetek tagjai, a
helyi civil szervezetek évről évre
képviseltetik magukat a Magyar
Konyha Napjain és nemcsak a fel-
kínált ételekkel csábították a sétáló
tömeget, hanem a kiállító asztalok,
sátrak díszletével is. Minden az ősz
és a magyar ételek jegyében készült.

A vendégsereg délután 17 óráig
válogathatott kedvére az ételkí-
nálatból. Régi barátok, új isme-
rősök találkoztak és társalogtak
Székelykeve központjában. Estére
aztán a vendégek lassan hazatértek,
a szervezőknek pedig maradt a
feladat, hogy visszaállítsák a rendet
a falu utcáin. Elégedetten, mert a
rendezvény megszervezésére idén
nagyobb támogatást kaptak, mint
az előző években: a kevevári ön-
kormányzat mellett a Magyar
Nemzeti Tanács is segítette őket.

Lőcsei Ilona

KÖZKEDVELT A MAGYAR KONYHA
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ISMÉT EGYÜTT A HETVENÉVESEK

A REFORMÁTUS EGYHÁZ 
SOKÉVES HAGYOMÁNYA

Már kétezer óta él Hertelendyfalván
a szép hagyomány, hogy október
utolsó vasárnapján a református
templomban megtartják a 70 évesek
találkozóját. Az őszi időszakban
ez egy szép alkalom arra, hogy
összegyűljenek azok, akik az idén
már betöltötték, vagy ezután töltik
be hetvenedik életévüket.

A találkozó október 27-én a re-
formátus templomban a délelőtti
istentiszteleten vette kezdetét, majd
azt követően közös ebéden kötetlen
társalgással folytatódott.

Az idei alkalomra Kanadából
és Németországból is érkeztek ven-
dégek,  akik kívánták  viszontlátni
70 éves kortársaikat, közösen fel-
idézni emlékeiket, visszaemlékezni
a régi barátokra. Már a nyár elejétől
tervezték az utazást és nagyon 

elégedettek, amiért terveik valóra
váltak.

A régi iskolatársak közül olyanok
is voltak, akik annak ellenére, hogy
közel élnek egymáshoz, több évti-
zed után találkoztak  újra.
A hertelendyfalvi református egy-
házban jövőre is számítanak azok
jelentkezésére, akik 1950-ben szü-
lettek, függetlenül attól, hogy me-
lyik vallási felekezethez tartoznak.

Lőcsei Ilona

THÁLIA MŰVÉSZETBARÁT EGYESÜLET

OTTHONRÓL HAZATÉRVE…
„Nincs az életünknek olyan területe,
amely a humor számára tabu lehetne.
Mindennapi élethelyzeteink, társas
kapcsolataink, a férfi és nő viszonya
a humor örök forrása. Apró vagy
nagyobbacska csetléseink-botlásaink,
tévedéseink vagy okoskodásaink,
hétköznapi butaságaink kimeríthe-
tetlen tárháza a vidám daraboknak.”
– ezekkel a gondolatokkal invitálta
október 19-i - szombat esti Nevetni
kell, ennyi az egész! címmel felru-
házott előadására Torontálvásárhe-
lyen a balatonszabadi testvértele-
pülésük Thália Művészetbarát Egye-

sülete Kreatív Színpadjának társulata.
Otthonról hazatérve.
A kabaréest helyszíne a falu József
Attila Művelődési Otthona volt,
ahol az említett anyaországi ama-
tőr színi társulat egy nappal ko-
rábban (október 18-án) Lázár Er-
vin: Gyere haza, Mikkamakka!
című művéből készült gyermek-
előadást mutatta be.
Történt mindez a telepes ősök két-
százhuszonöt évvel ezelőtti „partra
szállását” méltató rendezvényso-
rozat záróakkordjaként.

Martinek Imre

A lugosi baptista 
templomban ezernél 
is több férőhely van

A történelmi Békés-Bánáti Refor-
mátus Egyházmegye gyülekezete-
inek hetedik találkozóját tartották
meg október 5-én Lugoson, a haj-
dani Temes vármegye második
legnagyobb lélekszámú református
gyülekezetének városában.

A találkozót a helyi baptista gyü-
lekezet ezernél is több férőhelyet
biztosító templomában tartották,
hiszen ennyien össze is gyűltek a
most három ország és öt egyház-
megye gyülekezeteinek hívei.
A találkozón Bódis Ferenc temesi
esperes, Végvár gyülekezetének lel-
kipásztora köszöntötte az egybe-
gyűlteket, miután Csűry István, a
Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület püspöke hírdette az Igét.
Az istentisztelet után az egyház-
megyék rövid fényképes beszámo-
lóban mutatták be az eddigi talál-
kozókat, miközben kórusműveket
is hallhattak az egybegyűltek.

Az ebédszünet után lehetőség
nyílt a Temes-parti református
templomban részt venni az ima-

sétányon, mely egy kis elcsende-
sédesre adott alkalmat.

A délutáni istentisztelet előtt ze-
nei műsorblokk következett, amely
az egész naphoz igazodva lelki épü-
lésként szolgált.

A záró istentiszteleten dr. Fekete
Károly, a Tiszántúli Református Egy-
házkerület püspöke hírdette Isten
Igéjét, az úrvacsorai jegyek kiosz-
tásakor ágendás lelkészként pedig
Halász Béla, a Szerbiai Református
Keresztyén Egyház püspöke szolgált.
Az elbocsájtó áldást megelőzően
sor került a történelmi Békés-Bánáti
Református Egyházmegye vándor-
zászlójának ünnepélyes átadására.
Jövőre a Békési Református Egy-
házmegye Gyula városában tartják
a találkozót, 2020. október 3-án.

Legvégül mintegy kilencven gyer-
mek énekelte el az egybegyűlteknek
azokat a dalokat, amelyeket a pár-
huzamosan zajló gyermekprogra-
mok keretében sajátítottak el.
A Bánáti Református Egyházmegye
képviseletében Hertelendyfalva,
Torontálvásárhely, Nagybecskerek
és Magyarittabé gyülekezeteinek
küldöttei népesítették a találkozó
egybegyűltjeit.

Halász Zsuzsanna
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BÉKÉS-BÁNÁTI TÖRTÉNELMI
EGYHÁZMEGYE
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ШТА ЧЕ КА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

ПЕН ЗИ ЈЕ СРП СКЕ, А ПО ВИ ШИ ЦЕ ШВАЈ ЦАР СКЕ
Из два ја ње у при ват не пен зи о -
не фон до ве би ће нео п ход но ако
же ли мо при сто јан жи вот у ста -
ро сти, а за то ни је до вољ но да
при ме њу је мо швај цар ски на -
чин об ра чу на пен зи је, не го и
швај цар ски пен зиј ски си стем,
за кљу чак је ин тер нет пор та ла
„Спут њик”.

Ина че, при ме ну овог мо де ла
на ја вио је про шлог ме се ца ми -
ни стар фи нан си ја Си ни ша
Мали, оце нив ши да је „швај -
цар ска фор му ла” нај бо љи и нај -
пра вед ни ји мо дел за нај ста ри -
је су гра ђа не.

У Евро пи ско ро све зе мље
има ју фор му ле за ускла ђи ва -
ње пен зи ја, а нај ви ше њих ко -
ри сти упра во швај цар ску ком -
би на ци ју ра ста це на и ра ста
за ра да. Ау стри ја, Ита ли ја,
Фран цу ска и Шпа ни ја ускла -
ђу ју пен зи је с ра стом це на, пи -
ше „Спут њик”.

Шта под ра зу ме ва тај фа мо -
зни „швај цар ски мо дел” и шта
ће зна чи ти за 1,7 ми ли о на пен -
зи о не ра го ди шње ускла ђи ва ње
пре ма 50 од сто ин фла ци је и
50 од сто ра ста про сеч не за ра -
де у при вре ди?

Ка ко се ра чу на?

Про фе сор Еко ном ског фа кул -
те та у Бе о гра ду др Ми лој ко Ар -
сић об ја шња ва то кон крет ним
при ме ром.

– Ако би пла те ра сле у то ку
јед не го ди не осам од сто, а ин -
фла ци ја, од но сно раст це на био
два од сто, та да би пен зи је ра -
сле пет од сто. То зна чи да би
оне ра сле за три од сто бр же
не го што ра сту це не, али би
ра сле не што спо ри је од ра ста
за ра да – илу стру је он за „Спут -
њик”.

У слу ча ју по ве ћа ња пен зи ја
од тих пет од сто, ка ква је тре -
нут на си ту а ци ја, пре ма па ра -
ме три ма по швај цар ском мо -
де лу др жа ва би мо ра ла да из -
дво ји око 27 или 28 ми ли јар ди
ди на ра из бу џе та.

Зе ле но све тло за уво ђе ње тог
мо де ла да ли су и у Удру же њу
пен зи о не ра, јер сма тра ју да ће
он, што је нај бит ни је, до не ти
пред ви дљи вост на том по љу. А
са го вор ник „Спут њи ка” уз то
до да је:

– Та кав мо дел ин дек са ци је
пен зи ја је по вољ ни ји од оног
ко ји са да по сто ји у Ср би ји и
исто вре ме но је фи скал но одр -
жив. Да кле, мо гу ћа је ње го ва
ду го трај на при ме на. Не ка евен -
ту ал на су спен зи ја би мо гла да
се за ми сли са мо у слу ча ју не ке
ве ли ке но ве свет ске еко ном ске
кри зе.

На пи та ње за што је швај цар -
ски мо дел по год ни ји у од но су
на не ке дру ге где се ускла ђи -
ва ња уз ин фла ци ју ве зу ју и за
БДП, а не за про сеч ну за ра ду,
Ар сић об ја шња ва да су ци фре
о об ра чу ну пла та у од но су на
БДП рас по ло жи ве у кра ћем
вре мен ском ин тер ва лу и ма ње
под ло жне ре ви зи ји.

За по сле ни фи нан си ра ју
пен зи о не ре

У Ср би ји се пла те за не ки ме -
сец об ја вљу ју 55 да на по сле
ис те ка тог ме се ца, а ко на чан
об ра чун БДП-а за не ку го ди ну
рас по ло жив је тек по ла го ди -
не по ис те ку те го ди не. Уз то,
че сто се при ме њу ју ре ви зи је
БДП-а, јер се он пр во про це -
ни, па се ка сни је ко ри гу је и то
ства ра до дат ну не из ве сност,
об ја шња ва про фе сор Еко ном -
ског фа кул те та.

– До дат ни еко ном ски ар гу -
мент да се при ме њу ју пла те
уме сто БДП-а је тај што се пен -
зи је у си сте му ко ји по сто ји у
ве ћи ни европ ских зе ма ља фи -
нан си ра ју из те ку ћих до при -
но са оних ко ји су за по сле ни.
Да кле, до при но си за ви се од

ра ста пла та, па се наш си стем
за сни ва на ме ђу ге не ра циј ској
за ви сно сти, где они ко ји тре -
нут но ра де фи нан си ра ју оне
ко ји су у пен зи ји – на по ми ње
Ар сић.

Тре ба, ме ђу тим, ис та ћи да
швај цар ски на чин об ра чу на
пен зи ја не тре ба из јед на ча ва -
ти са швај цар ским пен зиј ским
си сте мом, ко ји по чи ва на три
сту ба, а то су: оба ве зни др жав -
ни пен зиј ски фонд, оба ве зни
при ват ни фонд и до бро вољ ни
при ват ни фонд, ко ји за јед нич -
ки да ју укуп ну пен зи ју.

За хва љу ју ћи то ме, на при -
мер, про сеч на пе де се то го ди -
шња ки ња у Швај цар ској одва -
ја са мо 11 од сто ме сеч них
прихо да, мно го ма ње не го у

Лон до ну, Њу јор ку или То ки -
ју, ка ко би основ ни жи вот ни
стан дард за др жа ла и у пен -
зији. Уз то, у Швај цар ској је
још 1999. го ди не утвр ђе но да
се део при хо да од по ре за на

додату вред ност одва ја за фи -
нан си ра ње пен зиј ског си сте -
ма ка ко би се спре чи ле евен -
ту ал не кри зне си ту а ци је.

При ват ни фон до ви

За то Ар сић на по ми ње да би се
са мо по фор му ли об ра чу на пен -
зи је наш си стем мо гао на зва ти
швај цар ским мо де лом.

– Он се у мно гим дру гим
еле мен ти ма раз ли ку је од тог
мо де ла и ми ће мо си гур но у
бу дућ но сти мо ра ти да се ви ше
осла ња мо на при ват не пен зи о -
не фон до ве. За кон о тим фон -
до ви ма већ по сто ји у Ср би ји,
са да је от при ли ке око 200.000
љу ди укљу че но у при ват не пен -
зи о не фон до ве. То су, углав -
ном, за по сле ни у по је ди ним
ве ћим стра ним фир ма ма и не -
ки за по сле ни у јав ним пред у -
зе ћи ма. Об у хват је ре ла тив но
ма ли, 10 од сто од оних ко ји
има ју рад ну књи жи цу, ко ји су
фор мал но за по сле ни, укљу че -
ни су у при ват не фон до ве – на -
гла ша ва струч њак за јав не фи -
нан си је, фи скал ну по ли ти ку и
ма кро е ко но ми ју.

Он на по ми ње да ће, ка ко би
се би обез бе ди ли не што ве ће
до хот ке у ста ро сти, љу ди мо -
ра ти да има ју још не ки дру ги
из вор при хо да, а не са мо др -
жав ну пен зи ју, ко ја не ће би ти
ве ли ка. И по то ме ни смо из у -
зе так.

– Др жав на пен зи ја у ве ћи ни
европ ских зе ма ља из но си не где
из ме ђу 45 и 50 од сто за ра де ко -
ју је не ко оства ри вао. Упо ла је
ма ња пен зи ја не го што је би ла

за ра да. У Не мач кој љу ди у про -
се ку за ра ђу ју из ме ђу 2.300 и
2.400 евра и са 1.200 евра ни у
Не мач кој не мо же баш до бро
да се жи ви. За то љу ди ко ри сте
и дру ге из во ре сред ста ва за ста -
рост, а је дан од њих су и приват -
не пен зи је – об ја шња ва Ар сић.

Он под се ћа да се др жав ни
пен зи о ни фонд у Ср би ји  фи -
нан си ра из до при но са, али и
са око 30 од сто сред стви ма из
бу џе та, да кле од ПДВ-а, по ре -
за на за ра де и дру гих из во ра
ко ји ни су ве за ни за до при но се
за пен зиј ско оси гу ра ње. На пи -
та ње да ли ће то мо ра ти да се
ме ња, он ка же да би тре ба ло
да тај си стем с вре ме ном сма -
њу је за ви сност фон да од бу -
џет ских тран сфе ра, ко ја је ра -
ни је ишла и до 45 од сто.

Мла дост да ми сли 
о ста ро сти

– Што се ти че при ват них пен -
зи ја, ми слим да је, по ред поре -
ских под сти ца ја ко ји по сто је у

Ср би ји, по треб но љу де еду ко -
ва ти од нај ра ни јих го ди на да
су при ват не пен зи је не што што
ће им обез бе ди ти до дат на сред -
ства за ста рост. Они ко ји су у
при ват ним пен зиј ским фон до -
ви ма и да ље ће би ти и у др -
жав ном и то ће им би ти не ка
до дат на сред ства – об ја шња ва
Ар сић.

На пи та ње да ли је не до ста -
так нов ца или не по вер љи вост
пре ма при ват ном сек то ру по -
сле број них про па лих при ва -
ти за ци ја раз лог што се љу ди
код нас ма ло опре де љу ју за
при ват не фон до ве, про фе сор
Еко ном ског фа кул те та ка же да
је и јед но и дру го по сре ди.

Они ко ји има ју за ра ду из ме -
ђу 300 и 400 евра те шко да од
то га мо гу да из два ја ју за при -
ват но пен зиј ско оси гу ра ње, али
има до ста оних ко ји има ју ве -
ли ке за ра де, а не укљу чу ју се у
те фон до ве. И за оне ко ји у
њих упла ћу ју ини ци ја ти ва је
нај че шће до шла од са мих пред -
у зе ћа ко ја уче ству ју у фи нан -
си ра њу тих до при но са, јер та -
ко има ју по во љан по ре ски трет -
ман, ис ти че он.

Ар сић за то сма тра да је нео -
п ход но да се раз ви ја по ве ре -
ње у при ват не пен зиј ске фон -
до ве, али и да се са вла да ине -
рт ност љу ди ко ји у мла до сти
не раз ми шља ју о ста ро сти. А
кад поч ну да раз ми шља ју, то
бу де пред пен зи ју, ка да је већ
ка сно да се уште де по треб на
сред ства, на гла ша ва Ар сић за
„Спут њик”.

Р. П.

Просечна
педесетогодишњакиња
у Швајцарској одваја
само 11 одсто
месечних прихода
како би основни
животни стандард
задржала и у пензији.

Како би себи
обезбедили нешто
веће дохотке у
старости, људи ће
морати да имају још
неки други извор
прихода, а не само
државну пензију, која
неће бити велика. И
по томе нисмо
изузетак у свету.

По ли ти ка и по ви ши це

Швај цар ски мо дел прак тич -

но би зна чио да ће пен зи је

укуп но 1,7 ми ли о на пен зи о -

не ра у Ср би ји ра сти по мо -

де лу ко ји под ра зу ме ва

ускла ђи ва ње са 50 од сто

ин фла ци је и 50 од сто ра ста

про сеч не за ра де. То би у

сле де ћој го ди ни зна чи ло по -

ве ћа ње од пет од сто, што би

зна чи ло да ће про сеч на пен -

зи ја од 27.000 ди на ра би ти

ве ћа за 1.350 ди на ра.

Швај цар ска фор му ла за

ускла ђи ва ње пен зи ја у Ср би -

ји ни је но вост. Уве де на је у

наш си стем 2003. го ди не и

би ла је еко ном ски одр жи ва,

али Вла да ју је уки ну ла због

зах те ва Свет ске бан ке у

окви ру та да шњег аран жма на

с ММФ-ом. Пен зи о не ри су

би ли не за до вољ ни и та да је

до шло до ве ли ких, еко ном -

ски нео др жи вих, али по ли -

тич ки ко ри сних, ван ред них

по ве ћа ња пен зи ја 2008. ко -

ја су про у зро ко ва ла ви ше го -

ди шњу пен зиј ску и бу џет ску

де ста би ли за ци ју. На кон ста -

би ли за ци је Вла да је уки ну ла

фор му лу за ускла ђи ва ње

пен зи ја кра јем 2018. и на ја -

ви ла но ву од 2020. го ди не.
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8 ГРАДСКА

Шта ка да пре пла ти те по рез?

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Све ча ност по во дом уру чи ва ња при -
зна ња ви ше стру ким да ва о ци ма кр ви
упри ли че на је у про сто ри ја ма пан че -
вач ког Цр ве ног кр ста у сре ду, 6. но -
вем бра, у окви ру обе ле жа ва ња Да на
гра да. Пла ке те су до би ли на ши су -
гра ђа ни ко ји су крв да ли 35, 50, 75 и
100 пу та. До де ље но је и ви со ко при -
зна ње „Ши ро ко ср це” Цр ве ног кр ста
Ср би је нај ху ма ни јим сре ди на ма за
ре зул та те оства ре не у да ва ла штву у
2018. го ди ни. Ову све ча ност су ор га -
ни зо ва ли пан че вач ки Цр ве ни крст и
Град Пан че во, као по кро ви тељ.

Ове го ди не је чак 127 да ва ла ца за слу -
жи ло пла ке ту у знак за хвал но сти за ис -
ка за ну ху ма ност: 47 да ва ла ца крв је да -
ло 35 пу та, 61 да ва лац је то учи нио 50
пу та, 16 да ва ла ца 75 пу та и њих тро је
крв је да ло 100 или ви ше од сто пу та!

До бро до шли цу свим го сти ма по же -
ле ла је Ми ли ца То до ро вић, се кре тар -
ка Цр ве ног кр ста Пан че во, по ру чив -
ши да ва о ци ма сле де ће:

– Ви сте они до бри љу ди ко ји не се -
бич но при ти чу у по моћ увек ка да је
она по треб на и ко ји ве ли ке стра хо ве и
бри ге мно гих по ро ди ца и њи хо вих
бли жњих за ме њу је те сре ћом. За то се у
чи та вој на шој за јед ни ци пре ма сви ма
ва ма га је за хвал ност и љу бав, а овај
дан је при ли ка да вам до де лом при -
зна ња Цр ве ног кр ста Ср би је то и по -
твр ди мо – ис та кла је То до ро ви ће ва.

Као што је већ по зна то, због за кон -
ских из ме на, до бро вољ ни да ва о ци кр -
ви од сеп тем бра про шле го ди не крв
ви ше не да ју у Слу жби тран сфу зи је
Оп ште бол ни це, већ са да тај ху ма ни
чин оба вља ју у про сто ри ја ма Цр ве -
ног кр ста, у Ули ци Жар ка Зре ња ни на
15, и то са мо сре дом, од 9 до 12 са ти.
Ми ли ца То до ро вић за хва ли ла је да -
ва о ци ма на то ме што су се при ла го -
ди ли но вом на чи ну при ку пља ња кр -
ви и ти ме по сла ли ја сну по ру ку да за
ху ма ност не ма пре пре ка.

Ме ђу до бит ни ци ма пла ке те про -
шле сре де био је и наш су гра ђа нин

Пре драг Ди ми три је вић, ко ји је крв
дао не ве ро ват них 107 пу та!

– Пр ви пут сам дао крв у вој сци,
ка да сам имао осам на ест го ди на То
је би ло ја ко дав но. Сва ки пут ка да
сам да вао крв осе ћао сам се да ра дим
не што до бро и ху ма но. Апе ло вао бих
на све, по го то ву мла де, да бу ду до -
бро вољ ни да ва о ци кр ви, јер оно што
на ма мо жда ма ло зна чи, не ком мо же
жи вот да спа се – по ру чио је Ди ми -
три је вић.

Пла ке ту „Ши ро ко ср це” ко ја се до -
де љу је за нај бо ље ре зул та те оства ре -
не у до бро вољ ном да ва ла штву кр ви у
про шлој го ди ни уру чио је Ми лен ко
Чуч ко вић, члан Град ског ве ћа за ду -
жен за област ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке.

– Ху ма ност на де лу не ма ре чи. До -
бро вољ но да ва ла штво кр ви је не што
што мо ра мо да при хва ти мо као лич -
ну и дру штве ну од го вор ност – ис та -
као је Чуч ко вић.

Ко лек ти ви ко ји су то ком про шле
го ди не ис ка за ли ве ли ку дру штве ну
од го вор ност ти ме што су да ли по др -
шку сво јим за по сле ни ма у ор га ни зо -
ва њу ак ци ја до бро вољ ног при ку пља -
ња кр ви уну тар сво јих ор га ни за ци ја и
та ко за слу жи ли при зна ње „Ши ро ко
ср це” је су: НИС а. д. Пе тр ол Ра фи не -
ри ја наф те Пан че во, ЈКП „Гре ја ње”,
Тех нич ка шко ла „23. мај” и ком па -
ни ја „Бо жић и си но ви”.

За хвал ни це по је дин ци ма ко ји су
да ли свој ве ли ки до при нос у афир -
ми са њу да ва ла штва кр ви у гра ду Пан -
че ву и ти ме по мо гли да за ли хе кр ви
бу ду кон стант не, осо би то у лет њим
и зим ским пра знич ним ме се ци ма,
ка да су не ста ши це кр ви уо би ча је не,
уру че не су: Рад ми ли Ву ке лић, но ви -
нар ки у пен зи ји, Сне жа ни Ми хај ло -
вић, на став ни ци у Ме ди цин ској
школи, и Бо ри Мај ки ћу, ко ман дан -
ту Ва тро га сно-спа си лач ког ба та љо -
на Пан че во.

РЕ КОР ДЕ РИ

Пла ке те за 75 пу та да ту крв до би ли су: Па вел Бе рац ка, Ми хал Влчек,

Дра го слав Вра нић, Бо го мир Гич ка, Јо ван Дра ган, Зо ран Ив ко вић, Са ва

Ко ва че вић, Дра ган Мрч ко вић, Ла зар Ни ко лић, Не бој ша Ри стић, Ми ле Ри -

стов ски, Ми лан Стан ко вић, Ср ба Сто ја но вић, Ва со Стој чић, Звон ко Цвет -

ко вић и Зо ран Жив ко вић.

До бит ни ци пла ке те за 100 и ви ше пу та да ту крв су: Ми лан Бо жић, Пре -

драг Ди ми три је вић и Јан Ја шко.

Ју тар ња ру ти на ве ћи не љу ди по чи -
ње не ким то плим на пит ком. Јед ни
не мо гу да се раз бу де без шо љи це ја -
ке ка фе, док дру ги ипак ви ше во ле
ча ј. 

Про ве ри ли смо шта на ши су гра ђа -
ни ра ди је пи ју.

БРА НИ СЛАВ БОЛ ДИ ЖАР, 
елек тро за ва ри вач:

– Ују тру пр во по пи јем чај, а по том
ка фу. До руч ку јем тек по сле све га то -
га, та ко да ка фу, ипак, пи јем на пра -
зан сто мак. Днев но по пи јем две ка -
фе, не ви ше од то га. Не знам да ли је
овај на пи так ште тан, ни ти раз ми -
шљам о то ме.

КРИ СТИ НА АВ ЧИ НИ КОВ, 
еко но ми ста:

– Сва ког ју тра по пи јем пр во чај, па
до руч ку јем, а он да спре мим ка фу. Та -
ко ми нај ви ше при ја. Ме шам раз ли -
чи те ча је ве: ши пак, глог, зо ву, сва -
шта пи јем... Јед на ка фа на дан ми је
са свим до вољ на већ го ди на ма. До две

шо ље днев но је пре по руч љи во по пи -
ти, оне мо гу да бу ду и здра ве. Али ту
се тре ба за у ста ви ти.

ШАН ДОР ШЕ БЕР ЛЕ, сли кар:
– Ра ни је се у на шој ку ћи ко ри стио

са мо чај, али ка ко сам по чео да ра -
дим, ја сам с вре ме ном по стао „ка -
фа рош”. Пи јем је и ују тру, на пра -
зан же лу дац, обич но с мле ком. Ко -
ли ко је то здра во, ни сам си гу ран.
Пре до руч ка тре ба по пи ти ча шу мла -
ке во де, али ја обич но пр во по пи јем
„нес”. Чај пи јем кад сам бо ле стан, а
не кад ни тад (смех). Све сам из о -
кре нуо. Не ки пут по пи јем две ка фе
у то ку да на, а не кад ни јед ну. То је
чи ста на ви ка – до бра или ло ша, ни -
кад се не зна.

ЕСТИ КА АН ДРЕ ЈИЋ, ко но ба ри ца:
– Кад уста нем, ску вам ка фу. Не пи -

јем је ни кад на пра зан сто мак. По пи -
јем две-три шо ље на дан. Она не ком
ште ти, али мно ги ма не. Чај пи јем је -
ди но ка да имам грип.

ЛА ЗАР КОН СТАН ТИ НО ВИЋ, сту дент:
– Пи јем и во лим чај, а и ка фу. Ра -

но ују тру не кон зу ми рам ка фу, про -
сто не мам по тре бу. Не пи јем је ни
сва ки дан, на не дељ ном ни воу мо жда
по пи јем јед но три ка фе. Ча ја се исто
се тим кад ми се пи је, не че кам да се
раз бо лим.

МИ ЛЕ НА МО ТИ КА, до ма ћи ца:
– Пи јем и јед но и дру го. Баш ју тр -

ос сам по пи ла ка фу на пра зан сто -
мак, а имам про бле ма са же лу цем.
Ре кли су ми да не смем да је пи јем,
али ја то не мо гу, имам ни зак при ти -
сак. За то се тру дим да шо љу ка фе
по пи јем по сле до руч ка, а увек ста -
нем код две днев но. Јед ну ка фу ују -
тру, па још јед ну око три са та по под -
не. Не кад сам пи ла по ше сна ест ка -
фа (смех). Са ча јем је дру га чи је, сва -
ки дан по пи јем мај чи ну ду ши цу, кан -
та ри он и раз не дру ге вр сте ча је ва,
што ми је по треб но због про бле ма са
штит ном жле здом.

Је ле на Ка та на

Е. АНДРЕЈИЋШ. ШЕБЕРЛЕ Л. КОНСТАНТИНОВИЋ М. МОТИКА

КОЈИ ТОПЛИ НАПИТАК НАЈРАДИЈЕ ПИЈЕТЕ?

Панчевци подједнако воле и кафу и чај

К. АВЧИНИКОВБ. БОЛДИЖАР

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва, у по не -
де љак, 18. но вем бра, од 9 до 13.30 без
стру је ће оста ти део Кај мак ча лан ске
ули це од тра фо ста ни це до пру ге с
про се ком (код бро ја 58-а).

Сле де ћег пет ка, 22. но вем бра, ис -
кљу че ња ће би ти у три на вра та у раз -
ли чи тим де ло ви ма Пан че ва: од 8 до

9.30 у де лу Цви ји ће ве ули це од Ко сте
Абра ше ви ћа до Сте ва на Срем ца, у де -
лу Ули це Ми ло ва на Гли ши ћа од Гун -
ду ли ће ве до Цви ји ће ве и у де лу Ули -
це Сте ва на Срем ца од Цви ји ће ве ка
пру зи; од 10 до 11.30 у це лим ули ца -
ма Ми ло ва на Гли ши ћа и Сте ва на
Срем ца и од 12 до 14 са ти у Срем ској
и Сла вон ској ули ци.

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

Без стру је не ко ли ко 
де ло ва Пан че ва

Крв можете дати сваке
среде, од 9 до 12 сати, 
у просторијама 
Црвеног крста Панчево.

ДО ДЕ ЉЕ НЕ ПЛА КЕ ТЕ ВИ ШЕ СТРУ КИМ ДА ВА О ЦИ МА КР ВИ

КАД ХУ МА НОСТ ПРЕ ЂЕ У НА ВИ КУ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Зна те ли где ва ше де те 
(не) сме би ци клом?

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Предраг Димитријевић дао је крв чак 107 пута

Не дав но се у на шем гра ду до го ди ла
ова са о бра ћај на не зго да у ко јој је по -
вре ђе но де те чи ји би цикл мо же те ви -
де ти на фо то гра фи ји. О окол но сти ма
ко је су до ве ле до уде са и евен ту ал ној
кри ви ци уче сни ка у ње му по след њу
реч да ће по ли ци ја. Ми же ли мо да ро -
ди те љи ма скре не мо па жњу на за кон,
ко ји пред ви ђа нов ча не и за твор ске
ка зне уко ли ко де ца мла ђа од два на -
ест го ди на упра вља ју би ци клом на
јав ном пу ту. Мно ги ро ди те љи о овим
про пи си ма ни су оба ве ште ни, а не зна -
ње би их мо гло ску по ко шта ти.

На и ме, у чла ну 88 За ко на о без -
бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма на -
во ди се да де те мла ђе од два на ест
го ди на не сме да упра вља би ци клом
на јав ним пу те ви ма, већ то мо же чи -
ни ти са мо у пе шач кој зо ни, зо ни
успо ре ног са о бра ћа ја, зо ни 30, зо ни

шко ле и не ка те го ри са ном пу ту. У
слу ча ју да ва ше де те има ма ње од
два на ест го ди на, а во зи би цикл на
јав ном пу ту, за ко но да вац ће вас пре -
кр шај но ка зни ти из но сом од 10.000
до 20.000 ди на ра. Ако при том де те
иза зо ве не по сред ну опа сност или не -
зго ду, ка зна се по ве ћа ва на 20.000
до 40.000 ди на ра или ка зну за тво ра
до 45 да на.

Имај те у ви ду и то да ма ли ша ни
мла ђи од де вет го ди на мо гу упра вља -
ти би ци клом на де о ни ца ма ко је су
до зво ље не њи хо вим ста ри јим дру га -
ри ма са мо ако су под над зо ром ли ца
ста ри јег од ше сна ест го ди на. Да кле,
уко ли ко ваш син или ћер ка има ју ма -
ње од де вет го ди на, а пу сти те их да
са ми би ци клом оду, ре ци мо, у парк,
мо гла би вас са че ка ти ка зна у из но су
од 6.000 до 20.000 ди на ра.

Ф
О

Т
О
: 

А
. 
Д

А
К

И
Ћ

Че твр та ра та за по рез на имо ви ну
до спе ла је у че твр так, 14. но вем бра,
уплат ни це су од штам па не и у то ку је
њи хо ва до ста ва, а ме ђу на шим су гра -
ђа ни ма ко ји бла го вре ме но пла ћа ју
по рез има и оних ко ји су упла ти ли
ви ше не го што је тре ба ло. Је дан од
њих ја вио се на шој ре дак ци ји с пи та -
њем мо же ли му би ти вра ћен ви шак
нов ца ко ји је упла тио на име по ре за
и ка ко се то пра во оства ру је.

У По ре ској упра ви ка жу да се пра -
во на по вра ћај ви ше или по гре шно
пла ће ног по ре за мо же те оства ри ти
под но ше њем зах те ва над ле жној ор -
га ни за ци о ној је ди ни ци те уста но ве
пре ма се ди шту прав ног ли ца/пред у -
зет ни ка од но сно пре би ва ли шту фи -
зич ког ли ца.

По ред иден ти фи ка ци о них по да та -
ка, по треб но је да у зах те ву на ве де те

ра чун јав них при хо да с ко јег тре ба
из вр ши ти по вра ћај, од но сно БОП уко -
ли ко је исти до де љен по ре ској при ја -
ви и те ку ћи ра чун на ко ји се вр ши по -
вра ћај сред ста ва. Зах тев мо ра да бу де
пот пи сан од стра не од го вор ног ли ца
или ли ца овла шће ног за за сту па ње.

По ре ска упра ва ће од лу чи ти по зах -
те ву нај ка сни је у ро ку од пет на ест да -
на од да на при је ма зах те ва и по спро -
ве де ном по ступ ку, уко ли ко је зах тев
осно ван, до не ће ре ше ње ко јим се одо -
бра ва по вра ћај сред ста ва. Уко ли ко се
у ро ку од три де сет да на од да на при -
је ма зах те ва не из вр ши по вра ћај, има -
те пра во и на ка ма ту ко ја се об ра чу -
на ва на из нос ви ше пла ће ног по ре за.
Из у зет но, ако је основ за по вра ћај по -
ни ште но од но сно из ме ње но ре ше ње
или дру ги акт о за ду же њу, ка ма та се
об ра чу на ва од да на упла те по ре за.
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Зејн Би -
ге лоу је
од ра стао
у са вр ше -
ној по ро -
д и ч  н о ј
ку ћи у
пла ни на -
ма Блу
Риџ у Се -
в е р  н о ј
Ка ро ли -
ни и сви
ми сле да
је ње гов
жи вот иди ли чан. Иа ко је дру штве -
ни углед ње го вих ро ди те ља не при -
ко сно вен – отац чу ве ни хи рург,
мај ка еле гант на, узо р на су пру га –
све ће се про ме ни ти јед не ве че ри
ка да гор ка исти на о ње го вој по ро -
ди ци ис пли ва на виде ло.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
због че га сте ви из гу би ли тло под
но га ма. Књи ге из „Вул ка на” до би -
ће ау то ри сле де ћих по ру ка:

„По ми сли ла сам: ’Зе мљо, отво -
ри се!’ кад је мо ја уну ка ре кла на -
шој ком ши ни ци На ди да мно го ли -
чи на мај му на.” 060/6672...

„Из гу бим тло под но га ма сва ке
зи ме по не ко ли ко пу та. Кли за ве
ми чи зме.” 069/1505...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње с ким би сте во ле ли
да бу де те са ми на пу стом остр ву:

„Сам са со бом! Да се ко нач но
од мо рим.” 066/0581...

„Во ле ла бих да бу дем на пу стом
остр ву са свим књи га ма ко је бих
ина че во ле ла да про чи там, а немам
вре ме на за то.” 064/1179... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 20. но вем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ко је ре чи нај ви ше во ли -
те да ко ри сти те у ко му ни ка ци ји?”,
на гра ди ће мо по јед ном књи гом.
Од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју.

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

К њ и  г а
„При че о
р е  ч и  м а ”
још јед на
је илу стра -
ци ја усме -
не на род не
б а  ш т и  н е
ко ју је при -
ку пио и
уоб ли чио
Вук Ка ра -
џић. При -
р е  ђ и  в а ч
М и  о  д р а г
Ма тиц ки са брао је у ово из да ње
све крат ке при че, „ка же” и за пи се
о по је ди ним ре чи ма у срп ском је -
зи ку из Ву ко вог „Рјеч ни ка” и „Срп -
ских на род них по сло ви ца”.

„При че о ре чима”
Ву ка Ка ра џи ћа

„Ис под 
по вр ши не” 

Но ре Ро бертс

Два чи та о ца ко ји до 20. но вем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Шта се кри је ис под ва ше
по вр ши не?”, на гра ди ће мо по јед -
ном књи гом. Од го во ре ће мо об ја -
ви ти у на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Не ма осо бе ко ја ни је за ста ла и за ди -
вље но по сма тра ла де ко ра ци је ко је се
да нас мо гу ви де ти на слат ки ши ма ра -
зних вр ста и об ли ка. По ред то га што
су ле пи за око, сви ти цве ти ћи, ср ца,
ау то мо би ли и раз не дру ге фи гу ре су
и је сти ви. Ако сте по ми сли ли да је
са вр ше но уку сна тор та вр ху нац, по -
гре ши ли сте. Са вр ше но уку сна и фан -
та стич но ле па је тек „оно пра во”.

Деч ји осме си 

Ка та ри на Јо ва но вић (33) из Стар че ва
ка же да је као де те уме ла ле по да цр -
та и ва ја, па се то зна ње с го ди на ма
уоб ли чи ло као та ле нат за рад је сти -
вим ма са ма.

– Слат ки ши ма се ба вим од ка да знам
за се бе. Пр во је то би ло уче ство ва ње у
при пре ми ра зних по ро дич них по сла -
сти ца, а ка сни је сам учи ла и све ви ше
раз ви ја ла љу бав пре ма то ме. До са да
сам на пра ви ла мно го ин те ре сант них
де ко ра ци ја и тор ти раз ли чи тих об ли -
ка, као што су ме да ко ји из гле да као
пли ша на играч ка, сак си ја са ор хи де -
јом, па сак си ја с как ту сом, тор та са
сто јед ном фи гу ром дал ма тин ца, затим

у об ли ку ма га рен це та, ау то мо би ла, ди -
но са у ру са, лон ца с по вр ћем и ку хињ -
ским ала том, а и раз не ле пе све ча не
де ко ра ци је – при ча нам Ка та ри на.

Она нај ви ше ужи ва у руч ној из ра -
ди фи гу ра, јер та да има сло бо ду за
ства ра ње и ње на ве шти на до ла зи до
из ра жа ја. 

– Нај те же је на пра ви ти људ ске ли -
ко ве, или оне из цр та ћа, а да из гле да ју
ве ро до стој но – об ја шња ва Ка та ри на.

Ње но де те због алер ги је ни је сме ло
да је де ро ђен дан ске тор те, па је она
спо ји ла две ства ри ко је во ли – сво ју
умет ност и ку ва ње, ка ко би му ис пу -
ња ва ла же ље.

– Мо је жи вот но опре де ље ње ни је
оно за шта сам се шко ло ва ла, већ оно
што ме чи ни срећ ном, а то је уме ће
да од слат ки ша на пра вим не што вр -
ло ле по. Љу ди ма је то вр ло ин те ре -
сант но и не пре ста но ра сте по тра жња
за што леп шим и де ко ра тив ни јим по -
сла сти ца ма. Би ло је раз ли чи тих спе -
ци јал них зах те ва, где тре ба ускла ди -
ти укус, из глед и за ко не фи зи ке да се
све то на пра ви – при ча она.

Ин спи ра ци ју про на ла зи у деч јим
же ља ма, јер су тор те за њих и нај ин -
те ре сант ни је.

– Не по сто ји ни шта леп ше од за -
гр ља ја пре срећ ног де те та ко је сте

оду ше ви ли ро ђен дан ском тор том де -
ко ри са ном иде ја ма и ли ко ви ма ко је
оно во ли – за кљу чу је Ка та ри на. 

Ча роб ни ме де ња ци 

Љи ља на Ср дић (59) од де тињ ства во -
ли да ис тра жу је, пре у ре ђу је, ме ња и
до те ру је све око се бе. 

– По че ла сам цр та њем и сли -
ка њем по све му згод ном: па -
пи ру, тка ни ни, упо треб ним
пред ме ти ма... Пра ви ла сам лут -
ки це од кр пи ца и гли на мо ла,
до те ри ва ла гар де ро бу се би и
де ци у фа ми ли ји, осли ка ва ла
зи до ве, цр та ла стри по ве, опро -
ба ла се ра де ћи емај лом на ме -
да љо ни ма, пра ви ла на кит од
ба би ног есцај га... – при ча Љи -
ља на. 

Она из ра ђу је и су ве -
ни ре ко ји ма ис ка зу је
тра ди ци ју и мен та ли тет
Вој во ђа на.  

– Ужи вам ка да у не -
чи јем до му, шко ли или
ре сто ра ну ви дим свој
рад! По ми слим ка ко је
не ко сре ћан и за до во -
љан њи ме – ка же она. 

Пре не ко ли ко го ди на
је по че ла да пра ви ме -
де ња ке јер во ли об ли ке

и бо је ле це де ра, али је же ле ла
да ње ни укра си бу ду и уку сни.

– Нај ви ше во лим об лик ср -
ца, има ја сно и ја ко зна че ње
ко ме год да га да ру је те. На -
рав но, пра вим ме де ња ке ра -
зних об ли ка и бо ја, и осли ка -
вам ра зним тех ни ка ма. Али
нај те же ми је кад ми не ко на -
ру чи ме де ња ке и ка же: „Ура ди
ка ко ти ми слиш да ће би ти ле -
по!” – сме је се Љи ља на.

Му шкар ци су ажу р не му ште -
ри је, мла де су увек у пра ву,
ма ме и ба ке тач но зна ју шта же ле, а
де ца пра те трен до ве...

– Тру дим се да удо во љим свим же -
ља ма. Ве ли ки, ма ли, ша ре ни, цр ве -
ни, злат ни, ус кр шњи, бо жић ни ме де -
ња ци... сви су они ди ван из бор за дар
ко јим ће те не ко ме по ка за ти ко ли ко
вам је по се бан! – за кљу чу је она.  

Ра до сни пра зни ци

Ду ши ца Да кић Стој чев ски (31) из Ка -
ча ре ва као ма ла је ко мад бла та из из -
вр ну те кон зер ве са ужи ва њем укра -
ша ва ла цве ти ћи ма ја бу ке и тре шње, а

са да се успе шно ба ви из -
ра дом де ко ра ци ја за

тор те у по сла сти чар -
ни ци „Ан чи ко ла чи”.

– До са да сам укра -
си ла пре ко два де сет
хи ља да тор ти за ро -

ђен да не, сла ве, свад -
бе, Но ву го ди ну... Нај -

ви ше ужи вам у пра зни ци -
ма као што су 8. март и Дан
за љу бље них, јер та да знам да
ће се осо ба ко ја до би је мо ју
тор ту по себ но об ра до ва ти –
при ча Ду ши ца. 

Њој је нај те же да де ко ри ше
тор ту ка да не зна за ка кву је
при ли ку на ме ње на.

– Де ко ра ци је сам по че ла да
пра вим на прак тич ној на ста ви
на Ви шој хо те ли јер ској шко -
ли, а мо ја спе ци јал ност у про -
те кле че ти ри го ди не по ста ле
су чо ко лад не де ко ра ци је и чо -
ко лад не ча ши це пу ње не кре -
мом и де ко ри са не во ћем – об -
ја шња ва она.

Сва ки зах тев с ко јим му ште -

ри ја до ђе но ви је иза зов за њу, али
пра зни ци су ипак по себ на при ли ка,
јер се у ве о ма крат ком ро ку де ко ри -
ше из ме ђу две ста и три ста тор ти.

– Дру штве не мре же су да нас пу не
сли ка ра зних де ко ра ци ја, па нам до -
ста олак ша ва ју по сао. Са мо од јед не
фо то гра фи је до бро укра ше не тор те
мо же те да из ве де те де се так слич них,
а опет раз ли чи тих тор ти, јер сва кој
до да те још не ки де лић де ко ра ци је за
де ча ка, де вој чи цу, за за љу бље не... –
об ја шња ва Ду ши ца.

Цве тА на

Алек сан дра Јо ва но вић (38) већ че ти -
ри го ди не се ба ви из ра дом де ко ра ци -
ја, а ин спи ра ци ју на ла зи у при ро ди.
Сма тра да све што чо век мо же да
за ми сли мо же и да на пра ви.

– Оног мо мен та ка да на ше тро је
де це су пруг и ја спре ми мо на по чи -
нак и ка да ку ћу пре пла ви уми ру ју ћа
ти ши на, на сту па мо је вре ме. Сав умор
од про жи вље ног да на не ста је, ча ро -
ли ја кре а тив но сти по чи ње. Ужи вам
да се пре пу стим ма шти и та да као да
пр сти са ми ра де – при ча Алек сан дра.

Ка же да не зна да ли за то што је ве -
ли ки љу би тељ цве -
ћа, или за то што
је има ла од лич -
ну учи те љи цу
ко ја јој је пре -
не ла то зна ње,
тек, цвет ни укра -
си су јој по ста ли
спе ци јал ност.

– До па да ју ми се пре -
ли ва ње бо ја, њи хо во сла -
га ње, ком би но ва ње об ли -
ка и ве ли чи на... Игри ни -
ка да кра ја! Ко не во ли
раз не фи гу ри це за де цу,
на ро чи то ако их и сам
има? – об ја шња ва Алек -
сан дра, ко ју су у деч ји
свет уве ли ње ни си но ви,
од ко јих је на у чи ла шта
дру га де ца во ле.

– У тре ну ци ма ства ра -
ња до зво лим сво јој ма -
шти да од лу та у мо је нај -
ра ни је де тињ ство – при -
ча она.

Умет нич ка де ла

На та ша Бе лић (55) би ла је од ли чан
ма те ма ти чар у шко ли. Ишла је на
так ми че ња, ве жба ла ло гич ке за дат ке,
али је исто вре ме но ле по цр та ла, сви -
ра ла кла вир, пе ва ла, пле са ла...

– Ма шта ла сам да бу дем ва јар и о
то ме пи са ла оне за дат ке на те му „Шта
ћеш би ти кад по ра стеш?”. Ми слим
да ма те ма тич ка ло ги ка у ком би на ци -
ји с при влач но шћу есте ти ке у ства ри
да је тај иде а лан спој по тре бан за кре -
а тив ност. Код ме не је то пре по зна ла
ма ма, ка да ми је с мо јих два на ест го -
ди на до зво ли ла да ши јем већ озбиљ -
ни је ко ма де гар де ро бе, а он да су оста -
ли око ме не по че ли да при ме ћу ју да
умем сва шта да на пра вим – при ча
На та ша.

За то је про ме ни ла план и, уме сто
ма те ма тич ког сме ра, упи са ла Шко лу
за ди зајн у Бе о гра ду и по че ла да раз -
ви ја сво ју кре а тив ност на пра ви на -
чин.

– Би ла сам ус хи ће на сва ким но вим
про јек том и на ро чи то из ра дом мо де -
ла од др ве та, пла сти ке, ста кла, ме та -
ла... Ба ви ли смо се ди зај ном упо треб -
них пред ме та, као што су: фен, мик -
сер, пе гла..., и све смо то пред ста вља -
ли мо де ли ма ко ји су мо ра ли да из -
гле да ју као ори ги нал. Би ло је за и ста
за бав но. Али ни сам мо гла без ма те -
ма ти ке, па сам су бо том ују тру ишла
на фа кул та тив ну на ста ву ма те ма ти ке
у Ар хи тек тон ској шко ли и то ми је
ка сни је омо гу ћи ло да упи шем Ар хи -
тек тон ски фа кул тет – об ја шња ва
Наташа.

Она ужи ва у про це су у ко јем од
ни че га на ста не не што што сво јом ле -
по том и по себ но шћу при вла чи па -

жњу љу ди. Умет нич ком
де ко ра ци јом ме де ња ка

ба ви се се дам го ди на,
а већ пу них пет го -
ди на др жи кур се ве
на ко ји ма дру ге об у -
ча ва да се ба ве де ко -

ра ци јом.
– У по чет ку сам мно -

го ви ше би ла по све ће на из -
ра ди ко ла чи ћа по по руџ би ни,
а са да углав ном пу ту јем и др -
жим ча со ве сву да где ме по -
зо ву. Ка да сам за по че ла овај
слат ки по сао, о ње му се ов де
ма ло зна ло. Тра ди ци ја у пра -
вље њу ле це дер ских ср ца је по -
сто ја ла, али је би ла за по ста -
вље на. Да нас, по сле се дам го -
ди на мог ра да и ши ре ња иде -
је о умет нич ки де ко ри са ним
ко ла чи ћи ма, мо рам да ка жем
да је ин те ре со ва ње љу ди за
ову вр сту ко ла ча, ма лих умет -
нич ких де ла, за и ста ве ли ко.
На мо је ра ди о ни це до ла зи ле
су же не не са мо из Ср би је не -
го из свих де ло ва све та: Евро -
пе, Ка на де, Ау стра ли је, Син -
га пу ра, а би ло је и не ко ли ко
му шка ра ца – ка же На та ша. 

Укра ше ни ко ла чи ћи и ме де -
ња ци по ста ли су са став ни део сва ког
сла вља, деч јег ро ђен да на, вен ча ња,
пра зни ка, ком па ниј ских про сла ва, а
На та ша ка же да вр ло че сто кли јен ти
же ле да по кло не ко ла чи ће не кој дра -
гој осо би и тра же да на ње му бу де не -
ки мо тив или нат пис ко ји за њих има
по себ но зна че ње.

– Нај те же ми је ка да ми не ко тра -
жи да ко пи рам ту ђи рад. То ме љу ти
и од мах га упу тим да на ру чи ко ла че
та мо где их је ви део. Иза зов ми је да

пра вим ком пли ко ва не де ко ра ци је, које
зах те ва ју уме ће и мир ну ру ку, реци -
мо осли ка не ко ла че. У све ту су са да
вр ло тра же ни ме де ња ци на ко ји ма су
ру ком ура ђе не чи та ве умет нич ке
слике. То је фа сци нант но – за кљу чу је
На та ша.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ КЕ КО ЈЕ ПРА ВЕ НАЈ ЛЕП ШЕ СЛАТ КИ ШЕ

ЊЕ НО СЛАТ КО ВИ СО ЧАН СТВО... ДЕ КО РА ЦИ ЈА!

Катарина Јовановић

Душица Дакић Стојчевски

Љиљана Срдић

Наташа Белић

Александра Јовановић
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• УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО •

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

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

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

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)

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница

Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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УГАЉ
Ковинска коцка

6.850

Сушени вреоци

12.700

и остале врсте угља

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ

до 180 дана

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

(6
/2

8
3

1
5

4
)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински коцка

• Ковински орах

Бесплатна достава
на кућну адресу

061/176‐34‐08

(8
/2

7
5

9
7

8
)

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
064/158-44-10, 063/101-11-47

(2
8

2
2

7
4

)

ХИТНО продајем опел
астру караван, 2007. 1.900
евра, евро 4 мотор
060/525-41-07 (СМС)

ХИТНО продајем опел
астру караван, 2007. 1.900
евра, евро 4 мотор
060/525-41-07 (СМС)

ФОРД фијеста 1999. годи-
ште, нерегистрован, још
један у деловима, цена до-
говор, звати после 17 сати.
+  46769 207966 vi ber,
064/525-77-85. (285056)

ТОСТЕР 3.5 кл, комбино-

вани фрижидер, судо-ма-

шина, фрижидер, кофер

шиваћа, рерна. 063/861-

82-66. (285535)

САМАЧКИ кревеет, фоте-
ља мојца, угаона гарниту-
ра, сто, столице, сточићи.
063/861-82-66. (285535)

БРИКЕТ буков, у џакови-
ма, достава и моторка, по-
вољно. 064/482-65-53.
(285345)

ПРОДАЈЕМ четири зимске
гуме, са фелнама за кеца.
064/255-58-23. (285462)

ПРОДАЈЕМ кухињске еле-
менте, судопера, 3.000 ди-
нара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (285471)

ПРОДАЈЕМ универзални
струг, Првомајска, Загреб.
Радна дужина 1.6 м.
064/160-46-39, 013/333-
517. (285489)

ПРОДАЈЕМ мангулице
120-130 кг, цена 160 дина-
ра. 064/552-59-49.
(285484)

ПРОДАЈЕМ товне свиње,
екстра квалитета, могуће
клање. 063/812-36-04,
062/691-205. (285511)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа, гаранција, вршимо по-

правке. 064/588-95-48.

(2856179

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, гаран-

ција, вршимо ремонт.

063/705-18-18, 335-930.

(285520)

ПРОДАЈЕМ леп италијан-

ски сто пречника 120 цм.

064/359-55-44. (285518)

ПРОДАЈЕМ кревете на

спрат, душеке, ормаре,

климе, старо три месеца.

064/143-52-908. (285533)

ПРОДАЈЕМ замрзивач ма-

ли, велики вертикални,

фрижидер мали, веш-ма-

шину. 064/129-73-60.

(285631)

КАЧАРЕВО, продајем дво-
собан стан, 52 квм,  са те-
расом, грејањем, 21.000
евра. Тел. 063/763-60-64
(СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољи-
ца. 013/618-625, може за-
мена за гарсоњеру 28 ква-
драта. (284759/60)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (284905)

КУЋА, нова, Војловица,
180 квм, укњижена, 48.000
евра. 063/784-71-34,
063/771-75-96. (284964)

КУЋА, усељива, подрум,
помоћне просторије, вели-
ки плац, Старчево. Тел.
065/262-40-30. (285097)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (285146)

СТРОГИ центар, кућа 215
квм, 4 ара. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (285448)

НОВА МИСА, плац 8 ари,
18.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (285448)

ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште, 2,2 хектара,
Новосељански пут, може
парцелација. 062/403-241.
(285391)

ПРОДАЈЕМ земљу у Доло-
ву, ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (85397)

КУЋА, центар 260 квм, I
спрат + поткровље, пент-
хаус, два купатила, Мак-
сима Горког 10, 160.000,
договор. 063/804-07-85.
(285628)

КУПУЈЕМО старо гвожђе и

све врсте метала, фрижди-

ере, замрзиваче, и чисти-

мо подруме. 061/690-31-

76. Мирон. (285498)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-

14-77. (285407)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-

правност није битна. Ре-

монтујемо ваше пећи.

335-930, 063/705-18-18.

(285520)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, перје, плинске боце,

бакар, акумулаторе, гво-

жђе. 066/900-79-04.

(285402)

ОТКУП секундарне сиро-

вине, гвожђе, шпорете, те-

левизоре, веш-машине, за-

мрзиваче, акумуалторе,

долазим. 061/322-04-94.

(285593)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, фрижидере,

замрзиваче, долазим на

адресу. 061/148-01-31.

(285482)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,

месинг, алуминијум, оло-

во, веш-машине, замрзи-

ваче, шпорете, телевизоре.

061/321-77-93. (285593)

НА ПРОДАЈУ топола и вр-

ба, каменакоцка и ивич-

њаци. 063/423-466,

013/420-761. (285583)

ПРОДАЈЕМ четири полов-

на гардеробер ормана.

Тел. 063/392-952. (285554)

ТРОФАЗНИ електрични

шпорет, 4 рингле, као нов.

063/837-61-15. (285563)

БИБЕР цреп – 3 комада 10

динара. 064/902-28-89.

(285570)

ТОВЉЕНИЦИ до 200 кг,

јунећа полутка од 23. но-

вембра. 063/879-03-55. 

ПРОДАЈЕМ мешалицу за

бетон са бензинским мо-

тором. 064/319-35-67.

(285591)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, са ко-

лицима. Тел. 061/352-11-

40. (285604)

ПРОДАЈЕМ кревет 4.000,

веш-машина, добра 4.000,

самачки хотел, 063/773-

36-90. (285611)

ГАСНА пећ алфа 7, полов-

на, три комада, 150 евра.

063/816-20-98. (285606)

ПРОДАЈЕМ веш-машину

горење и комбиновани

шпорет. 064/277-62-90.

(285623)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-

шине, фрижидере, замр-

зиваче, шпорете, акумула-

торе, каблове. 060/521-93-

40. (285467)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, олово, акуму-

латоре, веш-машине, за-

мрзиваче, телевизоре, до-

лазимо. 061/206-26-24.

(285593)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре,

долазим на адресу.

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

11-47. (287582)

КУПУЈЕМ: перје, старин-

ски намештај, слике, сато-

ве, стари новац, стрипове,

сифон флаше, старе

играчке, старо покућство.

063/705-18-18, 335-930.

(205520)

КУПУЈЕМ возила од 70 до

1.600 евра. 062/193-36-05.

(2855890)

ГАРАЖА у центру, мењам

за гаражу на Котежу 2 или

Котежу 1. 064/424-97-20.

(285403)

ГАРАЖУ дуплу издајем,

испод зграде струја, греја-

ње гратис. Тесла. 061/225-

16-43. (2875526)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж

1. Тел. 062/339-299.

(285613)

ПРОДАЈЕМ апарат за ко-
кице, тремилицу-метал-це-
ви, бушилицу-батерије.
068/401-59-77. (284843)

ВЕШ-МАШИНА, мини
шпорет, кухињски бојлер,
фрижидер и половни де-
лови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-
76-07. (285505)

МАГНУЛИЦЕ полутке 220,
јарада 250, шиљеже бело.
062/167-16-81. (284941)

ПРОДАЈЕМ две краве сте-
оне и два телета, Панчево.
063/807-32-60. (285126)

ПРОДАЈЕМ црвено-белу
јуницу, стару 14 месеци.
Тел. 065/459-90-14.
(285311)

ДЕБЕЛЕ свиње на продају.
Тел. 064/193-15-93.
(285413)

ПРОДАЈЕМ опел астра
1.7, очуван, 2008, први
власник. Тел. 064/127-06-
30, 064/291-19-23.
(285569)

ПРОДАЈЕМ скалу 55,
2004, регистрован плин.
064/319-35-67. (285591)

ЗАСТАВА 101, 2005, ате-
стиран гас, 2022, реги-
строван до августа 2020,
600 евра. 063/140-62-92.
(285600)

ГОЛФ 5 +, 2006, 1.9 Д;
рег. До 8. августа 2020.
064/068-77-04. (2856199

КУПУЈЕМ аутомобиле од

80 до 2.000 евра, стање

небитно. 063/165-83-75.

(285589)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2012. пе-
тора врата, атестиран
плин. 064/587-50-24.
(285490)

ДОБЛО макси карго 1.4,
2007, атестиран плин.
064/130-36-02. (285490)

ФОРД фокус 1.6 бенз.
2003. годиште, југо корал
ин пежоов мотор, 2004.
годиште. 063/862-11-70.
(285598)

СЕИЋЕНТО на продају,
регистрован до јула 2020.
Тел. 064/340-26-43.
(285218)

ПРОДАЈЕМ голф 6, 1.6
ТДИ, 2012. годиште, реги-
строван. Тел. 065/406-36-
08. (285435)

РЕНО СЕНИК, 2005, реги-
строван до маја, квар мо-
тора, 1.000 евра. 069/641-
124. (285437)

ФОЛКСВАГЕН бора 2001,
1.9 ТДИ, караван, у добр-
ом стању, 1.850 евра, за-
мена. 069/641-124.
(2854379

СИТРОЕН ксара пикасо,
2002. годиште, регистро-
ван, одличан. 063/774-28-
39. (285456)

КЛИО 1.2, 2002. троје вра-
та, регистрован годину да-
на. 064/587-50-24.
(285490)

ФИЈАТ 500 Л, 1.4, 2013,
52.000 км, сва опрема.
064/130-36-02. (285490)

ПУНТО 1, 1998. годиште,
троје врата, атестиран
плин, истекла регистраци-
ја. 064/587-50-24.
(285490)

ФИЈАТ стило дизел 1.9, бе
улагања, договор.
061/105-06-83, 060/367-
30-41. (285517)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2006.
годиште, регистрован до
краја маја 2020, урађени
сервиси, одличан.
064/187-20-13. (285540)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

УПРАВЉАЊЕ

БЛИЗУ ЦЕНТРА кућа са
две стамбене јединице,
договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (385630)

ХИТНО, повољно, Дебеља-
ча, одличне три кућа на 10
ари, 25.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (385630)

АГЕНЦИЈИ „Лајф”, пореб-
не куће и станови у Пан-
чеву, брза исплата. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(385630)

ПЛАЦ са темељом, Шар-
планинска, 4,45 квм, про-
јекат, 19.500. (67),
063/744-28-66. (285632)

СТАРЧЕВО, 15 ари, 240,
са локалом, 45.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(285558)

КУПУЈЕМ кућу у Војлови-
ци. 065/331-48-02 (СМС)

КУПУЈЕМ кућу или део ку-
ће у Качареву. 064/369-
47-02. (285419)

КУПУЈЕМ спратну кућу на
Миси. 060/680-56-52.
(285521)

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

ТЕСЛА, трособан, срке-
ђен, усељив, власник.
013/331-079. (284200)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, 30 квм, шупа 13 квм,
потребна тотална рекон-
струкција, Димитрија Ту-
цовића 10. 063/208-114.
(285352)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зре-
њанина, власник. 061/382-
88-88. (285036)

СОДАРА, троипособан,
ЦГ, VI, лифт, поглед на ре-
ку. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (285431)

КОТЕЖ 2, трособан, 80
квм, четири собе, IV.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (285431)

СЕНИОРСКИ програм за
65+. За наше пензионере,
правни начини за сигурни-
ју будућност. АМК некрет-
нине, Његошева 12.
061/262-08-44. (285512)

СОДАРА, једнособан, 37
квм, V, ЦГ, 25.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(285431)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, на Котежу 1, без по-
средника. 064/485-88-34.
(285440)

НОВА МИСА, нов тросо-
бан, 95 квм, I, 600
евра/квадрат, 93 квм Пр,
600 евра/квадрат. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(285472)

НОВА МИСА, гарсоњера,
20 квм, ПР, ЕГ, 12.500.
(300), „Ћурчић”, 063/803-
10-52. (285472)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 28
квм, центар, укњижен.
060/752-22-28. (285618)

НОВА МИСА, двоипосо-
бан, 100 квм, I, ЕГ, 39.500,
договор. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (285472)

ТРОСОБАН, изузетно рено-
виран, Пепељаре, 58 квм.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-06-71. (285493)

СТРОГИ центар, 173 квм,
салонски, четворособан, I
спрат. (470), „Дива”,
064/246-06-71. (285493)

АМК некретнине, ккупови-
на, танова. Брза реализа-
ција. АМК некретнине,
Његошева 12. 061/262-08-
44. (285512)

КОТЕЖ 1, двособан, ПВЦ

столарија, паркет, сигур-

носна врата, без посред-

ника. 061/613-10-11.

(285483)

МИСА, 20 квм, гарсоњера,

12.500; 100 квм, двоипо-

собан, 39.500. (324), „Ме-

диа”, 064/223-99-20.

(285504)

МИСА, једнособан, 27

квм, поткровље, одмах

усељив, 15.000 евра.

063/777-28-66. (285421)

КОТЕЖ 1, двособан, 58

квм, III, 39.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(285448)

МИСА, 57 квм, једноипо-
собан + сутерен, 23 квм,
36.500. (324), „Медиа”,
064/223-99-20. (285504)

ЈЕЗГРО града, надомак
Његошеве, пешачке зоне,
градског парка. Двоета-
жни објекат 109 квм, сре-
ђен, усељив, цена 59.900.
АМК некретнине, Њего-
шева 12. 061/262-08-44.
(285512)

ПРОДАЈЕМ укњижен јед-
нособан дворишни стан у
центру, новије градње.
066/318-235. (285503)

ЦЕНТАР, 49 квм, двособан
изузетан, 36.500. (324),
„Медиа”, 064/223-99-20.
(285504)

ЦЕНТАР, изузетан тросо-
бан, троипособан, II, ЦГ,
новији, 71 квм, две терасе,
68.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (285514)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двосо-
бан, 45 квм, ВП, ТА, рено-
виран, 28.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285519)

КОТЕЖ 2, двособан, преу-
ређен у двоипособан, V,
ЦГ, усељив, 40.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285519)

ЦЕНТАР, Браће Јовано-

вић, стамбено-пословни

објекат, локал 130 квм, у

раду. Ретко у понуди! 520

квм, 4,4 ари, цена 220.000

евра. АМК некретнине,

Његошева 12. 061/262-08-

44. (285512)

КУЋА, приземна, 130 квм,

4 ара, реновирана,

усељива, 29.000 евра.

Козарачка 10. 063/135-29-

76. (285628)

МИСА, ПР + ПК, 192 квм,

прелепа укњижена, 4.60

ари, 95.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(285632)

СТАРА МИСА, кућа 80

квм, 3,3 ара, 15.500. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (285551)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Се-
ло. 063/887-84-00. (285586

ПРОДАЈЕМ кућу у Тополи
са плацем 7 ари, 20 квм,
одмах усељива. 064/134-
97-60. (285587)

ПРОДАЈЕМ кућу, С. Миле-
тића, два стана, око 100
квм. 063/776-16-77.
(285620)

КУЋА, монтажна, 70 квм,
нова 2 ара, 1/1, 15.000
евра, Козарачка 10-ц.
063/135-29-76. (285628)

КУЋА 60 квм, реновирана,
2 ара, 10.000 евра, Коза-
рачка 10-а. 063/135-29-
76. (285628)

СТАРЧЕВО, усељива кућа,
помоћни објекти, 9.5 ари.
063/725-99-37. (285633)

ПРОДАЈЕМ плац на Кара-
ули. Тел. 062/298-13-88.
(285602)

БЛИЗИНА ЦРКВЕ са два
торња, изузетна прилика
за инвеститоре и ваш бу-
дући дом. 500 квм плац,
250 квм кућа, цена
250.000 евра, договор.
АМК некретнине, Њего-
шева 12. 061/262-08-44.
(285512)

ВОЈЛОВИЦА, 74 + 83 квм,
5 ари, 35.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(285529)

МИСА, 83 квм + 50 квм, 4
ара, 30.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(285529)

ПРОДАЈЕМ њиву два и по

ланца на црепајском путу.

061/691-74-32. (285405)

ПРОДАЈЕМ њиву од 3 лан-

ца, мраморачки атар.

065/974-89-94. (285508)

ПРОДАЈЕМ нову ккућу у

низу, завршни радови,

Спортски центар. 064/221-

36-12. (285411)

КУЋА 100 квм, 2.5 ара,

25.000 евра, 1/1, ренови-

ран, Козарачка 10-б.

063/135-29-76. (285628)

КУЋА 120 квм, две једини-
це, 5,5 ара, Цара Душана.
064/075-23-67. (385430)

КУЋА 140 квм, центар
Иланџа, 17 ари, замена,
доплаћујем. 064/075-23-
67. (385430)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
викендица, струја, вода,
10 и по ари, 18.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(285431)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панче-
ву, без посредника, Ново-
сељански пут. 063/153-37-
70. (285433)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дубов-
цу, може замена за мањи
стан. 063/734-82-31.
(285442)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, Ба-
ванитшански пут, друга
дуж, 13.000 евра.
064/128-51-16. (285491)

ИНДУСТРИЈСКО грађе-
винско земљиште, 110
ари, 1.750 евра ар, север-
на зона. 064/136-42-00.
(12854619

ПЛАЦ 32 ара, Пелистер-
ска, преко пруге, пола под
воћем. 064/113-47-76.
(285485)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољи-
ца, главни пут, Краља Пе-
тра Првог 81. 063/880-02-
00. (285567)

ПЛАЦ на Кудељарцу, 18.5
ари + 12 ари. 063/837-91-
30. (285481)

КУЋА, Краљевића Марка
17 на 4.5 ара.063/837-91-
30. (285481)

КАЧАРЕВО, кућа на про-
дају, 100 квм, усељива.
064/172-86-12. (285477)

КУЋА у Ковину, пољопри-
вредно домаћинаство са
баштом, продајем. Тел.
064/512-06-19. (285503)

ПРОДАЈА, плацеви Доло-
во, 31 ар, Саве Ковачеви-
ћа, 16 ари – Лоле Рибара.
061/654-50-08. (285499)
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Telefoni: 013/351-551, 
064/133-54-98, 060/433-54-98

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

AKCIJA!
14.11-20.11.2019.

Medeno srce Pionir, 
više vrsta 150 g

6900 
RSD

89.99

-23%

4799 
RSD

64.99 

-26%

7900 
RSD

109.99 

-28%

7900 
RSD

139.99 

-43%

34499 
RSD

379.99 

Sveža slanina sa rebrima 
1 kg

Margarin classic stoni
250 g

Cvekla Montella
720 g

Mleko sveže 2,8%mm
Mlekara Pančevo 1 l

379.99

RSD

99 344
139.99

-43%

RSD

00 79

RSD

99 47 RSD

00 69
64.99

-26%

89.99

-23%

109.99

-28%

RSD

00 79

Лимарији „Марковић”

ПОТРЕБНИ
грађевински

лимари и бравар
Пожељно искуство.

069/117-60-11
(10/284741)

ПОТРЕБНИ радници

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.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04
(6/284892)

Продајем пословни
простор од 1.500

квадрата на површини

земљишта од 5.200

квадрата.

Тел. 063/247-346
(4/285399)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобође-

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 3/4, укупне површине 25,48 м², на
робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара

Шемића бб по почетној цени од 1.000,00 динара

по метру квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана

објављивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на оглас-

ним таблама Радне заједнице (Панчево, Димит-

рија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зе-

лене пијаце у Панчеву.

ИЗДАЈЕМ локал 50 квм, у
новој згради. Моше Пија-
де 61-б. 063/272-994.
(285531)

ПРОДАЈЕМ посао у раду,
ћевабџиница са комплет-
ним инвентаром. Тел.
061/807-62-99. (285575)

ИЗДАЈЕМ локал 120 квм.
060/718-04-11. (2856129

ИЗДАЈЕМ локале у центру,
са властитим паркингом,
82, 120, 160, 232 квм.
064/143-52-98. (285533)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије за превоз жита-
рица. Пожељно млађи
пензионер. 064/367-96-97
(СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије за превоз жита-
рица. Пожељно млађи
пензионер. 064/367-96-97
(СМС)

САЛОНУ у центру Панчева
потребни фризери. Плата
30.000. 065/555-54-44.
(284012)

СЕЗОНСКИ посао на
спортском објекту. Пред-
ност студенти и спортисти.
069/116-30-31. (284341)

ПОТРЕБАН конобар/коно-
барица са искуством за
рад у ресторану. 061/623-
16-15. (285599)

ИЗДАЈЕМ два сређена по-
словна простора од 170
квм и 75 квм, на Јабучком
главном путу. Vi ber 076
425-03-02. (285100)

ИЗДАЈЕМ локал са магаци-
ном у Војловици 50 + 10
квм, са паркингом. Кон-
такт: 063/302-166. (285432)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
опремљен салон лепоте,
може празан. 063/734-82-
31. (285442)

ИЗДАЈЕМ локал из два ни-
воа 110 квм, Војводе Пут-
ника 29. 063/278-250.
(285466)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
код Аутобуске станице.
352-105. (285528)

СТРЕЛИШТЕ , потребан
стан на дужи период, ЦГ,
намештен, полунамештен.
066/552-04-94. (285539)

ИЗДАЈЕМ стан на Содари,
намештен. Тел. 063/320-
675. (285548)

ИЗДАЈЕМ двособан, 80
КВМ, комплетно намештен
стан, грејање на струју,
норвешки радијатори.
062/321-270. (285568)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике у центру града.
063/321-270. (285568)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у Самачком,
усељива од 1. децембра
2019. 061/150-07-00, зва-
ти по подне. (285578)

ИЗДАЈЕМ стан на Маргити.
Тел. 3512-114. (285604)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан дворишни стан, без
централног грејања. Тел.
013/355-023. (285637)

ЛОКАЛ 12 км, центар,
употребна, 10.000 евра,
усељив. (470), „Дива”,
064/246-06-71. (285493)

ТЕСЛА, двособан, 47 квм,
V, Радоја Домановића, ТА,
25.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (285632)

ТЕСЛА, трособан, укњи-
жен, IV, ЦГ; 88 квм, укњи-
жен, 55.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (285632)

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ,
договор, дворишни, 34,
10.500. (338), „Јанковић”,
348-025. (285558)

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан, ис-
плата одмах. 064/385-31-
15. (285207)

КУПУЈЕМ једноипособан
или двособан стан у Пан-
чеву, на Тесли, Котежу 1
или у центру. 061/301-86-
72. (285516)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (285551)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требне некретнине – куће,
станови, све локације, бр-
за реализација. (67),
063/744-28-66. (285632)

СТАН, једнособан, наме-
штен, ЦГ, преко пута
„Авива”, издајем. 064/247-
97-83. (285622)

ПОТРЕБНА кућа на дуже за
изнајмити или становање,
уз одржавање и чување.
061/130-72-42. (1285112)

ИЗДАЈЕ се поптуно празан
стан у центру, 130 евра.
Звати на телефон 060/131-
29-08. После 17 сати.
(294978)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан стан, без грејања, згра-
да, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (285427)

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан, дворишни, намештен.
063/836-23-83. (285431)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, посебан
улаз, центар, депозит, сту-
денти, радници. 061/182-
37-90. (2854479

ИЗДАЈЕМ стан у Улици
Вељка Влаховића бр. 25,
намештен. 063/801-90-47.
(285400)

ИЗДАЈЕМ стан у Улици
Стевана Шупљикца бр. 95.
063/801-90-47. (285400)

ИЗДАЈЕМ стан, 70 квм, III
спрат, стан празан. Тел.
063/319-133. (285470)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, комфоран,
ЦГ, кабловска, интернет,
интерфон, 170 евра депо-
зит. Тел. 063/246-509.
(285488)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан стан, Борска 3, Панче-
во. 373-077. (285478)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан, Карађорђева.
064/994-13-16. (285497)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
Котеж 1, опремљен.
064/158-15-90. (285500)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у центру града, де-
позит. 063/498-981.
(285418)

НАМЕШТЕН двосоан стан,
издајем, нова Миса, ТА,
школа, амбуланта.
064/231-23-59. (285410)

ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-332 (284185)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (285092)

ИЗДАЈЕМ намештен ком-
форан двособан стан, ТА
пећ. Тел. 013/352-710,
066/352-710. (2855109

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте,
раднички смештај, центар.
063/502-211. (287553)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту, 66 квм,
укњижен, VII спрат, зграда
са лифтом, ПВЦ столарија
са ролетнама и комарни-
цима, сигурносна врата,
подрумска остава, у добр-
ом стању и са лепим погле-
дом. Власник. 063/376-61-
91, 063/376-189. (285584)

ТЕСЛА, Куткова зграда, ду-
плекс, 96 квм, паркинг ме-
сто, 80.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (385630)

КОТЕЖШИРИ ЦЕНТАР,
новија градња, 91 квм, че-
творособна, III, лифт, ду-
плекс, 70.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285519)

2, 64 квм, 40.000, нова
Миса, једнособан, 15.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (385630)

НОВА МИСА, трособна
реновирана етажа, гара-
жа, ПВЦ, 47.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (285551)

СОДАРА, војне зграде,
троипособан, II, ЦГ; рено-
виран, 59.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (285551)

ТЕСЛА, Авив, једнособан,
III, 35 квм, ЦГ; 30.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (285551)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, I, ЦГ, 57 квм, комлет-
но реновиран, 41.000.
(049), „Мустанг”, 064/151-
18-93. (28501)

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, тро-
собан, III, ЦГ; квалитетно
реновиран, 63 квм, тераса,
51.000. (049), „Мустанг”,
064/151-18-93. (28501)

ТЕСЛА, новији рособна,
67 квм, III, 51.000. (049),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(28501)

СТРОГИ центар, нов тро-
собан, 73.000, салонски,
136 квм, 90.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(385630)

ПРОДАЈЕМ двособан, тро-
собан стан на Стрелишту.
066/937-00-13. (285625)

СТРЕЛИШТЕ, 55 квм, дво-
собан, III, ЦГ, 31.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285519)

КОТЕЖ 1, квалитетан дво-
собан, X, 57 квм, ЦГ,
39.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (285529)

ТОПОЛА, приземни тросо-
бан, 80 квм, двориште,
22.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (285529)

ТЕСЛА, 50 квм, без улага-
ња, ВП, ЕГ, 38.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(285529)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, у центру, 58.000.
064/171-22-70, 064/090-
10-92. (285509)

СТРЕЛИШТЕ, IV, ЦГ, 96
квм, (84 + две терасе), три
собе, два маокра чвора,
власник, укњижен.
064/163-57-59. (285527)

ТАМИШ КАПИЈА, 1`12
квм, четворособан, III,
усељив, ЦГ, 130.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285519)

ШИРИ центар, очуван
двособан, 55 квм, II
35.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (285514)
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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)

Потребни возачи Д категорије

Плата 60.000.

Инфо на тел. 066/371-101
(ф)

АУТО-СЕРВИСУ „КРТОЛА” Панчево

потребан

АУТОМЕХАНИЧАР
Контакт тел. 013/348-422, 063/271-703

„КУТКО ПЕТРОЛ”
тражи:

конобара/конобарицу и касира/касирку

Контакт: Маријана, 063/063/693-944 (ф)

„ЈМД” Д. О. О. ПАНЧЕВО
фирми за нискоградњу 

потребни 

ФИЗИЧКИ РАДНИЦИ
Инфо на тел. 013/332-526

(9/285603)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С 

за избор у звање и заснивање радног односа
на одређено време једног АСИСТЕНТА за ужу
научну област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

На конкурс се могу пријавити кандидати који испу-

њавају следеће услове:

– завршен стоматолошки факултет; 

– просечна оцена током претходних студија нај ма -

ње 8 (осам);

– уписане докторске студије

– остали услови за избор у звање утврђени Зако-

ном о високом образовању („Сл. Гласник Репуб-

лике Србије” бр. 88/2017) и Статутом Стомато-

лошког факултета.

Са изабраним лицима, закључује се уговор о раду

на период од три године.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-

сти услова из конкурса достављају се у року од 8

(осам) дана од дана објављивања конкурса на ад-

ресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жар-

ка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на теле-

фон: 013/235-12-92.

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,

oglašava potrebu za zaposlenjem: 

• CNC operatera

• Bravara – montera

• Zavarivača

• Tehničara za tehničku pripremu

• Tehničara za rad u projektantskom birou

Prijave (radnu biografiju) ili informacije

slati na: office@hipra.rs 013/335-177

                                                            

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о доношењу решења о обиму и садржају 
студије о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине је дана 07. 11. 2019. године, до-

нео решење о обиму и садржају Студије о процени

утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Рекон-

струкције Ц линије блендовања ПЕВГ гранулата у

фабрици ПЕВГ, у склопу „ХИП Петрохемија”' – Пан-

чево, на к.п. бр. 15930, 15932,15934 и 15935 К.О.

Панчево.

Носилац пројекта је ХИП-Петрохемија а.д. Панче-

во, Улица Спољностарчевачка бр. 82 из Панчева.

Решење о обиму и садржају Студије о процени

утицаја на животну средину за предметни пројекат

може се добити на увид радним данима од 10 до

14 сато у просторијама Покрајинског секретаријата

за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар

Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канце-

ларија бр. 39)

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на

донето решење у року од 15 дана од дана објав-

љивања овог обавештења.

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

O B AV E Š T E N J E

O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE 
O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU

SREDINU

Obaveštava se javnost da je podnet Zahtev za odlu -

čivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

zatečenog stanja PROJEKTA „Objekti u ozakonjenju:

objekti ostalih industrijskih delatnosti – pakeraj sme -

đeg šećera, sušara smeđeg šećera i sušara rezana-

ca” na katastarskoj parceli br. 8558 K.O. Kovačica, u

ulici Novi Vinogradi bb, Kovačica, na teritoriji Opštine

Kovačica, nosioca projekta „SUNOKO” DOO, Ul. Bu-

levar Oslobođenja 60, Novi Sad.

Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca

projekta, može se izvršiti u kancelariji inspekcije, SO

Kovačica ul. M. Tita br. 50, u periodu od 15.11.2019. do

25.11.2019. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog oba ve -

štenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišlje -

nje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja

predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz

stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li

je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na

životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti

javnost.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и

37/19-др.закон) 

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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ 

РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу:

Објекат 1 – вишепородични стамбени објекат

П+4+Пс и

Објекат 2 – вишепородични стамбени објекат

П+3+Пс, 

на катастарској парцели топ. број 4058 и део пар-

целе 4052/1 К.О.Панчево, Ул. Карађорђева бр. 21-

а Панчево, израђен од стране „ART PROJEKT”

Београд, за инвеститорa „РАДЕ ИЗГРАДЊА”

ДОО, Улица Браће Јовановића бр. 43, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 15. 11. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4,

Панчево. 

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и

37/19-др. закон)

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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ на ка-

тастарској парцели топ.број 1261 К.О.Панчево, за

ПОТРЕБЕ изградње вишепородичног стамбеног

објекта спратности П+2, у Панчеву, Ул. Димитрија

Туцовића бр. 110, израђен од стране „EVLA ENGI-

NEERING” Нови Београд, Ул.Нехруова број 48, за

инвеститорa Стевана Туцића, Улица Танаска

Рајића бр. 12, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 15. 11. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

Адвокатска канцеларија МАНИЋ 
из Панчева, расписује

ОГЛАС

за пријем приправника
у радни однос

Пријaве и CV слати на mail:

manicadv@gmail.com

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића. 064/310-
44-88. (285117)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди
своје услуге. 060/314-13-
80, Ђорђе. (285184)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
бетонирање, реновирање,
кровови, стиропор, бава-
лит, фасаде, повољно.
063/865-80-49. (285050)

АЛУ ПВЦ СТОЛАРИЈА, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, гуртне! Уграђујем,
поправљам. 064/181-25-
00. (285080)

ПЕРФЕКТ: фасаде, малте-
рисање, зидање, кречење,
кровови, керамика, глето-
вање, ламинати. 063/122-
14-39. (285299)

ЧАСОВИ, основе електро-
технике. Професор са ве-
ликим искуством.
062/801-97-58. (284826)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења, обарање
стабала, чишћења подру-
ма, тавана, итд.  060/035-
47-40. (285564)

ОБАРАЊЕ стабала, крче-
ње терена, одношење ства-
ри, рушења, бетонирања.
064/122-69-78. (285564)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-
хиња и канализационих
цеви машинским путем.
062/640-’07-41. (285536)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (285537)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (285538)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа/демонтажа. Де-
јан. 061/626-14-50. (285538)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 25
година искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(285544)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (285441)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-
22-43. (285443)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, купа-
тила, поправке, преправ-
ке, вентили, славине, одгу-
шење канализације.
061/193-00-09. (285446)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи. При-
према за полагање свих
нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. (285452)

ПОТРЕБАН радник у пека-
ри са и без искуства и
продавачица за продају.
061/360-28-87. (285610)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у маркету Идеал, на Стре-
лишту. 013/333-160,
063/106-02-84. (285608)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (283511/)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
могућност месечног пла-
ћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (285542)

КОМБИ превоз робе, гра-
ђевинског материјала, се-
лидбе. Иван. 064/243-82-
85. (285436)

ЧИШЋЕЊЕ подрума, тава-
на, шута, гаража, двори-
шта, рушење старих обје-
ката, избацивање намешта-
ја и старих ствари. Златко.
063/196-54-56. (285455)

РЕСТОРАНУ потребна по-
моћна радница у кухињи.
063/307-996. (285596)

ПОТРЕБАН кувар/кувари-

ца са искуством за рад у

ресторану. 061/623-16-15.

(285599)

ГОЛУБ такси тражи возача

таксија. Неопходни услови:

завршена средња соабра-

ћајна школа, пет година ис-

куства на пословима воза-

ча или поседовање Ц кате-

горије,с а било којом сред-

њом школом. Контакт: Ма-

рија Симоновић, 060/663-

64-63, радним данима од 8

до 16 сати. (285609)

ДОО SI LEX тражи раднике

за рад у производњи фа-

садних материјала. Тел.

063/109-78-88, Боре Ши-

поша 9-б, Панчево. (285616)

РЕСТОРАНУ потребни ку-
варица и конобар.
062/478-394, 013/631-872.
(285559)

ПОТРЕБАН багериста.
061/284-56-71. (285549)

ПОТРЕБНА радница на
Зеленој пијаци. 063/194-
18-94. (285576)

АДВОКАТСКОЈ канцелари-
ји „Олег Л. Копривица” по-
требан приправник. Посла-
ти CV на адресу oleg ko pri -
vi ca@yahoo.com (285581)

СЕНДВИЧАРИ „Буба” по-
требна спремачица.
063/248-599. (285588)

ХИТНО потребне коноба-
рице за рад у кафићу. Тел.
061/275-54-35, 064/419-
38-38. (285465)

ПОТРЕБНА радница за
рад на „бувљаку”.
064/132-98-12. (285415)

ПОТРЕБНА жена за по-
моћ у кући. 061/284-56-
71. (285549)

ЧАСОВИ хармонике, кола,
трилери, песме, УЕУ „Бал-
кан”. 060/632-46-90. (284739)

ТУРИСТИЧКОЈ агенцији
потребан агент продаје ту-
ристичких аранжмана.
Обавезно искуство. CV по-
слати на sun kis stra vel -
srb@g mail.com  (285104/5)

ПОТРЕБНИ радници за
грађевинску лимарију и
браварију, и без искуства.
„Лимар Бобан”. 063/663-
464. (285438)
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Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ на
катастарској парцели топ.број 3159 К.О.Панчево,
за ПОТРЕБЕ изградње АПАРТ ХОТЕЛА, спратно-
сти По+Су+ВП+5+Пс, у Панчеву, ул. Браће Јова-
новића бр.57, израђен од стране „BRKANLIĆ
INŽENJERING” DOO, Ул. Хаџи Светића број 16,
Нови Сад, за инвеститорa „MAGNOLIJA LUX“ ДОО
Панчево, Улица Светог Саве бр.60-а, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-
комуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете до-
бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 15. 11. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном обли-
ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта „PLANT ENERGY SYSTEM”, Ке-
стенова 4, Панчево, поднео је захтев за одлучива-
ње о потреби процене утицаја на животну средину
за Пројекта изградње пољопривредног комплекса
– стакленик и постројење за производњу неопход-
не енергије за процес пољопривредне производ-
ње у стакленику на кат. парц. бр. 17584/1 К.О. Пан-
чево, Панчево.

Увид у податке и документацију из захтева носио-
ца пројекта може се извршити у просторијама Сек-
ретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4,
соба 708 у периоду од 15. до 25. новембра 2019.
године радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-
деном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

По сле ду ге и те шке бо ле сти оти шао је наш

МЛА ДЕН ПА НИЋ
1958–2019.

Хва ла ти за све го ди не сре ће уз те бе.

Са хра на ће би ти оба вље на 14. но вем бра 2019, у 12 са ти, на Но вом

пан че вач ком гро бљу.

Мај ка ДРА ГИ ЦА, се стра СЊЕ ЖА НА са де цом, 

син НИ КО ЛА, ЂУ РАЂ, ВУК и су пру га ЈЕ ЛЕ НА

(59/285523)

Оде ти мој Гун ђо.

Хва ла ти за све го ди не сре ће. У ми ру по чи вај.

ЈЕ ЛЕ НА, НИ КО ЛА, ЂУ РАЂ и ВУК
(62/285523)

ИЗ ЈА ВА ЗА ХВАЛ НО СТИ

Док то ру Вла ди ми ру Кец ма ну и осо бљу Ин -

тер ног оде ље ња пан че вач ке бол ни це хва ла

за све што су учи ни ли за мог Мла де на Па -

ни ћа.

Су пру га ЈЕ ЛЕ НА са си но ви ма

(61/2856523)

По след њи по здрав на шем

ЂУ РИ МА НОЈ ЛО ВИ ЋУ
1941–2019.

Пре ми нуо је 8. но вем бра. За у век ће би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га БО СИЉ КА, син ГО РАН, уну ци СТЕ ФАН и НИ КО ЛЕ ТА,

сна ха МИЛ КА и оста ла род би на и при ја те љи
(86/285582)

По след њи по здрав су пру гу и та ти

СА ШИ ЋУ ЋА
1969–2019.

Ту га и бол су ве ли ки. Не по сто је ре чи уте хе.

Тво ја су пру га ЛИ ДИ ЈА и ћер ка КА ТА РИ НА

(41/285460)

По след њи по здрав си ну

СА ШИ
Био си ми по нос и ди ка. По чи вај у ми ру.

Тво ја ма ма
(39/285450)

По след њи по здрав

СА ЛЕ ТУ
Не ка те ан ђе ли чу ва ју. 

Тво ја се стра СНЕ ЖА НА 

(37/285460)
и зет СЛА ВИ ША са де цом

По след њи по здрав уја ку

СА ЛЕ ТУ

од се стри ћа АЦЕ, сна је СЛА ЂЕ и при је БРАН КЕ

(38/285460)

По след њи по здрав уј ки

СА ЛЕ ТУ
Знам да мир но и без бри жно спа ваш.

Мно го ћеш ми не до ста ја ти.

(40/285460)
                                                                                   Тво ја МА КИ

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

С Е Л И Д Б Е

ПЕТРОВ – ТРАНСПОРТ

У земљи и
иностранству превоз

робе и селидбе
са радницима и без.
Монтажа и демонтажа

намештаја.

Тел. 061/324-37-50,
Стева

(9/285322)

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно шљунак, песак, сеја-
нац, ризлу, угаљ, дрва, уто-
вар, одвоз шута. 064/354-
69-94. (285420/23)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупиараче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (285409)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (285506)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, изра-
да нових, преправка, по-
правка старих, расвета.
063/644-353. (285566)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја,
комора. 302-820, 064/129-
63-79. (285614)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фасадерско-гипсарски ра-
дови, поставка лаината,
проверите. 062/816-66-78.
(285634)

ВРШИМО све врсте селид-
бе, превоз аутомобила, из-
најмљивање приколица,
велике и мале. 062/816-
66-78. (285634)

ПЕНЗИОНЕР, упознао би
жену до 65 година, озбиљ-
ну, за брак. 064/935-25-
46. (285565)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.bal to -
kad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (284156)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (2851741)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, изра-
да нових, преправка, по-
правка старих, расвета.
063/644-353.- (284960)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/310-
300, 063/771-24-16. (284582)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту на-
мештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon -
cic.com   (285457)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253-
028, 064/444-66-74. (285457)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације
по Србији.   063/253-028,
064/444-66-74.(285457)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камио-
нима, екипа радника, ку-
тије, фолија за заштиту на-
мештаја, 0-24, сваког дана
и недељом. Бесплатан до-
лазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима
и преко рачуна. Борис.
063/253-028, 064/444-66-
74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se -
lid be-bom bon cic.com
(285457)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (285606)

ОДВОЗИМ шут, чистим
таване, подруме, двори-
шта и соталог. 061/148-
01-31. (285482)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (285592)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме,р адимо све послове.
061/206-26-24. (285593)

РЕЛАКС масажа за потпу-
но опуштање вашег тела.
Позовите. 064/269-94-87,
Марија. (285629)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (285047)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
062/382-394. (285469)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (285502)

ЧАСОВИ математике, фи-
зике и немачког. Профе-
сорка. Тел. 064/208-91-21.
(285507)

МОЛЕРАЈ: кречење, ле-
пљење тапета, фарбање
столарије, радијатора. По-
вољно. 064/174-03-23,
062/790-881. (285585)

МАЈСТОР у кући, електри-
ка, водовд, намештај и
друго. 061/613-10-11.
(285483)

ТРАЖИМ посао чувара,
имам 60 година. 065/200-
54-94. (285414)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, антена плус,
ИПТВ. 064/866-20-70.
(285464)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-
лације, индикаторе, бојле-
ре, сервисира фрижидере,
замрзиваче, шпорете.
060/521-93-40. (285467)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67. (285458)
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3

МИЛЕНА

ГЛОГОВАЦ
Последњи поздрав по-
штованој попадији, а
породици најискреније
саучешће.

СТАНКО, КАЈА и ДУШАН
ПАНАЈОТОВИЋ

(22/285434)

7. но вем бра 2019. го ди не пре ми ну ла је на ша во -

ље на мај ка

ДА РИН КА ИСА КОВ
1934–2019.

За у век за хвал на ње на де ца.

Ћер ка ВЕ СНА и син ЗО РАН

(30/285459)

По след њи по здрав дра гој

ДА РИН КИ ИСА КОВ

С по што ва њем: МИ ША и по ро ди ца КО ЈИЋ

(31/285459)

По след њи по здрав дра гој

ДА РИН КИ ИСА КОВ
Оста ју успо ме не и се ћа ња на вас.

ЛИ ДИ ЈА и по ро ди ца МАР ТИН КО ВИЋ из Ка на де
(32/285459)

По след њи по здрав

ба ба ДА РИ

По ро ди ца КЕ ЦИЋ

(28/285453)

По след њи по здрав

дра гој ком ши ни ци

ДА РИН КИ

ИСА КОВ

Ком ши је у Ми ло ша

Обре но ви ћа 61

(49/285480)

Пре ра но си оти шла у за гр љај свом Бо ри а нас

оста ви ла у не из мер ном бо лу и ту зи

НА ДА ЂУ РИЋ
1948–2019.

Ожа ло шће не ћер ке ОЛ ГИ ЦА и БРАН КИ ЦА 

са по ро ди ца ма

(51/285487)

По след њи по здрав во ље ном

МИ ХА И ЛУ ШО ШКИ ЋУ
1937–2019.

Усту пи ли смо те не бу да осли каш бес крај на плат на.

Хва ла ти на све му...

За у век ожа ло шће ни: су пру га МИ ЛА, син АЛЕК САН ДАР 

и ћер ка СЕН КА са по ро ди ца ма

(71/285547)

По след њи по здрав на шем во ље ном и по што ва ном стри цу

МИ ХА И ЛУ ШО ШКИ ЋУ ШО ЛЕ ТУ

Стри ко хва ла ти на све му што смо од те бе има ли  да слу ша мо и ви ди мо.

С по што ва њем тво ји бра тан ци ШО ШКИЋ СИ НИ ША, 

МИ ЛАН и КРИ СТИ НА УРО ШЕ ВИЋ са по ро ди цом

(70/285546)

По след њи по здрав

ДА РИ

ве ли ком при ја те љу и

чо ве ку од по ро ди це

ПЕ ТРО ВИЋ

(73/285552)

Дра ги наш та та и де да

СТО ЈА ДИН КА ЊЕ ВАЦ
25. XI 1928 – 12. XI 2019.

Наш во ље ни пре ми нуо је 12. но вем бра, али

ће за у век жи ве ти у на шим ср ци ма.

Са хра на ће би ти оба вље на у че твр так, 14. но -

вем бра, у 14 са ти на Ка то лич ком гро бљу.

Тво ји нај ми ли ји: син МИ РО СЛАВ, уну ци 

НИ КО ЛА и ВЛА ДИ МИР и сна ја НА ТА ЛИ ЈА

(83/285577)

Дра ги наш та та и де да

СТО ЈА ДИН КА ЊЕ ВАЦ
25. XI 1928 – 12. XI 2019.

Свим сво јим би ћем и умом, оста вио си сна жан

пе чат у жи во ти ма нас ко ји смо те увек во ле ли. 

СА ЛЕ, СТЕ ФАН, АЦА и ЛЕ ЛА

(82/285577)

СТО ЈА ДИН

КА ЊЕ ВАЦ

По след њи по здрав

од при ја ЖИ ВА НЕ

(84/285577)

По след њи по здрав

уја ку

СТО ЈА ДИ НУ

КА ЊЕВ ЦУ

НА ЦА и МИ КИ 

са по ро ди ца ма

(89/285597)

За што Же ли ми ре, за што та ко

ДУ ЛЕ Ј., ЗО РАН М., ДУ ЛЕ П., МИ ЛАН Ч.

(106/285638)

По след њи по здрав

ЋУ ЋИ

од бра та БО БА НА 

са по ро ди цом

(33/285460)

По след њи по здрав

СА ШИ

од шу ра ка ВЕ СЕ 

са по ро ди цом

(34/285460)

По след њи по здрав

СА ШИ

од шу ра ка ГО РА НА

са по ро ди цом

(35/285460)

По след њи по здрав

зе ту

СА ШИ

од та ста ЖИ КЕ 

и та ште НА ДЕ

(36/285460)

По след њи по здрав

ВЛА ДИ ВУ ЈО ВИ ЋУ

Ко лек тив Hi-Tech d. o. o. 

(100/f)
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По след њи по здрав

про фе сор БУ ДИ МИР

СТО ЈА НО ВИЋ
1952–2019.

Хва ла Вам на све му што сте нас на у чи ли.

Зву ци Ва ше там бу ре и да ље се чу ју...

Ор ке стар „Вој во ђан ски сан” 

са при ја те љи ма и уче ни ци ма

(25/285450)

По след њи по здрав ку му

БУ ДИ МИ РУ СТО ЈА НО ВИ ЋУ
1952–2019.

Жи вот те че у ла га ном рит му. Там бу ра ши то нај бо ље
пра те... СА ША ЂУ РИН

(26/285451)

По след њи по здрав нај дра жем  про фе со ру

БУ ДИ

Про фе со ре, хва ла Вам на све му.

Ва ша уче ни ца ЉИ ЉА НА МАР ЈА НО ВИЋ

са по ро ди цом

(101/285621)

По сле крат ке и те шке бо ле сти, 12. но вем бра 2019. го ди не пре ми ну -

ла је на ша дра га мај ка и ба ка

АНА ХУ РИ
1948–2019.

Са хра на ће се оба ви ти 15. но вем бра 2019, у 14 са ти, на Вој ло вач -

ком гро бљу.

Оста ћеш веч но у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: ЈА РО СЛАВ и JANETTE и уну ци ИВАН, АДАМ и STELLA

(93/Ф)

По след њи по здрав дра гој се стри

АНИ ХУ РИ

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Од се стре МА РИ ЈЕ са де цом

(95/ф)

По след њи по здрав дра гој тет ки

АНИ ХУ РИ

Дра га те та хва ла ти на не се бич ној љу ба ви и

до бро ти. Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

ЈО ЛЕ, МА ЈА и ЛА НА

(97/ф)

По след њи по здрав дра гој ба ки

АНИ ХУ РИ

Ожа ло шће ни при ја те љи и ком ши је из Пра га
(99/ф)

По след њи по здрав дра гој тет ки

АНИ ХУ РИ

од МИР КА, ДЕ А НЕ и НИ НЕ

(96/ф)

По след њи по здрав по што ва ној при ји

АНИ ХУ РИ

од при је ДЕ САН КЕ са де цом

(94/ф)

По след њи по здрав

тет ка АНИ ХУ РИ

Ко лек тив Hi-Tech d. o. o. 

(98/ф)

Пре ту жна исти на да нас је на пу стио наш дра ги

СЛАВ КО БА ТУР
1956–2019.

ду бо ко нас је ожа ло сти ла, мно го то га оста ло је

не ис при ча но и не у ра ђе но.

ЈА ДРАН КА са ма ма ЈЕ ЛЕ НОМ

(103/285626)

По след њи по здрав 

СЛАВ КУ

БА ТУ РУ

ВИ ДО ЈЕ ВИ ЋИ

(102/285624)

По след њи по здрав на шем дра гом

СЛАВ КУ БА ТУ РУ
1956–2019.

од оца ТА ДИ ЈЕ, су пру ге РАЈ КЕ, си но ва

МАР КА и ДАР КА, сна ја ЈЕ ЛЕ НЕ и ЕНЕ 

и уну чи ћа АН ДРИ ЈЕ и ДУ ЊЕ

(81/285574)

По след њи по здрав

дра гом ком ши ји

СЛАВ КУ 

БА ТУ РУ

од ста на ра згра де 

у Ули ци Љу бо ми ра

Ко ва че ви ћа 8

(90/285605)

Последњи поздрав другу

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Нека те анђели чувају.

КРЧА

(2/285388)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

од колектива фирме WE I FERT

(3/285388)

Последњи поздрав

ВЛАДИ

Почивај у миру.

НЕША ЈОВКОВИЋ

(20/285429)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ВЛА ДИ МИ РУ ВУ ЈО ВИ ЋУ

ТА ЊА и ИВА НА са по ро ди ца ма

(65/285530)

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке на ших

услу га да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

ПОПУСТ
свим рад ним 

да ни ма 

осим сре дом.
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300-820, 300-830

У че твр так, 14. но вем бра, у 11 са ти, да ва ће мо че тр де сет да на на -

шем дра гом и во ље ном

ЂУ РА ЂУ ГО ЛУ БО ВИ ЋУ
Вре ме про ла зи, а ти све ви ше не до ста јеш.

С љу ба вљу тво ји: су пру га БИ ЉА НА, 

(13/285422)
син ВЛА ДИ МИР и кћер ка МИ ЛИ ЦА

14. но вем бра је че тр -

де сет да на от ка да ни -

си са на ма дра ги мој

зе те

ЂУ РА ЂУ 

ГО ЛУ БО ВИ ЋУ

С љу ба вљу тво ја 

та шта ВИ ДО СА ВА
(14/285422)

Про ла зи већ че тр де сет да на ка ко ни је са на ма

наш

ЂУ РАЂ ГО ЛУ БО ВИЋ
Се ћа ње на те бе ће оста ти за у век.

(15/285422)
                                                                              Тво ји ГА ЈИ ЋИ

СЕ ЋА ЊЕ

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

ВИ ТО МИЛ КА
1940–1995. 1936–2009.

Ваш дра ги лик и се ћа ње на вас оста је веч но у на ма.

Син БО ШКО и ћер ка ГО ГА са по ро ди цом

(66/285534)

Бе ше мла дост као нај леп ши из ла зак сун ца са

ис то ка... би то 16. но вем бар 1985. го ди не ка да

смо, из искон ске љу ба ви, ро ђе не на пр ви по -

глед, сту пи ли у брак

ИВАН ЛУ КИ НИЋ
Ка да су све олу је про шле, уме сто да ужи ва мо у

нај леп шем за ла ску сун ца на ше ста ро сти, ти ме

16. ав гу ста 2019. на пу сти и пре пу сти ме веч -

ном мра ку мо је жа ло сти.

Уме сто да бу де ра до стан, ту жан ми је овај 16.

но вем бар, го ди шњи це на ше дан.

Тво ја „СНЕ НАН КА”

(68/285543)

У че твр так, 21. но вем бра, у 11.15, на гро бљу Ко теж, да ва ће мо

че тр де се то днев ни по мен на шем дра гом

ГО РА НУ МАР КО ВИ ЋУ
1986–2019.

По сто је љу ба ви ко је смрт не пре ки да, ту га ко ју вре ме не ле чи и

се ћа ње ко је за у век оста је...

Ла ко те је би ло во ле ти, пре те шко из гу би ти а нај те же без те бе

жи ве ти.

Тво ји нај ми ли ји

(69/285545)

СЕ ЋА ЊЕ

БУ БА

ДИ КЛИЋ
16. XI 2017 – 16. XI 2019.

Жи виш у на шим ср -

ци ма.
Син ЦА КА 

са по ро ди цом
(74/285553)

ПО МЕН

АНА ЈЕ РИЋ
14. XI 2018 – 14. XI 2019.

Не до ста јеш

По мен да је син АЛЕК САН ДАР са по ро ди цом

(75/285555)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗДРАВ КА

ХА ЏИЋ
2008–2019.

Увек ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: ЈО ВАН, ЂУ РА,

ДРА ГА НА и СТЕ ФАН

(79/285562)

СЕ ЋА ЊЕ

13. но вем бра на вр ша ва се го ди на од смр ти на ше

мај ке

ФИН КЕ ВА СИЋ

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(47/285475)

Про шле су два де сет че ти ри го ди не от ка да ни је

са на ма наш во ље ни отац и су пруг

МИ ЛИ ВО ЈЕ АН ЂЕЛ КО ВИЋ
Ћер ке БИ ЉА НА и БРАН КИ ЦА и су пру га МА РА

(56/285501)

МИ РА

НАЂ

Не до ста јеш као пр -

вог да на... и ви ше.

За у век си у на шим

ср ци ма – во ље на и

не за бо ра вље на.

Тво ја окр ње на 

дру жи на: МИР КО,

БА НА, ЦА ЦА 

и ЉИ ЉА

(52/285492)

БИ ЉА НА 

МИ ЈА ТО ВИЋ
21. XI 2017 – 21. XI 2019.

За у век ћеш оста ти у

се ћа њу, ср цу и ду ши.

Брат БО ЈАН 

и СА ША
(58/285515)

СЕ ЋА ЊЕ

БО ШКО ЦО ЛИЋ
1949–2015.

Про шло је че ти ри го ди не од ту жног са зна ња да

те ви ше не ма, а  ти си и да ље стал но у на шим ми -

сли ма.

Тво ји: су пру га СЛА ВИ ЦА, син СР ЂАН, 

сна ја ИВА НА, уну ци АЛЕК СА и УРОШ

(91/285607)

ЖИ ВО ЈИН

НИ КО ЛИЋ
2018–2019.

Смрт не по сто ји за оне

ко ји се во ле, бо ли то

што те не ма.

Нај ми ли ји: СТО ЈАН КА,

НЕ ША и ПЕ ЦА са сво ји ма

(46/285474)

СТО КИЋ

НИ КО ЛА ДРА ГАН
19. XI 2004 – 2019. 3. XI 2018–2019.

Ту га је ве ли ка, бол још ве ћа а се ћа ње на во ље не

сна га за бу дућ ност.

Увек сте у на шим ми сли ма и ср ци ма.

По ро ди це СТО КИЋ и ЈАК ШИЋ
(104/285636)

По след њи по здрав дра гом про фе со ру и мен то ру

БУ ДИ МИ РУ СТО ЈА НО ВИ ЋУ
1952–2019.

Хва ла Вам на све му.
По ро ди ца ФУКС

(27/285451)

По след њи по здрав

проф. БУ ДИ МИ РУ

СТО ЈА НО ВИ ЋУ

ко ле ги, ува же ном про фе со ру, ве ли ком умет -

ни ку, ко ји је оста вио неиз бри сив траг на ге не -

ра ци је там бу ра ша и кон тра ба си ста, као и на

кул тур ни жи вот Пан че ва.

Наш Бу да ће увек оста ти у ср ци ма ко ле га и ђа -

ка као ве ли ки чо век и при ја тељ.

Ко лек тив Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”

(87/ф)

БУ ДИ МИР

СТО ЈА НО ВИЋ

Дра гом про фе со ру

по след њи по здрав од

ЧЕ ДО МИ РА БОР НЕ

(85/285580)
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� 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

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59

16. новембра дајемо годишњи помен нашој во-

љеној мајци и супрузи

МАРИ ЗОРИЋ
1946–2018.

Тога дана, одржаћемо помен, у 11 сати, на гро-

бљу Котеж.

Ожалошћена породица ЗОРИЋ

(17/285425)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

ЛУЈАНСКИ
15. XI 2005 – 15. XI 2019.

Многе године су про-

шле али доживотно

ћеш остати у нашим

срцима.

Супруга ЂИНА

и синови ГОРАН

и БРАНИСЛАВ

с породицама

(19/285428)

СЕ ЋА ЊЕ

НА ДА

СТО ЈА НОВ СКИ
1994–2019.

Увек у ми сли ма се -

стре БОР КЕ с по ро -

ди цом

(29/285454)

ПО МЕН

ЈУ ГО СЛАВ

МИ ЋИЋ ЈУ ГЕ
27. IX 1965 – 18. XI 1994.

С љу ба вљу: 

отац РАТ КО 

и се стра ОЛИ ВЕ РА

са по ро ди цом
(42/285463)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВОЈ КА 

ЂУ КИЋ 

ПРО ДА

С љу ба вљу: 

ћер ка ОЛИ ВЕ РА 

с по ро ди цом

(43/285463)

ГВО ЗДЕ НАЦ

ЗОР КА ПЕ ТАР
17. XI 2019. 19. XI 2019.

6 ме се ци 20 го ди на

С љу ба вљу, по што ва њем, по но сом и ту гом но си -

мо вас у ср ци ма.

Ва ша де ца: СЛАВ КО и ВИН КА са по ро ди ца ма
(7/285404)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВИ ЦА ЗР НИЋ
14. XI 2004 – 14. XI 2019.

Увек у се ћа њу.

МИ ЛИ ЦА, МЛА ДЕН и ДРА ГАН

(10285416)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН

ТО МИЋ
14. XI 2011 – 14. XI 2019.

Увек ће га се се ћа ти

ње го ва по ро ди ца ТО -

МИЋ

(9/285412)

У су бо ту, 16. но вем бра, у 11 са ти, обе ле же ћи мо по ла го ди не от ка -

ко ни је са на ма наш дра ги и во ље ни

МИ ЛА ДИН ЈО ВА НО ВИЋ

Оста вио се не из бри сив траг, до бро ту ко ја се не за бо ра вља, успо ме -

не ко је не бле де, љу бав ко ја се не пре ки да, ту гу ко ју вре ме не ле чи.

Во ли мо те.

Тво ји во ље ни: су пру га СТА НОЈ КА, син МИ ЛОШ и ћер ка ГОР ДА НА

(12/285417)

МИ ЛА ДИН ЈО ВА НО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ја се стра ДЕ САН КА, зет ГРУ ЈО, 

се стри ћи ГО РАН и ГОЈ КО са по ро ди ца ма
(11/285417)

МИЛАДИН БАНЂУР

Прошле су четири године од преране смрти от-
како ниси са нама. 
Био си нам понос и велики ослонац, предан су-
пруг, отац и деда. 
С поштовањем: супруга ВАСКА, ћерка СНЕЖАНА,
син НЕНАД, снаја ЗОРИЦА, унучад ТИЈАНА,
ЛУКА, ВЛАДА и ДУЊА

У миру почивај, нека те анђели чувају
(4/285389)

У су бо ту, 16. но вем бра,
у 11 са ти, на Но вом гро -
бљу, одр жа ће мо по лу -
го ди шњи по мен мо јој
ма ми и на ни

ДА НИ ЦИ

ША МА РА
1940–2019.

Пре ма ло је ре чи, а пре -
ви ше ту ге да ти ка же мо
ко ли ко не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји: 

БРА НИ СЛА ВА, 

НА ТА ША, 

АЛЕК САН ДАР и ЛУ КА

(57/285513)

У уто рак, 19. но вем бра 2019, на вр ша ва ју се

две го ди не от ка ко ни си са на ма

ЖИ ВАН ЛА ЗА РОВ
1946–2017.

С љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да и ту гом ко ју

вре ме не ле чи, нек те у ти ши ни веч ног ми ра

пра ти на ша љу бав ја ча од вре ме на и за бо ра ва.

За у век у на шим ср ци ма.

Су пру га СО ФИ ЈА, ћер ке ДУ ДА и ИВА НА 

и зет МИ ЛАН

(60/285522)

БО ШКО БИР ЦЛИН
1. I 1940 – 18. XI 2019.

Увек си био на сме јан, чак и ка да су те бри ге и ту га мо -

ри ле знао си да их са кри јеш не где ду бо ко у себи. 

Та ко и ми са да, на ста вља мо хра бро, ка ко си нас и

учио, а ту га за то бом и твој осмех уре за ни су ду бо ко у

на шој ду ши.

Те шко је. Во ли мо те та та.

Тво ји: РА ЦА, МИ РО СЛАВ и ИВО НА са по ро ди ца ма
(63/285524)

БО ШКО БИР ЦЛИН БО БА
1. I 1940 – 18. XI 2019.

На вр ша ва се шест ме се ци от ка ко те не ма. Тво ју

пле ме ни тост и до бро ту чу вам од за бо ра ва.

Мно го ми не до ста јеш. Оста јеш веч но у мом ср -

цу, за бо ра ва не ма.

Тво ја су пру га МИ ЛИ ЦА

(64/285525)

14. но вем бра на вр ша ва ју се две ту жне го ди не

от ка ко ни си са на ма

ЉУ БО МИЉ КО ВИЋ
1986–2017.

Не до ста јеш нам ан ђе ле наш!!!

Вре ме про ла зи, а бол је иста.

Док жи ви мо ми, жи виш и ти са на ма.

Тво ји нај ми ли ји
(72/285550)

Про шло је шест ме се ци

РА ТО МИР

МАР КО ВИЋ
маш. ин же њер

Не до ста јеш нам пу но.

Син НИ КО ЛА 

са по ро ди цом

(77/285557)

ПО МЕН

СМИ ЉА НА БИЛ КАН

Ње ни нај ми ли ји
(78/285561)

Ше сто ме сеч ни по мен

МИ ЛА ДИ НУ

ЈО ВА НО ВИ ЋУ

Био си до бар чо век, ши -
ро ке ду ше и ве ли ког ср -
ца. Увек ћу се ра до се -
ћа ти твог ли ка.

Шу рак ВУК 
ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ

(88/285594)

За у век у на шим ср ци -

ма

НА ДА

СТО ЈА НОВ СКИ
из Ка ча ре ва

Су пруг ДА НЕ, ћер ка

РУ ЖИ ЦА, син 

ПРЕ ДРАГ и уну ци
(92/285615)
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«
Обавештавамо пријатеље и рођаке да ће-

мо 16. новембра 2019, у 11 сати, на гробљу

Котеж у Панчеву, давати једногодишњи

помен нашем драгом

АВНИ ХОТИ

Прође тешка и предуга година откако те

нема, фали нам твој осмех и твоја топлина.

Твоји најмилији

(1/285343)

17. новембра 2019. године, у 11 сати, на гробљу у Војловици,

даћемо годишњи помен нашој вољеној

ЕРЖИКИ МИУЦА
1953–2018.

Бол уме да прође, али туга остаје вечна.

Твоја породица

(23/285444)

МИЛЕНА

ЕРИЋ
2010–2019.

У срцу те носимо и од

заборава чувамо.

Супруг СЛОБОДАН, 

син ЦВЕТИН и ћерке

ЈАСМИНА и СНЕЖАНА

(5/285393)

ПОМЕН

МИЛЕ

ПАУЛИЋ
8. XI 2016 – 8. XI 2019.

Недостајеш! Непреста-
но си у нашим срцима и
мислима.

Твоји: ДРАГАН
и СПОМЕНКА

(6/285394)

ЗОРАН

КЉАЈИЋ

16. новембра навр-

шава се тридесет јед-

на година. Увек си са

нама.

Мама, тата и сестра

са породицом

(16/285424)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН

НИКОЛИЋ
16. XI 2011 – 16. XI 2019.

Недостајеш! Непреста-
но си у нашим срцима и
мислима.

Супруга ЈЕЛЕНА
са децом и унучад

(18/285426)

СЕЋАЊЕ

Прошло је десет година од твоје смрти

ДУШАН МАКСИМОВИЋ ДУЛЕ
14. XI 2009 – 14. XI 2019.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга МИЛАНКА, син МАРКО

и ташта БОЖАНА
(21/285433)

СЕ ЋА ЊЕ

ПРЕ ДРАГ

БЕ ЛАН ЧИЋ
2017–2019.

Са по но сом чу ва мо

успо ме ну на ње га.

Тво ји нај ми ли ји
(24/285449)

ВИК ТОР АН ДРЕВ СКИ
13. IV 2006 – 19. XI 2018.

Гле дам у сат, оче ку јем да чу јем твој мио глас,

али као да вре ме ра ди про тив ме не, твог гла са

не ма.

То ли ко је да на про шло без твог гла са, пре те -

шких го ди ну да на бо ла и пра зни не.

Се стра СА ЊА, мај ка СЛА ЂА и отац ЉУ БО МИР
(44/285469)

Се ћа ње на во ље ну и ни -
ка да пре жа ље ну се стру

СЛА ВИ ЦУ

ПАН ДУ РО ВИЋ

ЦА ЦУ
2018–2019.

Ње на се стра ЗО РИ ЦА,
ПЕ РА, НА НЕ и ИВА НА

(45/285473)

Про шло је че тр де сет да на од смр ти мо је мај ке

ДА НИ ЦЕ РА ДУЈ КО

Мно го ми не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(48/285476)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

СТО ЈА НО ВИЋ

ДРА ГАН и НА ДА
1928–1998. 1930–2001.

С љу ба вљу и по што ва њем ва ши нај ми ли ји

(50/285486)

16. но вем бра 2019. го ди не, у 11 са ти, на Но вом гро бљу,
одр жа ће мо по лу го ди шњи по мен на шој дра гој

СЛО БО ДАН КИ КО ЈИЋ

С’ љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца
(8/285406)

На шем нај дра жем

МИ О ДРА ГУ МАР КО ВИ ЋУ
2006–2019.

Не из мер но за хвал ни за љу бав и до бро ту ко јом

си нас оба сја вао. Био си и остао наш оре ол све -

тло сти.

Тво ји нај ми ли ји

(53/285494)

СЕ ЋА ЊЕ

ГОЈ КО 

МИ ЛО ВАЦ
2012–2019.

Био си и остао део нас.

Во ле те: су пру га СТА НА,
ћер ке ЗО РИ ЦА и 

МА РИ ЦА са по ро ди ца ма

(54/285495)

На ши КО ТЛА ЈИ ЋИ

ВИ О РИ КА ГОЈ КО ПЕ ТАР
1939–2002. 1960–2013. 1929–2013. 

По сто ји мост из ме ђу два све та и зо ве се љу бав.

Ва ши нај ми ли ји

(55/285496)

13. но вем бра про ђе го ди на от ка ко ни си са на ма

ФИН КА ВА СИЋ
По чи вај у ми ру.
Син СПО МЕН КО са по ро ди цом и ћер ке ГОР ДА НА и
МИ ЛИ ЦА

(76/(285556)

Про шла је го ди на

ВИК ТОР 

АН ДРЕВ СКИ

Ни кад те не ће мо за -

бо ра ви ти.

Ба ба ДРА ГИ ЦА, 

ЉИ ЉА, ФИ ЛИП 

и БЕ КИ
(80/285571)

15. но вем бра 2019. на вр ша ва се шест ме се ци от ка да
нас је на пу сти ла на ша нај дра жа

ЉИ ЉАН КА АРИ ЗА НО ВИЋ ЉИ ЉА

По чи вај у ми ру. По ро ди ца
(67/285541)

СЕ ЋА ЊЕ

ВИК ТОР АН ДРЕВ СКИ
2018–2019.

ЗО РАН ПЕ ШЕВ СКИ са по ро ди цом
(105/285635)

ИЗВИЊАВАМО СЕ

госпођи ЉИЉАНИ

због грешке

презимена у

помену за

родитеље Бранка и

Ђурђевку Мургаш.
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Вла ди мир Ти мић Тим ке,

тури стич ки во дич

КЊИ ГА: По сто је књи ге ко ји -
ма се че сто вра ћам и ни кад
не до са де. Стин го ва ау то би о -
гра фи ја „Ра шти мо ва на му зи -
ка” јед на је од њих. Ни је по -
треб но чак ни зна ти ко је Стинг
да би сте ужи ва ли у њој – ау -
тор пи ше од пр вих мо гу ћих
се ћа ња у де тињ ству до мо мен -
та пр вих успе ха у му зич кој
ин ду стри ји јед но став ним,
искре ним и не пре тен ци о зним
је зи ком. Од ра стао је у ма лом
луч ком ме сту, си вом и не кре -
а тив ном – с де ти њом ра до -
шћу да от кри ва му зи ку и ства -
ра ње. Без за др шке опи су је про -
бле ма тич ни брак сво јих ро -
ди те ља, ра не не у спе хе код де -
во ја ка, гре шке у му зи ци ра њу,
фи зи ка ли са ње и учи тељ ски
рад у шко ли с де цом. Оно што
се ја сно ви ди, је сте ње го ва
упор ност и рад на се би у сва -
ком сег мен ту. Стинг је да нас
по знат не са мо по успе шном
ко ке ти ра њу са свим му зич -
ким жан ро ви ма не го и по вр -
ло ши ро кој оп штој кул ту ри.
Пре лан си ра ња тер ми на лајф-
ко уч ова књи га је су штин ски
то би ла, до ка зу ју ћи да сва ки
сан мо же да се оства ри. 
СЕ РИ ЈА: Тру дим се да што ма -
ње пи љим у ТВ. А кад је већ
та ко, он да „Симп со но ви” – ду -
го веч на се ри ја ко ја увек из ма -
ми осмех. Ни на кон то ли ко го -
ди на ни су из гу би ли ди намику

ни сми сао за ху мор. Спрдња
без гра ни ца, рас ту ра ње та буа
и дог ми, не ма не до дир љи вих,
и то све са сти лом. То ком го -
ди на глав ни ју нак од Бар та по -
ста је ње гов отац Хо мер, а при -
мет на је и ево лу ци ја цр те жа и
ли ко ва. Ау тор се ри је ми ли јар -
дер Мет Греј нинг по др жа ва
ал тер на тив ну стрип-кул ту ру и
по ма же раз вој мла дих не за ви -
сних умет ни ка ка кав је и он
не кад био (а и остао). На рав -
но, све про же то ро кен ро лом...
МУ ЗИ КА: Не ко ми је дав но
на ре зао на диск све и сва шта.
Из ме ђу оста лог, ту је и ал бум
„In Balance” хр ват ског бен да
„Headoneast”. Про сто не ве ро -
ват но да ни кад ни пре, а ни
по сле ни сам на ба сао на њих
ни на ра ди ју ни на ТВ-у. Од -
лич ни аран жма ни, про дук ци -
ја, chill ат мос фе ра, аку стич -
на ги та ра, елек тро ни ка, му -
шки и жен ски во ка ли нај бо -
ље ми „ле же” док во зим ау то -
мо бил ка мо ру при бр зи ни
ко ја не ре ме ти хар мо ни ју му -
зи ке. По слу ша ти пе сме „Ле -
ти мо” и „Му зи ка”.

Ра шти мо ва на му зи ка

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

У Град ској би бли о те ци Пан че -
во про шле не де ље отво рен је
Ин фор ма ци о но-ре фе рал ни цен -
тар, ко ји за ин те ре со ва ним стран -
ка ма по ма же при про на ла же -
њу и ко ри шће њу ин фор ма ци ја
и зна ња за пи са ног у ра зно вр -
сним из во ри ма ин фор ма ци ја –
штам па ним и ди ги тал ним. Слу -
жба је на ме ње на ко ри сни ци ма
за по тре бе уче ња и на уч но и -
стра жи вач ког ра да уз до ступ -
ност елек трон ских из во ра.

Прин цип ра да је та кав да они
ко ји ма су нео п ход ни из во ри ин -
фор ма ци ја мо ра ју по пу ни ти
фор му лар ко ји се на ла зи на сај -
ту би бли о те ке, на осно ву ко јег
ће до би ти по врат ну ин фор ма -
ци ју. Пр вен стве но се про ве ра -
ва фонд пан че вач ке би бли о те -
ке, ко ји има 209.000 књи га и
4.570 при ме ра ка се риј ских пу -
бли ка ци ја у па пир ној фор ми.
На сај ту би бли о те ке на ла зи се
елек трон ски ка та лог („Би сис”),
ко ји омо гу ћа ва пре глед штам -
па них из да ња би бли о те ке, та ко
да ко ри сни ци те ин фор ма ци је
мо гу до би ти и од ку ће. Сле де -
ћи ко рак је про ве ра пре ма отво -
ре ним ди ги тал ним ба за ма. С
обзи ром на то да  ве ћи на љу ди
данас ко ри сти ин тер нет са свог
ра чу на ра или мо бил ног те ле -
фо на, ђа ци, сту ден ти и ис тра -
жи ва чи по чи њу нај че шће од
„Гу гла” или „Ви ки пе ди је”. До -
ла зак до „пра ве” ин фор ма ци је
је оте жан јер кван ти тет над ја -
ча ва ква ли тет.

– Нео п ход ни су крат ки кур -
се ви ко ји ма би се ко ри сни ци -
ма олак ша ло про на ла же ње ре -
ле вант ног ма те ри ја ла и из ву -
као мак си мум из рас по ло жи -
вих отво ре них или ко мер ци -
јал них елек трон ских из во ра. На
при мер, ка ко ко ри сти ти раз ли -
чи те на чи не уно са у пре тра жи -
ва чи ма, као што су кључ не ре -
чи, или ка ко да упо тре бља ва ју
дру ге ала те ко ји омо гу ћа ва ју
со фи сти ци ра ни је пре тра жи ва -
ње. Та кву по моћ ко ри сни ци мо -
гу до би ти у на шој би бли о те ци
– об ја сни ла нам је Ми ли ца Ђур -
ђев, би бли о те кар-ин фор ма тор.

Град ска би бли о те ка Пан че -
во по ве за на је на Ака дем ску
мре жу Ср би је (АМРЕС), чи ме
је омо гу ћен при ступ КоБ СОН-
у (Кон зор ци јум би бли о те ка Ср -
би је за об је ди ње ну на бав ку). Он
обез бе ђу је при ступ до нај бо љих
ко мер ци јал них сер ви са за елек -
трон ске ба зе подата ка, ча со пи -
се и књи ге. Ми ни стар ство на у -
ке Ре пу бли ке Ср би је фи нан си -
ра КоБ СОН од осни ва ња, обез -
бе ђу ју ћи на тај на чин на уч ној
по пу ла ци ји при ступ ин фор ма -
ци о ним изво ри ма.

„Пра во на пре тра жи ва ње ба -
за по да та ка има ју сви за по сле -
ни у ака дем ским, ис тра жи вач -
ким и здрав стве ним ин сти ту -
ци ја ма чи ји је осни вач Вла да
Ре пу бли ке Ср би је и сви упи -
са ни ко ри сни ци уни вер зи тет -
ских би бли о те ка. То пра во при -
па да и сту ден ти ма ко ји га
оства ру ју у би бли о те ци свог
фа кул те та, или у уни вер зи тет -
ској би бли о те ци при па да ју ћег
уни вер зи те та. При ступ је омо -
гу ћен пре ко Ака дем ске мре же
Ср би је (АМРЕС), а до зво љен

је са мо из др жав них ин сти ту -
ци ја, по што при ват не ин сти -
ту ци је ни су уче ство ва ле у обез -
бе ђи ва њу сред ста ва за на бав -
ку ових ин фор ма ци о них из во -
ра.” Све на уч не би бли о те ке др -
жав них ин сти ту ци ја у Ср би ји
при кљу че не су на Ака дем ску
мре жу, пре ко ко је је мо гућ ста -
лан при ступ свим сер ви си ма
КоБ СОН-а.

– На ша би бли о те ка је за хва -
љу ју ћи по ве за но сти на Ака дем -
ску мре жу Ср би је до би ла при -
ступ овој вред ној ба зи, иа ко ни -
је на уч на, већ град ска би бли о -
те ка. Сту ден ти и ис тра жи ва чи
ко ји су пра во да ко ри сте ову ба -
зу по да та ка оства ри ва ли на сво -
јим фа кул те ти ма, ин сти ту ти ма,
Уни вер зи тет ској или На ци о нал -
ној би бли о те ци сво је пра во мо -
гу да оства ре и у би бли о те ци у
свом гра ду. У про сто ри ји Ин -
фор ма ци о но-ре фе рал ног центра
обез бе ђен је ра чу нар за ко рисни -
ке – ре кла је Ми ли ца Ђур ђев.

ИРЦ се на ла зи у згра ди Град -
ске би бли о те ке Пан че во, на пр -
вом спра ту.

Културни телекс
Пред ста ве
Су бо та, 16. но вем бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Ча роб њак из Оза”.
Не де ља, 17. но вем бар, 16 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Зна чи, Мар ко, као Кра ље вић” у из во ђе њу
ђа ка Кар ло вач ке гим на зи је.

Му зи ка
Пе так, 15. но вем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт џез квар те та Оле га Ки ре је ва.
Су бо та, 16. но вем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: жур ка „Опо зит 0.9”.
По не де љак, 18. но вем бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен -
тра: кон церт пле сног сту ди ја „Елек тра”.
Че твр так, 21. но вем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт пи ја нист ки ње На де Ко лун џи је „О све тло сти, о не жно сти”.

Те мат ски про грам
Сре да, 20. но вем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: про грам крат ких фил мо ва Ми ло ша То ми ћа.
Че твр так, 21. но вем бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: че тр на е ста ма ни фе ста ци ја „Умет ност, ар хи тек ту ра, дизајн”.

У РУ СИ ЈИ

Ви со ко при зна ње пре во ди о цу из Пан че ва
Ми ли во је Ба ћо вић, про фе сор
ру ског је зи ка, књи жев ник и пре -
во ди лац из Пан че ва, до бит ник
је Ви со ког ор де на пред сед ни ка
Ре пу бли ке Ја ку ти је за „учвр -
шће ње ми ра и при ја тељ ства ме -
ђу на ро ди ма”, са оп шти ло је
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је.

При зна ње му је на све ча но -
сти у си бир ском гра ду Ја кут -
ску 15. ок то бра уру чио пред -
сед ник нај ве ће ру ске фе де рал -
не је ди ни це Ај сен Ни ко ла јев,
ко ји је том при ли ком ре као
да је „Ба ћо вић из у зет но до -
при нео ве за ма из ме ђу пи са ца
Ја ку ти је и Ср би је ко је су ва -
жне за раз вој њи хо вих дру -
шта ва и да са рад ња ства ра ла -
ца нај бо ље спа ја на ро де, учвр -
шћу је при ја тељ ство и ме ђу -
соб но раз у ме ва ње”.

Ба ћо вић је до био ор ден јер
је, по ред оста лог, пре вео с

руског на срп ски је зик де ла пи -
са ца из Ја ку ти је: дво том ни ро -
ман на хи ља ду и че ти ри сто ти -
не стра на „Та ко ве ли Џин гис-
кан ” Ни ко ла ја Лу ги но ва, по е -
му „Спор из ме ђу ума и ср ца”
Алек се ја Кула ков ског и пе сму
„Снег” Се мјо на Да ни ло ва, а
обја вљи вао је де ла и дру гих

јакут ских пи са ца у срп ским но -
ви на ма и ча со пи сима.

Ју риј Ку при ја нов, ми ни стар
кул ту ре и ду хов ног раз во ја Ре -
пу бли ке Ја ку ти је, ис та као је да
је „Ба ћо вић про те клих го ди на
мно го учи нио за афир ма ци ју и
по пу ла ри за ци ју ја кут ске ли те -
ра ту ре у Ср би ји и на Бал ка ну”.

Наш пре во ди лац је као је ди -
ни пред став ник Ср би је био уче -
сник Пе тог ме ђу на род ног би је -
нал ног фе сти ва ла по е зи је „Ми -
лост ве ли ког сне га”, ко ји је одр -
жан од 15. до 17. ок то бра у Ја -
кут ску, у ор га ни за ци ји Ми ни -
стар ства кул ту ре и ду хов ног раз -
во ја Ја ку ти је, Се ве ро и сточ ног
уни вер зи те та и Са ве за пи са ца
Ја ку ти је, а уз при су ство пи са ца
из Ру си је, Ка зах ста на и Азер -
беј џа на, као и ру ских ре пу бли -
ка Бур ја ти је, Ти ве и Та тар стана.

Го во ре ћи на Се ве ро и сточ ном
уни вер зи те ту у Ја кут ску, Ми -
ли во је Ба ћо вић је на гла сио да
„фе сти вал ’Ми лост ве ли ког сне -
га’ омо гу ћа ва жи ву ко му ни ка -
ци ју, пру жа при ли ку да се до -
жи ви ле по та и ме ло ди ја је зи -
ка, што је ва жно за пре во ђе ње
би ло ко јег де ла с јед ног је зи ка
на дру ги”.

ОТВО РЕ НИ ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОРИ

– Отво ре ни при ступ под ра зу ме ва да сва ки ко ри сник ко ји

има при ступ ин тер не ту би ло где у све ту има пра во да чи та,

пре у зи ма, чу ва, штам па и ко ри сти ди ги тал ни са др жај ра до -

ва об ја вље них у отво ре ном при сту пу, с је ди ном оба ве зом да

их ко рект но ци ти ра. Нај ва жни је на ци о нал не отво ре не ба зе

су Вир ту ел на би бли о те ка Ср би је – За јед нич ки елек трон ски

ка та лог би бли о те ка Ср би је и Ди ги тал на на род на би бли о те -

ка Ср би је – ре кла је Ми ли ца Ђур ђев.

ИН ФОР МА ЦИ О НО-РЕ ФЕ РАЛ НИ ЦЕН ТАР ГРАД СКЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ

ВЕ ЛИ КА БА ЗА ПО ДА ТА КА 
ДО СТУП НА СВИ МА

ПО СВЕ ЋЕ НО ДРА ГУ ТИ НУ ИЛ КИ ЋУ БИР ТИ

Свет ска пре ми је ра но ве ко ме ди је
У Ру син ском на род ном по зо -
ри шту „Пе тро Ри знич Ђа ђа” у
Ру ском Кр сту ру у не де љу, 24.
но вем бра, пре ми јер но ће би ти
из ве де на но ва ко ме ди ја Ми ло -
ша Ни ко ли ћа, под на зи вом „Слу -
чај не ви не удо ви це или ра ђа ње
ко ме ди је из ду ха тра ге ди је”.

Ми лош Ни ко лић је дав но на -
пи сао ко ме ди ју „Ко ва чи”. Ка -
же да мно ги ре ди те љи и глум -
ци ни су схва ти ли да је то екс -
пе ри мен тал на дра ма, где су у
од су ству до га ђа ња на сце ни,

сцен ских ефе ка та, рад ње, за вр -
зла ме, при сут не са мо ре чи, ко -
је се умно жа ва ју, ко је умно же -
не ства ра ју не ка кво је згро што
до во ди до екс пло зи је. Са да је
на пи сао но ву ко ме ди ју, ко ја је
та ко ђе екс пе ри мен тал на.

– Мој друг, про зни пи сац
Дра гу тин Ил кић Бир та, Пан -
че вац, при ча ли ца, нај о збиљ ни -
је је го во рио о не кој не срећ ни -
ци ко ја је долазила у За вод за
здрав стве но оси гу ра ње. Стал -
но је по ми њао но ве не сре ће те

не срећ ни це, али та озбиљ на,
тра гич на при ча у јед ном тре -
нут ку је пре ста ла да бу де тра -
гич на, по ста ла је то ли ко ко -
мич на да сам мо рао да мо лим
тог свог дру га да да ље не при -
ча ни шта, јер ви ше ни сам да
из др жим. Из те при че иза шла
је ова ко ме ди ја. По ку шао сам
да учи ним оно исто што је та -
ко успе шно, а не све сно, ура -
дио мој друг Дра гу тин Ил кић
Бир та. Са свим све сно, по ку ша -
вао сам да умно жа вам тра гичне

си ту а ци је, да бих по не ка квом
ан ти ни че ов ском прин ци пу до -
био ра ђа ње ко ме ди је из ду ха
тра ге ди је. Не знам да ли сам
са свим у то ме ус пео. У Ру ском
Кр сту ру би ће одр жа на свет ска
пре ми је ра ове ко ме ди је. Ако
бу де успе шна и мој екс пе ри -
мент бу де сми слен и да не ка -
кав ре зул тет, он да ову ко ме ди -
ју по све ћу јем ње ном ин спи ра -
то ру, по кој ном дру гу Дра гу ти -
ну Ил ки ћу зва ном Бир та – ре -
као је Ми лош Ни ко лић.

УСПЕХ КЊИ ГЕ НА ШЕ СУ ГРА ЂАН КЕ

„О крилима и чудима” на
листи изборне лектире

Обра зов но-вас пит -
ни про је кат за раз -
ви ја ње ве шти на
чи та ња, раз у ме ва -
ња про чи та ног и
пи сме но из ра жа -
ва ње „Чи та ли ћи”
увр стио је ро ман
„О кри ли ма и чу -
ди ма” Пан чев ке
Алек сан дре Фи ли -
по вић у оба ве зни
за да так за уче ни -
ке основ них шко ла за 2020.
го ди ну. Ро ман је об ја вљен
сре ди ном ју ла и већ је на ли -
сти из бор не лек ти ре за основ -
не шко ле.

На ме њен је де ци од де сет
до два на ест го ди на и на духо -
вит и за ни мљив на чин го вори

о ва жним жи вот -
ним му дро сти ма
ко је се ти чу ка ко
де це, та ко и од ра -
слих. Ова то пла
при ча по ру чу је да
ни је све увек она -
ко ка ко из гле да и
да на пр ви по глед
не мо же мо зна ти
ка кво се бла го кри -
је у оно ме ко је
пред на ма. Го во ри

да су на сил ни ци у ства ри сла -
би ћи и да су истин ске прин -
це зе ујед но и ви те зо ви. Ју на -
ци овог ро ма на је су бу бе и
жи во ти ње, али су ви ше љу ди
од мно гих ко ји се та ко пред -
ста вља ју. Ро ман је при ча о
про ме ни и о људ ско сти.
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Фуд ба лом је по чео да се ба ви са -
свим слу чај но, а по том је ха рао
те ре ни ма ши ром ве ли ке Ју го сла -
ви је. Не пре ва зи ђе ни дри блер, вр -
стан гол ге тер. Мре жу ри ва ла то -
ком уз бу дљи ве ка ри је ре за тре сао
је чак 1.004 пу та! Гол је био ње -
го ва оп се си ја. Ма, он ни је играо,
он је пле сао фуд бал. Као тан го.
За хва љу ју ћи „бу ба ма ри” об и шао
је Зе мљи ну ку глу уз дуж и по пре -
ко... Да, ово је при ча о јед ном од
нај бо љих фуд ба ле ра ко је је наш
град имао. Ово је при ча о Не бој -
ши Пе тро ви ћу Ма ра до ни.

Ро ђен је 14. ју на 1960. го ди не у
Пан че ву, а фуд бал је по чео да
тре ни ра при лич но ка сно за са -
да шње вре ме.

– Уче ство ва ли смо на Се о ским
олим пиј ским игра ма, а мо ја еки -
па је ис па ла већ на по чет ку так -
ми че ња. Био сам кли нац, имао
сам тек не што ви ше од че тр на ест
го ди на. Одем ја у мој Гло гоњ, кад
та мо при ја тељ ска утак ми ца про -
тив Сеф ке ри на. Гло гоњ ци су гу -
би ли с 0 : 3, па сам не ка ко ус пео
да ис ку кам тре не ру да ме пу сти
на те рен, иа ко ни сам био ре ги -
стро ван играч. Би ла је то не ве ро -
ват на си ту а ци ја. Дао сам три го ла
на тој утак ми ци, ко ја је, ка сни је
ће се ис по ста ви ти, про ме ни ла мој
жи вот. У том мо мен ту кроз Гло -
гоњ су про ла зи ли љу ди из Фуд -
бал ског клу ба „Бор”, ко ји је та да
играо у Дру гој са ве зној ли ги. Слу -
чај но су ста ли да пре дах ну и за -
па зи ли ме на те ре ну. Ни сам ни
знао да су од мах оти шли код мо -
јих ро ди те ља да пре го ва ра ју ка ко
би ме од ве ли у Бор. То је са знао
ди рек тор шко ле Пре драг Ха џић
и – од вео ме у „Цр ве ну зве зду” – с
мно го емо ци ја у гла су при се ћа се
Не бој ша сво јих по че та ка.

На по пу лар ној „Ма ра ка ни” је
са сво јим вр шња ци ма тре ни рао
ско ро три ме се ца, а он да је ко -
нач но до че као по зив тре не ра Бо -
ре Ко сти ћа да бу де ре ги стро ван
за омла дин ску еки пу.

– Тр чао сам сва ко днев но, од
пан че вач ког мо ста до „Ма ра ка -
не”. Био сам без нов ца, че сто и
гла дан, али вр ло упо ран. Ни сам
се пре да вао, иа ко је би ло ја ко те -
шко да се као де те са се ла из бо -
рим за ста тус у ве ли ком гра ду.
Хва ла тре не ру То ми Ми ли ће ви -
ћу. Он ме је на у чио го то во све му
у фуд ба лу. Убр зо су све коц ки це
по че ле да се сла жу, па смо у се зо -
ни 1976/1977. по ста ли омла дин -
ски пр ва ци Ју го сла ви је – са осме -
хом при ча по пу лар ни Ма ра до на.

Иа ко је већ та да скре нуо па -
жњу на се бе, ка ри је ра мла дог

Небој ше по че ла је да се од ви ја у
дру гом сме ру.

– У то вре ме се из „Ба сти је” у
„Зве зду”, као ди рек тор, вра тио
Дра ган Џа јић. Хтео је да ме по -
ша ље на ка ље ње у „Ма ри бор” или
„Чу ка рич ки”. Ни сам же лео. Пла -
као сам, раз о ча ран сам оти шао
ку ћи. И опет се до го ди ло чу до.
Љу ди из Кни на до шли су код Или -
је Пет ко ви ћа у ОФК „Бе о град”, да
тра же по ја ча ња. Ве ли ки Или ја је
пред ло жио ме не, до шао је чак у
Гло гоњ ка ко би смо пре го ва ра ли.
Ја сам за Или ју Пет ко ви ћа знао
из сли чи ца ко је сам са ку пљао, али
знао је мој ујак из Кра гу јев ца, па
је не ка ко убе дио ро ди те ље да ме
пу сте у Книн. Зна чи, у „Ди на ру”
сам до шао ка да сам имао са мо
осам на ест го ди на. То је би ла пре -
крет ни ца. Сви су ме гле да ли као
бо га, до био сам сло бо ду у игри,
дри блао сам, ис по ља вао се бе у
сва ком тре нут ку на те ре ну. До -
био сам и на ди мак Пи жон – пре -
мо та ва Пе тро вић филм се ћања.

Убр зо су за та лен то ва ног мом -
ка из Пан че ва по че ли да се ин -
те ре су ју „Хај дук” из Спли та и
„Оси јек”...

– Мо ју ка ри је ру пра тио је и
Ћи ро Бла же вић, по слао је еми -
са ре свог клу ба и 1979. сам пре -
шао у „Ри је ку”. Де би то вао сам у
Пр вој са ве зној ли ги Ју го сла ви је
већ по сле де сет да на, про тив
„Рад нич ког” из Ни ша, би ло је 0 :
0. До шао сам као за ме на чу ве -
ном Ни ки ци Цу кр о ву, а са мном
у ге не ра ци ји игра ли су и Да мир
Де сни ца, Кр стић, Ру жић, Ра до -
вић... Би ло је то ле по вре ме. Жи -
вео сам у Опа ти ји, имао из ван -
ред не усло ве. У Ри је ци сам про -
вео две и по див не го ди не – до -
да је Ма ра до на.

И ка да су сви оче ки ва ли да ће
Не бој ша Пе тро вић пре ћи у не ки
још ве ћи клуб, усле дио је по вра -
так у Дру гу са ве зну ли гу.

– Да, 1982. го ди не пре шао сам
у „Рад”, али оства рио сам тран -
сфер о ко ме су не ки фуд ба ле ри
чак и у ино стран ству мо гли са -
мо да са ња ју. За љу био сам се та -
да и у мо ју Ми ру и због ње сам
се вра тио. Ни сам се по ка јао ни -
јед ног тре нут ка. Има ли смо стра -
шан тим, та да су игра ли и гол -
ман Вла дан Ра да ча, Ду шан Ај -
дер, Бог дан Ко рак... До био сам
на ди мак Ма ра до на са Ба њи це.
Но сио сам број 10 на ле ђи ма,
играо сам плеј меј ке ра, био сам
нај бо љи играч и стре лац Дру ге
са ве зне ли ге – с по но сом при ча
наш са го вор ник.

Звао га је Дра ган Џа јић да се
вра ти у „Цр ве ну зве зду”, зва ли
су и Не над Бје ко вић и Мом чи ло
Ву ко тић да об у че дрес „Пар ти -
за на”, ни је же лео.

– Јед но став но, ни сам хтео да
на пу стим „Рад” и Се љу Јо ва но -
ви ћа. Тај клуб ми је на пра вио
ку ћу у Гло го њу, иа ко су ми ну -
ди ли да би рам, да ми ку пе стан
на Но вом Бе о гра ду, ја сам иза -
брао ову дру гу оп ци ју – до да је
Ма ра до на.

Од 1985. до 1987. но сио је дрес
ОФК „Бе о гра да” у Пр вој са ве зној
ли ги. Играо је са Сто ја ди но ви -
ћем, Мар ко ви ћем, Сер па ком и
оста лим асо ви ма.

– Ту кли смо та да „Хај дук” са
Бла жом Сли шко ви ћем и бра ћом
Ву јо вић... Игра ли смо у по лу -
фи на лу Ку па Ју го сла ви је. У по -
след њој утак ми ци шам пи о на та
са вла да ли смо „Ве леж” у Мо -
ста ру с 3 : 2. Онај „Ве леж” с Кај -
та зом и Ту це ом. Игра ло се баш
на мој ро ђен дан, био сам играч
утак ми це, али на жа лост он да је
„чу ве ни” Слав ко Шај бер по ни -
штио це ло пр вен ство... – ис ти че
Небојша.

Бо га ту играч ку ка ри је ру окон -
чао је у „Про ле те ру”. На рав но, и
та да је био у цен тру па жње.

– У Зре ња ни ну сам про вео че -
ти ри се зо не, од 1987. до 1991.
Нај пре смо на сту па ли у Дру гој са -
ве зној ли ги, про тив „Ди на ма” из
Вин ко ва ца, „Олим пи је”, „При шти -
не”, „Су тје ске” из Ник ши ћа..., а
1989. смо се пла си ра ли у ели ту.
Је ди ни смо 1991. по бе ди ли „Цр -
ве ну зве зду”, у Зре ња ни ну смо ту -
кли „Пар ти зан” са 4 : 1. Има ли
смо за и ста сја јан тим. Та да су
игра ли и Ср ђан Те ки ја шки, Го -
ран Бо шко вић, Ве ско Ми хај ло -
вић, Сло бо дан Ду ба јић... Зва нич -
но сам ка ри је ру за вр шио 1991.
го ди не, по след њу утак ми цу за
„Про ле тер” од и грао сам на стади -
о ну ЈНА, ка да смо по бе ди ли „Пар -
ти зан” с 0 : 2, али та да сам се и
по вре дио. Те се зо не је „Про ле тер”
био че твр ти на та бе ли – по но сно
при ча пан че вач ки Ма ра до на.

Ни ка да ни је же лео да иде у
ино стран ство, чак је уме сто се бе
слао сво је дру га ре. Играо је за 

Б-ре пре зен та ци ју Ју го сла ви је, за
ама тер ски тим та да шње зе мље у
Ру му ни ји је по сти гао сва три го -
ла. Уда рац „спољ ном” био је ње -
го ва спе ци јал ност. Та ко је из во -
дио и кор не ре, пе на ле, сло бод не
уда р це... Лоп та је јед но став но би -
ла ње гов нај бо љи друг.

– Играо сам ма ло и у пан че -
вач ком „Ди на му”, по том у „Бор -
цу” из Стар че ва, Гло го њу, Цре -
па ји, све у ни жим ли га ма, а по -
том сам се по све тио тре нер ском
по зи ву. Офо р мио сам шко лу фуд -
ба ла „Ми љан”, а 1996. го ди на
би ли смо пр ва ци у свим ка те го -
ри ја ма. У исто вре ме сам с „Мла -
дим рад ни ком” из По жа рев ца
ушао у Дру гу ли гу, а и мој Гло -
гоњ сам увео у ви ши ранг. Та ко -
ђе, са оба клу ба сам исто вре ме -
но осво јио и куп так ми че ње на
те ри то ри ја ма на ко ји ма смо игра -
ли. Био сам се лек тор ре пре зен -
та ци је Пан че ва, ра дио сам у
струч ном шта бу ре пре зен та ци је
Вој во ди не. „Ди на мо” сам во дио
у два на вра та. Се ћам се да смо

до би ли „На пре дак” из Кру шев -
ца ко ји је пред во дио Дра го слав
Ше ку ла рац. Игра ли су та да Сте -
ва но вић, Пе тро вић, Стој чић, Ко -
ла рић... Сја јан тим. С „Ра дом”
сам у вре ме санк ци ја за у зео че -
твр то ме сто, с ма ке дон ским „Си -
лек сом” сам био ви це шам пи он,
игра ли смо и у Ин тер то то ку пу.
„Бе о град” с Ка ра бур ме во дио сам
у три на вра та, био сам тре нер у
Мла де нов цу, „По бе ди” из При -
ле па, „Син ђе ли ћу”, „Вр шцу”,
ПСК-у у Дру гој ли ги, БСК-у из
Бор че, у пан че вач ком „Же ле зни -
ча ру”, ра дио сам у Је ре ва ну – на -
бра ја Ма ра до на клу бо ве ко је је
пред во дио с клу пе.

Та ко при ча чо век ко ји фуд -
бал има у ма лом пр сту. Ин ди -
ви ду а лац, ко ји је с лоп том у но -
га ма увек тра жио нај кра ћи пут
ка го лу про тив ни ка. Што су га
ри ва ли ви ше „ту кли” на те ре ну,
он је по ста јао све ја чи. Јед но -
став но, ни је обра ћао па жњу на
њих. Лоп та у мре жи би ла је ње -
го ва оп се си ја. Он ни је играо, он
је пле сао фуд бал. Он је Не бој -
ша Пе тро вић. И ни је слу чај но
Ма ра до на...

Сва ка част, ма е стро!

Алек сан дар Жив ко вић

Сва ког да на ве ли ки број Пан -
че ва ца про ђе по ред ку ће са
сун ча ним са том на фа са ди ко -
ја се на ла зи у Ули ци Ни ко ле
Те сле 3, али ма ло њих зна
због че га је она под за шти том
Ре пу бли ке Ср би је као кул тур -
ни спо ме ник од ве ли ког зна -
ча ја, шта се у њој не ка да дав -
но на ла зи ло и по че му је њен
нај по зна ти ји ста нов ник за слу -
жан за исто ри ју Пан че ва.

Та гра ђе ви на је са зи да на да -
ле ке 1792. го ди не, а по зна та је
под на зи ви ма: Ку ћа са сун ча -
ним са том, Бри га ди ро ва ку ћа
и Ћур чи но ва ку ћа. Ка да је са -
гра ђе на, би ла је у скла ду са
обе леж ји ма ар хи тек ту ре 18. ве -
ка и де та љи ма би дер ма јер ског
кла си ци зма. Ва жна је по то ме
што је би ла се ди ште гене ра ла
Ми хо ви ла Ми ха ље ви ћа, чо ве -
ка ко ји је ва жан за наш град
по то ме што је за слу жан за ур -
ба ни стич ки раз вој Пан че ва.

У наш град је сти гао 1816.
као ге не рал-ма јор, на кон што
се ис та као из у зет ном хра бро -
шћу у ра то ви ма с Тур ском и
Фран цу ском.

За раз вој Пан че ва је за слу -
жан због то га што је на ре дио
да се по пло ча ју и кал др ми шу
град ске ули це, да се по ста ве
тро то а ри ис пред ку ћа, а да се
во да од во ди шан че ви ма ван
гра да. Имућ не гра ђа не је под -
сти цао да зи да ју ку ће од ци -
гле и да их по кри ва ју цре -
пом, а си ро ма шни ма је по -
ма гао та ко што се за ла гао да
до би ју гра ђе вин ски ма те ри -
јал на от пла ту. Ми ха ље вић је
по знат и по то ме што је на -
пра вио план за из град њу На -
род не ба ште и што се бо рио
за то да наш град до би је та ко
ве ли ки и леп парк.

За хва љу ју ћи ге не ра лу Ми -
ха ље ви ћу у Пан че ву је по диг -
ну то не ко ли ко шко ла и вој -
них згра да, а дуж град ских
ули ца и пу те ва ван Пан че ва
за са ђен је ве ли ки број сад ни -
ца др ве ћа. Он је на ре дио и да
се у на шем гра ду по ста ви пр -
ва јав на ра све та и да се по -
диг не је дан број вој них и гра -
ђан ских обје ка та. 

У знак се ћа ња на ње га, на
та ва ни ци из над ула за у ку ћу
у којој је живео на сли кан је
ње гов пор трет. По ге не ра лу
Ми ха ље ви ћу на зва на је јед на
од пан че вач ких ули ца, али је
ка сни је пре и ме но ва на у Ули -
цу Ми ло ша Тре бињ ца.

Ина че, Ку ћа са сун ча ним
са том у Пан че ву по зна та је и
под на зи вом Ћур чи но ва ку -
ћа. Та ко се зо ве од 1937. го -
ди не, ка да ју је пан че вач ки
тр го вац тек сти лом Ни ко ла
Ћур чин (пра де да да нас по -
зна тог пан че вач ког адво ка та
Ду ша на Ћур чи на) ку пио на
јав ној аук ци ји од Пан чев ке
Со фи је Ми лу ти но вић Дра ги -
ће вић. За ни мљи во је и то да
је Ћур чи но ва ку ћа или Ку ћа
са сун ча ним са том тре ћа по
ре ду зи да на ку ћа у Пан че ву.
Пр ва гра ђе ви на је би ла Ка то -
лич ка цр ква Све тог Кар ла Бо -
ро меј ског, а дру га је Гра ни -
чар ска ку ћа.

За ни мљи во је да се јед на
ку ћа са сун ча ним са том на
фа са ди на ла зи и у Зе му ну,
на углу Глав не и Ду бро вач ке
ули це, и та ко ђе је про гла ше -
на за спо ме ник кул ту ре од
ве ли ког зна ча ја. Са гра ђе на
је 1823. го ди не, што зна чи
да је три де сет јед ну го ди ну
мла ђа од сво је пан че вач ке
бли зна ки ње. М. Г.

КРАТ КА РА ДОСТ

МЛА ДО ЖЕ ЊЕ

Не бој ша Пе тр о вић се сво -

јом су пру гом Ми ром оже -

нио 1983. го ди не. 

– Мо ја Ми ра је чу до. Све

што сам по сти гао, ду гу јем

њој. Иа ко се углав ном са -

ма бо ри ла, због мо јих од су -

ство ва ња, увек сам имао

ис кре ну по др шку од ње.

На ша свад ба је би ла за ка -

за на за 13 са ти, а у 10 је

мој „Рад” играо про тив

„Бе ла си це”. На рав но да

сам играо, дао сам и гол.

Би ло је 1 : 1. Ма ло сам за -

ка снио на сво ју свад бу због

то га. Се ћам се да је су тра -

дан у не ком од спорт ских

ли сто ва, због ре зул та та,

осва нуо на слов: „Крат ка

ра дост мла до же ње” – об ја -

шња ва Ма ра до на.

У бра ку с Ми ром до био

је две ћер ке, а не дав но је

по стао и по но сни де да.

У дресу репрезентације

Културни споменик од изузетне важности

Будимир Стојановић
(1952–2019)

Након краће и тешке болести 9.
новембра преминуо је Будимир
Стојановић. Опело и испраћај за
кремацију одржани су 13. новем-
бра на Новом гробљу у Београду.

Професор Буда, како су га од
милоште звали његови ученици,
остаће упамћен по свом скоро
педесетогодишњем уметничком,
музичком и педагошком раду.
Његова главна мисија била је очу-
вање традиције војвођанског ин-
струмента – тамбуре. Свим срцем радио је на њеном из-
једначавању с класичним инструментима, попут виоли-
не, кроз откривање нових техника свирања и унапређива-
ње метода рада са ученицима.

Добитник је златне значке КПЗ Србије, као и много-
бројних награда и признања.

Свој радни век професор Стојановић је започео у Позо-
ришту на Теразијама, да би наставио у Српском народном
позоришту, Војвођанској филхармонији, а потом и у Там-
бурашком оркестру РТВ Нови Сад. Године 1994. дошао је у
Тамбурашки оркестар РТВ Панчево на место концерт-мај-
стора, а мало касније на место диригента оркестра.

У Музичкој школи „Јован Бандур”  радио је од 1994. па
до пензије, као професор контрабаса и тамбуре. Основао је
дечји тамбурашки оркестар „Тамбураторијум”, који је ви-
ше пута проглашаван за најбољи тамбурашки оркестар у
Србији. 
Иницијатор је оснивања Фестивала уметничке тамбуре и
Смотре војвођанске тамбуре. Био је оснивач и дугогоди-
шњи шеф Тамбурашког оркестра Националног ансамбла
„Коло” и Тамбурашког оркестра АКУД „Иво Лола Рибар”
из Београда.

Професор Буда ће заувек остати у срцима свих тамбу-
раша, а његово дело ће наставити многобројни ученици
којима је он усадио љубав према музици и тамбури.

IN ME MO RI AM

ЗА ПИ СИ ИЗ СТА РОГ ПАН ЧЕ ВА

Ку ћа са сун ча ним са том

НАШ ГОСТ: НЕ БОЈ ША ПЕ ТРО ВИЋ МА РА ДО НА

МА Е СТРО У КО ПАЧ КА МА

ПРО ТИВ „ЈУ ВЕН ТУ СО ВИХ” ЗВЕ ЗДА

Био је 5. март 1980. го ди не.

На ри јеч кој „Кан три ди”

играла се пр ва утак ми ца че -

тврт фи на ла Ку па по бед ни ка

ку по ва. „Ри је ка” је уго сти ла

„Ју вентус”.

Ита ли јан ски тим пред во -

дио је чу ве ни Ђо ва ни Тра па -

то ни, а из ме ђу оста лих игра ли

су и: Зоф, Ђен ти ле, Ка бри ни,

Тар де ли, Бе те га... Чак ше сто -

ри ца фуд ба ле ра из тог ти ма

„Ју вен ту са” су 1982. го ди не

са ита ли јан ском ре пре зен та -

ци јом по ста ли пр ваци све та.

У 58. ми ну ту Ћи ро Бла же -

вић је на те рен по слао мла -

дог Не бој шу Пе тро ви ћа....

Утак ми ца је за вр ше на не -

ре ше но, 0 : 0.

 ТРЕ НЕР СКИ ЕСНАФ

Не бој ша Пе тр о вић је и

пред сед ник Тре нер ске ор га -

ни за ци је Фуд бал ског са ве за

Пан че ва. За хва љу ју ћи

огром ном ис ку ству, у Пан -

че во је до во дио ве ли ка тре -

нер ска име на.

– Ћи ро Бла же вић је за ме -

не бог фуд ба ла. Он је на шу

ге не ра ци ју офо р мио и као

љу де и као игра че. Је дан од

нај бо љих је и Ке мал Оме ра -

гић. Жао ми је што Пан че во

кроз исто ри ју ни је има ло

ста бил ног пр во ли га ша. А би -

ло је усло ва за то. За раз вој

фуд ба ла ни је ва жно име

клу ба, већ ко ра ди у том клу -

бу. За то ми је би ла ве ли ка

част да ра дим у пан че вач -

ком „Же ле зни ча ру”, где сам

во дио и пр ви тим и омла -

дин це. Трио ко ји во ди тај ко -

лек тив је фан та сти чан. Све

функ ци о ни ше на нај ви шем

ни воу – ис ти че Ма ра до на.

ЗОВ ПРИ РО ДЕ

Ма ло љу ди зна да је наш

са го вор ник и ве ли ки за љу -

бље ник у лов.

– Де ша ва ло се да пре

тре нин га свра тим у не ко

ло ви ште и да се у шу му

вра тим од мах с фуд бал ског

те ре на. Ни је ми био циљ

са мо лов, већ и тај кон такт

с при ро дом, опу шта ње. У

Бе о гра ду су че сто го во ри -

ли: „Пу сти ср ну на Пан че -

вач ки мост и он ће оти ћи

за њом, не ће на утак ми цу”

– са осме хом се при се ћа

Не бој ша.
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На све ча но сти одр жа ној у су -
бо ту, 2. но вем бра, у Ло зо ви ку
по крај Ве ли ке Пла не, по во -
дом ово го ди шњег фи на ла „Су -
сре та се ла Ср би је” ко је го ди -
на ма ор га ни зу је Кул тур но-
про свет на за јед ни ца Ср би је,
Омо љи ца је до би ла на гра ду
за осво је но дру го ме сто (иза
Бај мо ка) у кон ку рен ци ји села
од пре ко 5.000 ста нов ни ка.

Ла ска во при зна ње при ми -
ли су Ду шан Лу кић, пред сед -
ник са ве та по ме ну те пан че -
вач ке ме сне за јед ни це, и Нико -
ла Ђу ка но вић, ди рек тор До -
ма кул ту ре, ко ји већ го ди на -
ма ор га ни зу је чу ве ни „Жисел”.

– На рав но да је и наш фе -
сти вал ама тер ског фил ма бит -
но ути цао на по ме ну ти успех,
а у ши ро ком ди ја па зо ну кри -
те ри ју ма би ли су, ре ци мо, и
при вред ни ре сур си, спорт ски
ус пе си, па чак и при род ни

при ра штај, по че му смо по -
след њих го ди на нај у спе шни -
ји у ре ги о ну. А све је по че ло
у про шло го ди шњем фи на лу
у Но вом Се лу, ка да су две на -
ше на гра ђе не спорт ске еки пе
на го ве сти ле овај успех – на -
во ди Лу кић.

Злат не ме да ље ово го ди -
шњих „Су сре та се ла Ср би је”
при па ле су и Но во се ља ни ма
– на род ни ор ке стар До ма кул -
ту ре на гра ђен је за из у зе тан
до при нос у раз во ју сви ра ња
на род не му зи ке у се лу, док је
Не дељ ко То пић, пред сед ник
Са ве та МЗ, до био при зна ње
за са рад њу с КПЗ-ом.

СЕЛО

При но си по хек та ру од
осам до два на ест то на

Ав гу стов ске су ше и
олу је ума њи ле род

Ка да је реч о при но си ма на ше
на ју но сни је кул ту ре – ку ку ру -
за, ова го ди на је би ла не што
из над про се ка.

Ме ђу тим, ни ова се зо на ни је
про шла без про бле ма, а они су,
пре ма ре чи ма др Вла да на Угре -
но ви ћа, са вет ни ка за ра тар ство
са Ин сти ту та „Та миш”, на сту -
пи ли у ав гу сту, ка да је не ко ли -
ко ја ких олу ја обо ри ло усе ве,
што је на кра ју бер бе ре зул ти -
ра ло сма ње ним бро јем би ља ка
по хек та ру.

– Оте жа ва ју ћа окол ност је и
што се то до го ди ло баш пред
ме тли че ње, па су мно ге ста -
бљи ке из ло мље не ушле у пе -
ри од зре ња. Истог ме се ца по -
ве за ло се и ви ше да на с троп -
ским тем пе ра ту ра ма од пре ко
30 сте пе ни Цел зи ју са, што се
та ко ђе не га тив но од ра зи ло на
род. На сре ћу, има ли смо јул
с до вољ но па да ви на, па уоп -
ште но гле да но ово ни је би ла
ло ша го ди на за ку ку руз. Про -
се чан при нос ове кул ту ре у на -
шим ата ри ма до сти зао је и
два на ест то на по хек та ру, али
ни је ишао ис под осам, што је
пре ма не кој про це ни из нос ко -
јим се от пла ћу је уло же но. А
да ав густ ни је би је та ко па -
кле но врућ, ве ро ват но би род

ове се зо не био ре кор дан – на -
по ми ње овај струч њак.

Пло до сме на ве о ма ва жна

Са вет ник са Ин сти ту та „Та -
миш” ис ти че и то да се на пан -
че вач ким њи ва ма, као и у мно -
гим дру гим де ло ви ма Вој во ди -
не, нај ви ше га ји упра во по ме -
ну та кул ту ра.

– Ку ку руз се на јед ној пар -
це ли че сто по ја вљу је у пло до -
сме на ма, од но сно ро та ци ја ма
усе ва по пут пше ни це и сун цо -
кре та, као и со је, ше ћер не ре -
пе... То у ра тар ској про из вод -
њи до во ди до од ре ђе них сла -
бо сти, јер на ду же ста зе оси ро -
ма шу је зе мљи ште, ко је по том
ду го роч но да је ло ши је при но -
се. С дру ге стра не, ка да је реч
о ра тар ству, ов де на кли му

готово да не мо же мо да ути че -
мо. До вољ но је ис та ћи да се де -
ве де сет осам од сто њи ва под
ку ку ру зом не за ли ва, иа ко је
све уче ста ли ја по ја ва су ша, по -
пут оне ка та стро фал не из 2016.
го ди не. Прак тич но, је ди но на
шта је мо гу ће ути ца ти је сте сма -
ње ње тро шко ва, пре све га та ко
што би ра та ри до кра ја спро ве -

ли агро тех нич ке ме ре ко је им
су ге ри шу по љо при вред ни са -
вет ни ци у сми слу пло до сме не
или ко ри шће ња ор ган ских ђу -
бри ва – на во ди Угре но вић.

Ва жно је ре ћи да има мо две
вр сте про из вод ње по кри те ри -
ју му по се да зе мљи шта – на
оном ко је је у не чи јем трај ном
вла сни штву, као и на оном ко -
је се из да је у за куп.

– Ту љу ди гле да ју да ма ње
уло же, што има не ке ло ги ке
ако се зна да ту зе мљу до би ја ју
са мо на го ди ну, па не мо гу да
пла ни ра ју ду го роч но. Али то
он да знат но ума њу је при но се
и ре дов но из о ста је упо тре ба ор -
ган ских ђу бри ва по пут стај ња -
ка, гли сте ња ка, ком по ста... –
ка же са вет ник за ра тар ство.

Опа ки си рак

Оно што та ко ђе по љо при вред -
ни ци ма не да ми ра, је сте по ја -
ва ре зи стент но сти по је ди них
вр ста ко ро ва. Ту је реч, пре све -
га, о ди вљем сир ку.

– С том по ша сти све че шће
се су сре ће мо на те ре ну, па ћемо

у на ред ном пе ри о ду мо ра ти
озбиљ ни је да при сту пи мо ре -
ша ва њу тог про бле ма. Си рак је
ви ше го ди шња вр ста, из у зет но
адап ти ра на на на ше усло ве, ко -
је смо са ми на пра ви ли тех но -
ло ги јом про из вод ње. Јед но став -
но, овај жи ла ви и ин ва зив ни ко -
ров при ла го дио се на шим ора -
ни ца ма и из го ди не у го ди ну

до жи вља ва хи пер про дук ци ју.
При том је раз вио ме ха ни зме то -
ле ран ци је на не ке пе сти ци де.
На ро чи то је по гре шна пре ко -
мер на при ме на истих ак тив них
ма те ри ја, на ко је се с вре ме ном
тај ко ров на ви ка ва. Сто га их је
нео п ход но ме ња ти у аде кват -
ном рит му. По ред то га, про из -
во ђа чи на ам ба ла жи за штит них
сред ста ва обе ле жа ва ју гру пе ак -
тив них ма те ри ја раз ли чи тим бо -
ја ма, ко је олак ша ва ју њи хо во
ком би но ва ње, чи ме сма њу је мо
ефе кат ре зи стен ци је. Од оста -
лих слич них ко ро ва, за сту пљен
је и штир, па чак и ам бро зи ја,
ко ји та ко ђе функ ци о ни шу по
си сте му ве ли ких бро је ва. С дру -
ге стра не, па ла ми да је ин ди ка -
тор ло ше агро тех ни ке об ра де
њи ва или се по ја вљу је на вла -
жни јим зе мљи шти ма – за кљу -
чу је др Вла дан Угре но вић.

Ова ко или она ко, ку ку руз је
је дан од на ших нај бит ни јих из -
во зних ар ти ка ла, па и про из во -
ђа чи и струч ња ци и др жа ва мо -
ра ју да ути чу ка ко би при но си
ове кул ту ре би ли што бо љи.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПРЕД СТА ВЉА МО УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА – „НО ВО СЕ ЉАН КЕ/BOBOACELE” (5)

Не говање хар мо нич ног су жи во та два ју на ро да
Ме ђу на род ни дан же на на се -
лу обе ле жа ва се од пре је да на -
ест го ди на сва ког 15. ок то бра.
Ота да се и у на шој зе мљи одр -
жа ва ју раз не при го де, с основ -
ним ци љем да се на зна че уло -
га и до при нос при пад ни ца не -
жни јег по ла пре вас ход но у уна -
пре ђе њу по љо при вред ног и ру -
рал ног раз во ја.

У том по гле ду нај ве ћи до -
при нос, без сум ње, да ју удру -
же ња же на, ко ја функ ци о ни -
шу у свих де вет на се ље них ме -
ста, па ће, по во дом на ве де ног
пра зни ка, сва ко од њих би ти
пред ста вље но.

Удру же ње же на „Но во се љан -
ке/Boboacele” по сто ји од кра ја
2014. го ди не с ци љем да про -
мо ви ше тра ди ци ју пре све га
два ју ве ћин ских на ро да из тог
ме ста – срп ског и ру мун ског,
због че га је, ка ко ка же пред -
сед ни ца тог удру же ња Сне жа -
на Ба ба, и ре ги стро ва но дво је -
зич но.

– Гле да ју ћи на те ле ви зи ји
ка ко се же не у дру гим ме сти -
ма ује ди њу ју, нас се дам од лу -
чи ло је да фор ми ра ор га ни за -
ци ју са же љом да се су гра ђан -
ке што ви ше осна же и оса мо -
ста ле. Мо гу ре ћи да нам је, на -
кон пет го ди на за ла га ња, тај
за цр та ни циљ исто вре ме но и
ве о ма бли зу и ве о ма да ле ко.
По ред фи нан сиј ских по те шко -
ћа, у тој на ме ри нај ви ше нас
оме та не за ин те ре со ва ност мла -
дих де во ја ка за дру штве но

кори стан рад. Оне углав ном не
схва та ју да се не мо же ни шта
по сти ћи пре ко но ћи и не ви де
не ку са тис фак ци ју у стр пљи -
вом уче њу тра ди ци о нал них
вред но сти, ко је се мо гу при -
ме ни ти и у да на шње вре ме –
ис ти че пред сед ни ца.

Она на во ди да су чла ни це
раз ли чи тих ста ро сних до ба и
да по ти чу из ра зних кра је ва, а
њи хов број ва ри ра, па их је тре -
нут но де се так ре дов них, али
има и оних ко је се по вре ме но
при кљу чу ју.

– Све ви ше су гра ђан ки од ла -
зи у ино стран ство, али ипак је
још увек мно го же на ко је се де
код ку ће и ви ше не знам на ко -
ји на чин мо же мо да до пре мо
до њих. За то смо и од лу чи ле да
основ ци ма на вре ме при бли жа -
ва мо наш рад на очу ва њу тра -
ди ци је, ка ко би је по не ли са

собом ако су тра оду на шко ло -
ва ње или се оти сну у бе ли свет,
што би им би ло и „по врат на
кар та” ка да јед ном по же ле да
се вра те. Јед но од та квих ко ри -
сних дру же ња но си ло је на зив
„Де ца и вез у ру рал ној сре ди -
ни”, јер мно ге де вој чи це до тад
ни су зна ле ни иглу у ру ци да
др же; до бро су ре а го ва ле и на
вез, а кроз на ше из ло жбе ус кр -
шњих ја ја ма ли ша ни су мо гли
да ви де не ке но ве тех ни ке осли -
ка ва ња. Циљ је да пре но си мо
тра ди ци ју с ко ле на на ко ле но,
у че му нам, по ред шко ле, по -
ма жу и дру ге ин сти ту ци је, по -
пут Гра да, Ме сне за јед ни це, До -
ма кул ту ре – на во ди ова ан га -
жо ва на Но во се љан ка.

Рад удру же ња ка рак те ри шу
и број не ра ди о ни це у окви ру
ко јих су чла ни це мо гле да уче
раз не тех ни ке – од ве за и тка ња

пре ко из ра де ста рин ских ко ла -
ча до де ку па жа, ре зба ре ња на
ста клу или на љу сци од ја је та.

– Ду го смо се у та квим слу -
ча је ви ма до ви ја ли за про сто -
ри је, а од не дав но има мо свој
ку так у згра ди Ме сне за јед ни -
це. Мо мен тал но га опре ма мо
у ет но-сти лу и већ смо, ре ци -
мо, уне ле ма ши не за ши ве ње и
је дан раз бој. Ор га ни зу је мо и
раз не ма ни фе ста ци је, по пут
осмо мар тов ске или ус кр шње
из ло жбе, али на ша нај ва жни ја
је „Ба нат ски хлеб”, ко ја је ове
го ди не тра ја ла ду пло ду же. Ин -
те ре сант но је да су пр вог да на
ма ли ша ни у дру штву ре но ми -
ра ног ку ва ра Са ше Ми ши ћа
учи ли да спре ма ју тра ди ци о -
нал не ко ла че на мо де ран на -
чин, док је дру гог да на, као и
до сад, при ре ђе но так ми че ње.
Мо рам с по но сом да ис так нем
да је При вред на ко мо ра Ср би -
је на шу ма ни фе ста ци ју две го -
ди не за ре дом свр ста ла у нај у -
жи круг нај бо љих у Ср би ји, и
то у ранг с мно гим про фит ним
ор га ни за ци ја ма. А ка да је реч
о пу то ва њи ма, ма ло смо огра -
ни че не бу ду ћи да све тро шко -
ве пла ћа мо из соп стве ног џе -
па. Ипак, из дво ји ла бих го сто -
ва ња у Те ми шва ру и, на ро чи -
то, у Бу ку ре шту, тач ни је у ме -
сту Ко ма на, где смо про ве ли
се дам да на на обу ка ма на раз -
бо ју или на ре зба ре њу на др ве -
ту, а на ши ра до ви су по том из -
ло же ни у пре сто ни ци Ру му ни -
је – ка же Сне жа на Ба ба.

НА КОН ЗА ВР ШЕТ КА БЕР БЕ НА ШЕ НАJУНОСНИЈЕ КУЛ ТУ РЕ

КУ КУ РУЗ ИПАК ИЗ НАД ПРО СЕ КА

Лукић и Ђукановић с признањем

ЗНА ЧАЈ ЂУ БРЕ ЊА И ЗА ШТИ ТЕ БИ ЉА КА

Кључ не тач ке до бр ог ро да ку ку ру за су ис хра на и за шти та,

ре чи су др Вла да на Угре но ви ћа.

– Не кон тро ли са но и пре све га пре те ра но ко ри шће ње ми -

не рал них ђу бри ва, ко ја су при том и ску па, не до но си ни шта

до бро ка да је реч о раз во ју биљ ке. У том сми слу ве о ма је

бит но ура ди ти ана ли зу зе мљи шта, на осно ву ко је се ра та ру

да је пре по ру ка о на чи ну ђу бре ња. Па ако је ми не ра ли за ци -

ја азо та та ква, не ма по тре бе ни за чим, а уко ли ко па ра ме -

три бу ду су прот ни, тре ба ба ца ти и мно го ви ше не го што је

уо би ча је но. С дру ге стра не, пра вил на за шти та од ко ро ва

исто та ко је ва жна, а ак це нат мо ра да бу де на хи ги је ни њи -

ве – на гла ша ва овај струч њак. У ФИНАЛУ „СУСРЕТА СЕЛА СРБИЈЕ”

Омољчани другопласирани

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Зе ле ни ло” по ко си -
ли су тра ву око ве тро за штит -
ног по ја са ка Ба ва ни шту, а уз
по моћ ко ле га из ЈКП-а „Ком -
брест” оре за ли су део ста рих
и су вих гра на на др ве ћу у пар -
ку у цен тру се ла. Др ва су по -
том по де ље на ме шта ни ма с
ни жим нов ча ним при ма њима.

Ба нат ско Но во Се ло: Ко му -
нал но пред у зе ће би ло је про -
те клих да на ан га жо ва но на
је се њем сре ђи ва њу цен тра се -
ла, у шта спа да ју ко ше ње, пот -
кре си ва ње ту ја и ску пља ње
ли шћа, а у пла ну је кр пље ње
пре о ста лих ру па на ас фалт -
ним ко ло во зи ма.

До ло во: КУД „Ба нат ски вез”
при ре ди ће „Ве ли ки го ди шњи
кон церт” у пе так, 15. но вем -
бра, од 19 са ти, у ве ли кој са -
ли До ма кул ту ре, а по ред до -
ма ћи на на сту пи ће и СПКД
„Про свје та” из Брч ког и КУД
„Елек тро пор це лан” из Аран -
ђе лов ца. Це на ула зни це је 150
ди на ра, а са ку пље на сред ства
би ће ис ко ри шће на у ху ма ни -
тар не свр хе.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца при -
пре ма до ку мен та ци ју за уград -
њу стру га ног ас фал та у по је -
ди ним де ло ви ма кал др ми са -
них ули ца, а уко ли ко вре ме
до зво ли, ра до ви ће по че ти до
кра ја не де ље. Не дав но су ор -
га ни зо ва ни пре вен тив ни пре -
гле ди у До му кул ту ре.

Ива но во: Лист „Днев ник” не -
дав но је при ре дио ве ли ку ре -
пор та жу о се лу. Про свет ни
са вет ни ци су про те кле не де -
ље про ве ра ва ли ква ли тет ра -
да у шко ли.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је
ор га ни зо ва ла при ку пља ње
оде ће и обу ће у про сто ри ја -
ма До ма кул ту ре, а по том ће

те ства ри би ти од не те у Цр -
ве ни крст. По ме ну та ја буч ка
ин сти ту ци ја до ни ра ла је пен -
зи о не ри ма се дам ком пле та
сто ло ва и сто ли ца за њи хо ве
но ве про сто ри је, а у пла ну је
по ста вља ње клу пе ис пред
згра де По ште, с об зи ром на
то да су ис пред ње све че шће
ве ли ке гу жве. Ше сна е сти Деч -
ји по зо ри шни фе сти вал би ће
одр жан у су бо ту и не де љу, 16.
и 17. но вем бра, по чев од 12
са ти, у ве ли кој са ли До ма
кул ту ре.

Ка ча ре во: Од бор ник Скуп -
шти не гра да Пан че ва Ми ло -
рад Ђу ри ца при мао је у Ме -
сној за јед ни ци со ци јал но угро -
же не пен зи о не ре и с њи ма
раз го ва рао о про бле ми ма ко -
ји их ти ште.

Омо љи ца: КУД „Жи сел” не -
дав но је уче ство вао на Смо -
три фол кло ра у Сме де ре ву,
ко ју је ор га ни зо вао КУД
„Липе”. У До му кул ту ре је го -
сто вао цир кус у уто рак, 12.
но вем бра.

Стар че во: Од ред из ви ђа ча
„На дел” и ове го ди не је до -
био нај ве ће при зна ње од Са -
ве за из ви ђа ча Ср би је – ор ден
Од ре да ор ло ва, а све ча на до -
де ла би ће упри ли че на иду ће
не де ље у Ни шу. Ово го ди шњи
ци клус пре да ва ња за пче ла ре
по че ће у сре ду, 20. но вем бра,
од 18 са ти, у све ча ној са ли
Ме сне за јед ни це, ка да ће сво -
ја ис ку ства ко ле га ма пре не ти
Са ша Чо лак из Ки кин де.

Месне актуелности 
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У вре ме ка да се екс ју го сло вен -
ски ре ги он до слов но тре се пред
еми то ва ње на став ка нај а трак -
тив ни је (и ве ро ват но нај кон -
тро верз ни је) се ри је по след њих
де це ни ја на овим про сто ри ма
– „Сен ке над Бал ка ном”, је дан
наш су гра ђа нин, ко ји има зна -
ме нит удео у ства ра њу тог (ре -
мек) де ла Дра га на Бје ло гр ли -
ћа, већ је ан га жо ван на сни ма -
њу но вог оства ре ња у Ја се но ву
по крај Бе ле Цр кве, где су упра -
во па ле пр ве кла пе „Да ре из
Ја се нов ца” Га ге Ан то ни је ви ћа.

Он се зо ве Ду шан Ђу ка но -
вић и већ ви ше од де сет го ди -
на из да је ста ре ау то мо би ле за
по тре бе из ра де фил мо ва, па је,
ре ци мо, у по ме ну тој се ри ји уче -
ство ва ло ви ше ње го вих „пред -
рат них” ка ми о на и дру гих во -
зи ла. При том, већ ду го ра ди и
за мно ге до ма ће и стра не еки -
пе као та ко зва ни ко ор ди на тор
игра ју ћих во зи ла.

Овај лу цид ни Омољ ча нин за
со бом има на сто ти не ка др о ва,
а као ре зул тат то га и број на
по знан ства с до ма ћим и стра -
ним зве зда ма.

Пре два на е стак го ди на та да два -
де се то смо го ди шњи Омољ ча нин
Ду шан Ђу ка но вић са свим слу -
чај но до спео је у по сед два ју
вој них џи по ва. Баш у то вре ме
од и гра ва ло се сни ма ње култ не
се ри је „Вра ти ће се ро де”...

– Ка да ме је по звао чо век ко -
ји се ба вио про на ла же њем во -
зи ла за по тре бе сни ма ња фил -
мо ва, ло гич но је да сам био пот -
пу но за те чен. По ми слио сам да
мо жда ни је у пи та њу скри ве на
ка ме ра, али сам се ипак, мал те -
не из ра до зна ло сти, по ја вио на
до го во ре ном ме сту. Кад оно, та -
мо ме је че ка ла озбиљ на по ну да
– да мо ја два џи па и ка ми он из
пе ри о да Дру гог свет ског ра та
„за и гра ју” у јед ној епи зо ди те
се ри је. То је она „цр но-бе ла”

сце на, ка да се је дан од про та го -
ни ста при се ћа стре ља ња пар ти -
за на. И та да је по че ла са рад ња,
пре све га с Дра га но вим бра том
Го ра ном, за ду же ним за про дук -
циј ски део. Ка ко су Бје ло гр ли -
ћи би ли за до вољ ни мо јим ан га -
жо ва њем, при ча је на ста вље на
и на про јек ту „Сен ке над Бал -
ка ном”. То је усло ви ло да су
Пан чев ци, ре ци мо, мо гли да ви -
де мој ка ми он у фе бру а ру на
сни ма њу се та у Ули ци Ни ко ле
Ђур ко ви ћа, у сце ни су ко ба пред -
рат них бан ди ко је пред во де Ка -
лу ђер и Кро јач (Гор дан Ки чић
и Ни ко ла Је здић – прим. нов.)
– по чи ње при чу Ђу ка но вић.

Дру же ње – од Шер бе џи је
до Бе со на

Та ко се од хо би ја „из не ха та”
ис кри ста ли сао за ни мљив, ди -
на ми чан и уно сан по сао, па је
Ду шан убр зо кре нуо да ин тен -
зив но на ба вља ста ра во зи ла.

– Да се раз у ме мо, то у нај ве -
ћем бро ју слу ча је ва ни су кла -
сич ни олд тај ме ри, већ је реч о
ко ли ма ко ја су за пра во филм -
ски ре кви зи ти. Бит но је да су
шкољ ке из тог вре ме на, јер гле -
да о це не тре ба да за ни ма да ли
су сви де ло ви мо то ра за и ста
ори ги нал ни. Ка ко се по сао ши -
рио, при ку пио сам бли зу сто
во зи ла на ста лих пре, за вре ме

и по сле ра та. Што се ти че мо -
дер них ко ла, њих на ба вљам по
по тре би, и то углав ном ка да
ис пу ња вам же ље про дук ци је.
Све то ути ца ло је да уче ству -
јем у нај ја чим про јек ти ма сни -
ма ним у Ср би ји и да упо знам
та кве зве зде као што су Рејф
Фајнс, Џо ни Деп, Пирс Бро -
снан... По не кад имам из ле те у
ино стран ство, као, ре ци мо, при -
ли ком ства ра ња фил ма „Осло -
бо ђе ње Ско пља” ма ке дон ско-
хр ват ско-фин ске про дук ци је,
сни ма ном у ста рим де ло ви ма
пре сто ни це Ма ке до ни је и Би -
то ља. Та мо је играо и бард ју -
го сло вен ског глу ми шта Ра де
Шер бе џи ја, па са мо се ле по
дру жи ли око ме сец и по да на.
Јед но став но, на сни ма њу би ло
ког фил ма сви уче сни ци у том
про це су по ста ну не ка вр ста по -
ро ди це – ис ти че Омољ ча нин.

Ду ша нов по сао у про дук ци -
ја ма на зи ва се ко ор ди на тор
игра ју ћих во зи ла. Он је за ду -
жен за њи хо ву на бав ку, као и
да ис пу ња ва зах те ве ре ди те ља
и сце но гра фа у ве зи с би ло чи -
ме што не ка ко ла тре ба да ура -
де у ка дру.

– Ни је исто да ли во зи глу -
мац или вла сник, јер су ста ри ја
во зи ла те жа за упра вља ње и
специ фич на су због ме ња ча,
кочни ца или не ке тре ће ства ри.

Је дан пут је, ре ци мо, тре ба ло да
Пирс Бро снан во зи „пор ше” из
пе де се тих го ди на про шлог ве -
ка, али он је пре сва ког па ље ња

сти скао гас, што код тих ста рих
си сте ма до во ди до до дат ног
убри зга ва ња го ри ва у кар бу ра -
тор и оте жа ва па ље ње. Сва ки
пут сам мо рао да му по ма жем,
на шта ми је шар мант ни и уви -
ђав ни Ен глез увек „да вао пет”.
Мо ја оба ве за је да по зна јем ма -
ши ну у ду шу, као и да во зи ла
при пре мим за раз не си ту а ци је,
као на при мер за су да ра ња. У
том слу ча ју она тре ба да има ју
спе ци јал не руч не коч ни це или
ма ле ре зер во а ре од по пет ли -
та ра, да се, ако до ђе до пре вр та -
ња ау то мо би ла, ка ска дер не би
за па лио – на во ди Ду шан.

Пан че во мо гло да бу де
филм ска ме ка

За на ше при ли ке не појм љи ви
су прох те ви ино стра них про -
дук ци ја. Углав ном је реч о јур -
ња ва ма ко ли ма, по пут оних ка -
да је прет про шле го ди не Лик
Бе сон у Бе о гра ду сни мао филм
„Ана М”.

– Том при ли ком смо до би ли
рок од два да на да ку пи мо че -
тр де сет пет „ла да” за уни ште -
ње. То се и до го ди ло до ла ском
чу ве них ка ска де ра из Фран цу -
ске, јер су у за тво ре ним дор -
ћол ским ули ца ма усле ди ла рет -
ко ви ђе на вра то лом на пре вр та -
ња. За ни мљив је био и „Сил
тим”, по пу лар на се ри ја о аме -
рич ким фо ка ма, а рад ња јед не
епи зо де од и гра ва ла се баш у
на шем глав ном гра ду. По себ на
при ча је би ло по ста вља ње мон -
та жних ба зе на од спе ци јал не
пла сти ке у Лу ци Бе о град за

потре бе сни ма ња јед ног хо ро -
ра. Нај ве ћи је био по вр ши не 75
с 35 ме та ра и у ње га смо по то -
пи ли се дам на ест во зи ла, а ту је
сни ма на во жња гли се ра. У јед -
ној од сце на Ки ру Нај тли, ко ја
игра глав ну ро лу, на па да ју али -
га то ри, а да не би до би ла не ку
за ра зу, на ло же но нам је да дез -
ин фи ку је мо во зи ла, док смо с
мо то ра мо ра ли да укло ни мо све
тра го ве уља и би ло ка квих флу -
и да. Тре ба ло је за шти ти и ели -
се, што је ура дио Ни ко ла, по -
штар из Стар че ва. С тим у ве зи,
мо рам да на по ме нем да су и
не ки мо ји Омољ ча ни, по пут
Алек сан дра То па ло ви ћа, Вла де
Жи ва но ви ћа, Де ни са Ле че и ја и
Не на да Ко ко та, ста ти ра ли у број -
ним фил мо ви ма и во зи ли ста -
ра ко ла. На дам се да ће ми и у
бу дућ но сти би ти нео п ход ни. И
то не са мо они – ис ти че овај
филм ски рад ник.

Нај ве ро ват ни је ће та ко и би -
ти јер, ка ко Ду шан на во ди, со -
лид но пла ћа ју и до ма ће и стра -
не про дук ци је. С дру ге стра не,
нај ве ћи про блем му је на бав ка
„но вих” ста рих во зи ла.

– До пре де се так го ди на би -
ло је мно го лак ше, а са да ми
гла во бо ље пре све га за да је ин -
тер нет, јер Ср би пре ко ње га
до зна ју за европ ске или аме -
рич ке це не ста рих ко ла, не
схва та ју ћи да оне не ва же за
на шу „ро бу” за то што ни је ни
при бли жно та ко очу ва на. Дру -
ги про блем је што је ов де све
ма ње упо тре бљи вих во зи ла, из -
у зев „фи ћа” и „три ста ћа”. Исто
ва жи и за Пан че во. Али за наш
град је не у по ре ди во ве ћа не -
сре ћа што је бе ха тон пло ча ма
и фу ту ри стич ким клу па ма и
лам па ма уна ка же но ста ро је -
згро, ко је је мо гло да бу де пра -
ва ме ка за сни ма ње исто риј -
ских фил мо ва. Да не при чам
о то ме што је, уз на ру ше ни
ими џа, из гу бљен и ве ли ки но -
вац. Ипак, кад год мо гу, тру -
дим се да ме на џе ри ма по ну -
дим не ку ов да шњу ло ка ци ју,
па је, по ред по ме ну тог ста рог
је згра, сни ма но и на „че твр тој
чу ва р ни ци” код Ива но ва и ка -
то лич кој цр кви у Ста р че ву –
за кљу чу је овај не скри ве ни ло -
кал па три о та.

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Бен
Ро твај ле ра, ста рог шест го ди на, вла -
сни ца на жа лост ви ше ни је у мо гућ -
но сти да др жи, јер ни је у ста њу да о
ње му бри не. Сто га би би ло по жељ но
да овог пса удо ми не ко ко има аде -
кват не усло ве.

Он се зо ве Бен и вак ци ни сан је
кад је био ма њи, а све вре ме про во -
дио је у бок су и ни је се ше тао.

Дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би -
ти на те ле фон 065/227-65-43.

Црн ка
Ова јед но го ди шња ку ца, ма ла ра стом,
а те шка око осам ки ло гра ма, тра жи но -
ве вла сни ке на кон што је сте ри ли са на,
чи по ва на, вак ци ни са на про тив бе сни -
ла и очи шће на од па ра зи та.

Иа ко је ра ни је жи ве ла на ули ци, на
Ко те жу 2, Црн ка је ве о ма ин те ли гент -
на и на у че на на жи вот у ста ну и во жњу
у ко ли ма.

На жа лост, ле тос је би ла отро ва на,
али ју је на ша ху ма на су гра ђан ка при вре ме но узе ла код се бе
док се не опо ра ви. Са да је као лут ка, спрем на за озбиљ не
удо ми те ље, па ко је же ли, не ка по зо ве 067/713-57-95.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ОМОЉ ЧА НИН ВЕЋ ГО ДИ НА МА ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕ СТА РА ВО ЗИ ЛА ФИЛМ СКИМ ПРО ДУК ЦИ ЈА МА

ДУ ША НО ВА КО ЛА У „СЕН КА МА” 
И ХО ЛИ ВУД СКИМ СПЕК ТА КЛИ МА

НОР МАЛ НИ ПИРС

И ЗА ТВО РЕ НИ ДЕП

Ду шан је, као што је ре -

че но, на сни ма њи ма упо -

знао и ве ли ки број свет ских

глу мач ких зве зда, ко је су

на ње га оста ви ле раз ли чи -

те ути ске.

– По ме ни, нај нор мал ни ји

је Пирс (Бро снан – прим.

нов.). Ка да се, ре ци мо, че -

ка ло за ке те ринг, он би

стао у ред као и сви ми

оста ли, а ни кад ни је же лео

ни спе ци јал но обез бе ђе ње.

За раз ли ку од Џо ни ја Де -

па, ко ји се за вре ме сни ма -

ња фил ма „Ми на Ма та”,

стал но за тва рао у свој ша -

тор, а за фо то гра фи са ње

ни је хтео ни да чу је – при -

се ћа се Ђу ка но вић.

Сцена Јатаган мале из прве сезоне „Сенки над
Балканом” (лево – Душан и његов камион)

Марко Живић и Душан Ђукановић

Дружење с Радетом Шербеџијом

Омољчанин снимао и с Небојшом Глоговцем
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Ди на мо 1945 бо љи
од Ми тров ча на

Же ле зни чар 
чу ва трон

Три на е сто ко ло Срп ске ли ге
гру па „Вој во ди на” до не ло је
мно го ра до сти љу би те љи ма нај -
ва жни је спо ред не ства ри на
све ту у на шем гра ду и око ли -
ни. Оба пан че вач ка пред став -
ни ка за бе ле жи ла су по бе де про -
шлог ви кен да, па мир ни је мо -
гу да че ка ју сам фи ниш је се ње
тр ке за бо до ве.

Ди на мо 1945 је на Град ском
ста ди о ну у Пан че ву уго стио
Рад нич ки из Срем ске Ми тро -
ви це. Утак ми ца је по че ла ми -
ну том ћу та ња у част пре ра но
пре ми ну лог Вла ди ми ра Ву јо -
ви ћа, а он да је „бр зи воз” оправ -
дао уло гу фа во ри та у овом ду -
е лу, па је без ве ћих по те шко ћа
са вла дао ри ва ла.

Већ у пр вом по лу вре ме ну,
по сле по го да ка Нин ко ви ћа и
Шар че ви ћа, би ло је ја сно да ће
бо до ви оста ти у Пан че ву.

Иста сли ка на те ре ну ви ђе на
је и по сле од мо ра. Ди на мо 1945
био је мно го до ми нант ни ји так -
мац, па го сти ни су ус пе ли да
угро зе гол до ма ћи на ни ка да
су оста ли број ча но ја чи на те -
ре ну, јер је у 73. ми ну ту Нин -
ко вић за ра дио цр ве ни кар тон
због не спорт ског по на ша ња.
„Бр зи воз” ни та да ни је за стао,
а сво ју над моћ по твр дио је у
фи ни шу утак ми це, ка да је и

Алек сан дар Сто ја нов ски по го -
дио циљ и та ко по ста вио ко на -
чан ре зул тат: Ди на мо 1945 –
Рад нич ки 3:0 (2:0).

Тре нер до ма ћег ти ма Жар -
ко То до ро вић ри ва лу је су прот -
ста вио сле де ћи са став: Ан џић,

Бо бар, Да шић, Не ду чић, Сто -
ја нов, Ми ло је вић, Ах чин, Шар -
че вић, Нин ко вић, Сто ја нов ски
и Чор да шић, а шан су су до би -
ли и Тер зић и Бе лић.

– Вр ло ва жна по бе да за нас,
јер смо та ко на ста ви ли успе -
шан низ на до ма ћем те ре ну.
До бро смо отво ри ли меч, по -
сти гли смо го ло ве на вре ме. У
дру гом по лу вре ме ну смо ма ло
пре пу сти ли ини ци ја ти ву го сти -
ма, али то је био до го вор у свла -
чи о ни ци, а шан су смо вре ба ли
из кон тра на па да што се ис по -
ста ви ло као до бар по тез. На -
ред ног ви кен да нас оче ку је ду -
ел у Сом бо ру. До ма ћи Рад нич -
ки је од ли чан тим, с ви со ким
ам би ци ја ма. Иде мо да се „из -
ме ри мо” са озбиљ ним ри ва лом,
али ми бо ље игра мо про тив

еки па из вр ха та бе ле – ре као је
Жар ко То до ро вић, тре нер Ди -
на ма 1945.

„Бр зи воз” је са да на пе том
ме сту, са два де сет бо до ва и ско -
ром од шест по бе да, два ре ми -
ја и пет по ра за.

Дер би три на е стог ко ла
Српске ли ге „Вој во ди на” од и -
гран је у не де љу, 10. но вем бра,
на СЦ-у „Мла дост”. Ли дер шам -
пи о на та и је ди ни не по ра же ни
тим су срео се с тре ће пла си ра -
ном еки пом на та бе ли. Био је
то пра ви пр вен стве ни ду ел, с
мно го ле пих по те за и го ло ва, а
на кра ју су се ра до ва ли љу би -
те љи фуд ба ла у на шем гра ду:
Же ле зни чар – Рад нич ки (Зре -
ња нин) 3:2 (1:0).

Да ни ло Ко ва че вић и ње го ви
са и гра чи су та ко на чи ни ли још
је дан кру пан ко рак ка ти ту ли
је се њег шам пи о на, а по бе дом
над од лич ним Зре ња нин ци ма
на нај бо љи на чин ис ко ри сти -
ли су „кикс” пр вог пра ти о ца
Бач ке 1901, ко ја је игра ла
нереше но у Бе че ју, па са да

поно во има ју пет бо до ва пред -
но сти у од но су на дру го пла си -
ра ну еки пу.

По пу лар на пан че вач ка „ди -
зел ка” је и у ме чу про тив Рад -
нич ког, од са мог по чет ка утак -
ми це, на мет ну ла свој тем по

игре, а пр ви пут мре жа го сти ју
из Зре ња ни на за тре сла се у 27.
ми ну ту. Стре лац је био Илић.

Дру го по лу вре ме про те кло је
у зна ку ка пи те на Же ле зни ча -
ра Да ни ла Ко ва че ви ћа, ко ји је
два пу та по слао лоп ту иза ле ђа
гол ма на Рад нич ког. Упо р ни го -
сти ус пе ли су у два на вра та да
сма ње ре зул тат, али ви ше од
ча сног по ра за ни су мо гли.

– Ја ко те шка утак ми ца, у те -
шким усло ви ма, али нај бит ни -
је је да смо осво ји ли но ва три
бо да и да опет има мо пет бо -
до ва ви ше од Бач ке из Су бо ти -
це. До кра ја је се њег де ла оче -
ку ју нас још две утак ми це и
на дам се да ће мо успе шно до -
че ка ти пр вен стве ну па у зу – ре -
као је Да ни ло Ко ва че вић.

Же ле зни чар је играо у са -
ста ву: Кне же вић, Јан ку лов, Ђо -
рић, Плав шић, Сто ја но вић, Ко -
ва че вић, Илић, Јо ва но вић, Ба -
ша но вић, Трип ко вић и Ман -
дић, а у дру гом по лу вре ме ну
шан су су до би ли и Бра јо вић,
Та на ско вић и Пе тро вић.

– Че сти там мом ци ма на три
ве ли ка бо да. Рад нич ки је ја ко
до бар ри вал, али ми смо још
јед ном би ли на ви си ни за дат -
ка. Био је то пра ви дер би, игра -
ло се твр до, бор бе но, а по стиг -
ну то је и пет го ло ва. Ни је нам
ни ма ло ла ко, ни је ла ко др жа ти
овај кон ти ну и тет, на че лу та бе -
ле смо од пр вог ко ла, при ти сак
је ве ли ки, али из др жа ва мо. Ова
по бе да је са мо још је дан ко рак
ка на шем ци љу. На дам се да ће
се по вре ђе ни игра чи опо ра ви -
ти и да ће мо би ти пра ви и у
пре о ста ла два ко ла – ис та као је
шеф струч ног шта ба Же ле зни -
ча ра Ду шан Је врић.

На ред ног ви кен да „ди зел ка”
пу ту је у Ру му, где ће од ме ри ти
сна ге са еки пом Пр вог ма ја.

МЕ МО РИ ЈАЛ „ФРА ЊА МИ ХА ЛИЋ”

СА ЊА И СТЕ ФАН НАЈ БР ЖИ
Тре ће ко ло Крос ли ге Ср би је,
так ми че ња ко је но си и на зив
Ме мо ри јал „Фра ња Ми ха лић”,
одр жа но је 10. но вем бра у Бе -
о гра ду. Уче ство ва ло је пре ко
200 атле ти ча ра из два де се так
клу бо ва, а од ли чан ре зул тат
оства ри ли су и чла но ви АК-а
Та миш, ко је је пред во дио тре -
нер Зо ран Ко цић.

У тр ци на 500 м Сте фан Ма -
рић је осво јио злат ну ме да љу, а
по ла са та на кон то га и ње го ва
се стра Са ња Ма рић у тр ци пи о -

нир ки до че тр на ест го ди на убе -
дљи во је (с пред но шћу од 100
м) три јум фо ва ла на 1.000 м и
та ко ђе осво ји ла ти ту лу шам пи -
он ке ме мо ри јал ног кро са „Фра -
ња Ми ха лић”. Са ња је до са да
на тр ка ма Крос ли ге осво ји ла
укуп но две злат не и јед ну сре -
бр ну ме да љу. Атлет ски клуб Та -
миш пред ста вља ле су и Ни коли -
на Ра до ва но вић и Ду ња Предић.

По след ње, че твр то ко ло би -
ће на про гра му у су бо ту, 16.
но вем бра, та ко ђе у Бе о гра ду.

Утак ми ца ма че твр тог ко ла
про шлог ви кен да је на ста вље -
на пр вен стве на тр ка за бо до -
ве у Пр вој вој вођан ској ли ги
за одбој ка ши це.

Због за у зе то сти „спорт ског
хра ма” на Стре ли шту дер би
је од и гран у ха ли у Ба нат -
ском Но вом Се лу, где је пр -
во пла си ра на еки па Од бој ке
013 до че ка ла ве ли ког ри ва -
ла, дру го пла сирани тим Про -
ле те ра из Зрења ни на.

Љу би те љи игре пре ко мре -
же мо гли су да ужи ва ју у до -
бр ој спорт ској пред ста ви, у
ко јој се на кра ју ра до вао до -
ма ћи тим: Од бој ка 013 – Про -
ле тер 3:2, по се то ви ма: 29:27,
25:16, 25:27, 22:25 и 15:9.

Сам по глед на ко на чан ис -
ход до вољ но го во ри о не из -

ве сно сти и од бој ка -
шкој дра ми ко ја се
од ви ја ла под сво до -
ви ма ха ле спор то ва
у Ба нат ском Но вом
Се лу. Еки па из на шег
гра да игра ла је у из -
ме ње ном са ста ву,
шан се су до би ле и
оне нај мла ђе игра чи -
це, али и то је би ло
са свим до вољ но да се
три јум фу је у ве ли ком
дер би ју.

Тим ко ји пред во де тре не -
ри Иван Кр го вић и Вла ди мир
Јо ван чић за др жао је пр во ме -
сто на та бе ли, с је да на ест бо -
до ва, а дру го пла си ра ни Про -
ле тер са да има де сет. На тре -
ћем ме сту је вр шач ки Ба нат,
са осам бо до ва.

Од бој ка 013 на сту пи ла је у
са ста ву: Со фи ја Аша нин, Алек -
сан дра Га ће ша, Ма ри ја Ма -
рић, Ми ли ца Ку жић, Ни ко ли -
на Ве ско вић, Ан ђе ла Ву ја нић,
Ка та ри на Шо шта рић, Је ле на
Пе тр ов, Јо ва на Кља јић, Да ни -
ца До бро са вље вић, На та ша Бо -
жић, Ми ли ца Зо рић, Ми ли ца
Сто јић и Алек сан дра Кр стић.

Ли дер из Пан че ва на ред -
ног ви кен да пу ту је у Ки кин -
ду, где ће од ме ри ти сна ге с
до ма ћом еки пом КИ 0230.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОД БОЈ КА 013 – ЧЕ ТИ РИ ОД ЧЕ ТИ РИ

По во дом про шло не дељ ног
пра зни ка Атлет ски клуб Ди -
на мо ор га ни зо вао је, по 72.
пут, „Улич ну тр ку гра да Пан -
че ва”, ко ја је одр жа на на Град -
ском ста ди о ну. Так ми че ње је
оку пи ло атле ти ча ре из окол -
них гра до ва, а уче ство ва ли су
и го сти из Ре пу бли ке Срп ске.

Одр жа но је укуп но 26 тр -
ка, у свим уз ра сним ка те го -
ри ја ма, а кроз циљ су про -
шла укуп но 294 атле ти ча ра.

За Ди на мо је на сту пи ло
пре ко три де се то ро де це из
атлет ске шко ле, али и атле -
ти ча ри ко ји су ове го ди не

пости за ли од лич не ре зул та те
на пр вен стви ма Ср би је.

Убе дљи ве по бе де оства ри ли
су Ксе ни ја и Ана ста си ја Мр ке -
ла, Стра хи ња Стев шић и Андре -
ја Бо жа нић, а Ди на мо је осво -
јио укуп но де вет на ест ме да ља.

Ово је ујед но би ла и по след -
ња тр ка у овој го ди ни за атле -
ти ча ре Ди на ма. Спор ти сти овог
ко лек ти ва осво ји ли су пре ко
два де сет ме да ља на др жав ним
шам пи о на ти ма у свим уз ра -
сним ка те го ри ја ма, а Ди на мо
је го ди ну за вр шио на ше стом
ме сту у кон ку рен ци ји ви ше од
сто атлет ских клу бо ва у Србији.

УЛИЧ НА ТР КА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

НА СТА ВЉЕ НА ЛЕ ПА ТРА ДИ ЦИ ЈА

У ру ском гра ду Ижев ску не -
дав но је одр жа но Европ ско пр -
вен ство у џу ду у кон ку рен ци -
ји мла ђих се ни о ра (так ми ча -
ри до 23 го ди не), на ко ме је
на сту пи ла и на ша су гра ђан -
ка, чла ни ца Џу до клу ба Цр ве -
на зве зда Ан дреа Сто ја ди нов.

Ан дреа се над ме та ла у ка -
те го ри ји до 48 кг и овог пу та
ус пе ла је да об ра ду је љу би те -
ље џу до-спо р та у на шем граду
осво јив ши брон за ну ме да љу.

На пу ту до по бед нич ког по -
сто ља Ан дреа је би ла сло бод -
на у пр вом ко лу, док ју је у
дру гом ко лу по бе ди ла ста рија

и ис ку сни ја Ита ли јан ка Со -
фи ја Пе ти то. Иа ко раз о ча ра -
на што у том мо мен ту ви ше
ни је мо гла да од бра ни про -
шло го ди шњу ти ту лу, на ша су -
гра ђан ка је смо гла до вољ но
сна ге, па је у пр вом ре пер са -
жном ко лу по бе ди ла од лич -
ну Не ми цу Ма шу Бал ха ус, а
за тим у бор би за тре ће ме сто
Изра ел ку Та мар Мал ку. Обе
бор бе ре ши ла је ипо ном.

Ово је ујед но Ан дре и на ше -
ста по је ди нач на ме да ља са
европ ских пр вен ста ва и она
је ти ме за вр ши ла ово го ди шњу
се зо ну так ми че ња.

ЏУ ДО-ШАМ ПИ О НАТ СТА РОГ КОН ТИ НЕН ТА

АН ДРЕА ТРЕ ЋА У ЕВРО ПИ
ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ВО ЗО ВИ” У ТРЕ ЋОЈ БР ЗИ НИ

АК ТУ ЕЛ НО СТИ ИЗ КА РА ТЕА

У НЕ ДЕ ЉУ – ПРЕ МИ ЈЕР ЛИ ГА

Нај мла ђи ка ра ти сти Ди на ма по -
сти гли су за па же не ре зул та те и
на Ку пу Ср би је за по ле тар це,
пи о ни ре и на де, ко ји је одр жан
про шлог ви кен да у Сме де ре ву.

Сре бр но од лич је осво јио је Бо -
ри во је Ве син, а брон зом се оки -
тио де би тант Мар ко Фор ђа рини.

Иа ко су од лич но ра ди ли, без
тро фе ја су оста ли: Мар ти на Пу -
зић, Је ле на Вуч ко вић, Јо ва на
Сто ил ков ски, Те о до ра Га гић,
Вук Вор ка пић, Ла зар Ни ко лић,
Лу ка До бр о та, Ва ња Че ке ре вац,

Ма те ја Сте па нов, Ан то ни је Ћу -
ли брк, Па вле Ми ло шев, Ва си -
ли је Стај чић, Ви шња Тон чев и
На та ша Пап Мар ко вић. Мла -
ди ре пре зен та тив ци Ми ли ца
Га гић и Бо ри сав Је вре мо вић
ни су на сту пи ли због по вре да.

Се ни ор ска еки па Ди на ма уче -
ство ва ће у не де љу, 17. но вембра,
на тур ни ру Пре ми јер ли ге Срби -
је, ко ји ће би ти одр жан у спорт -
ској ха ли у Ба нат ском Но вом
Се лу, а КК Ди на мо ће би ти и те -
х нич ки ор га ни за тор так ми чења.
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pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

КО ШАР КА ШКА ДРА МА СА СРЕЋ НИМ КРА ЈЕМ
Ко нач но – пао је 
и Но ви Па зар

Тре ћи пр вен стве ни
три јумф Та ми ша

Ко нач но се и то до го ди ло. Је -
ди ни ри вал ко ји до са да ни је
осе тио гор чи ну по ра за од Та -
ми ша мо рао је да по ло жи оруж -
је. Би ла је то сјај на спорт ска
пред ста ва на Стре ли шту, си гур -
но и нај бо ља и нај не и зве сни ја
утак ми ца у ше стом ко лу Ко шар -
ка шке ли ге Ср би је... Та миш –
Но ви Па зар 79:78, по че твр ти -
на ма: 22:20, 15:11, 19:22 и 23:25.

Већ сам по че так утак ми це
на го ве стио је ве ли ку и бес по -
штед ну бор бу. Го сти из Но вог
Па за ра су не што бо ље „отво -
ри ли” су срет, а он да је три ми -
ну та пре ис те ка пр ве че твр ти -
не тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви -
чић на пра вио „хо ке ја шку из -
ме ну”, увео је од јед ном че ти ри
игра ча с клу пе, а ње гов план
до нео је и ре зул тат. Го сти су
во ди ли са 14:20, али је Та миш
по том на пра вио се ри ју од 8:0,
па је по сле пр вих де сет ми ну -
та на се ма фо ру пи са ло 22:20.

До ма ћи ко шар ка ши су од лич -
но за по че ли дру гу че твр ти ну.
Ла бу до вић је по ен ти рао за 24:20,
па је та ко на те рао стра те га Но -
вог Па за ра Оли ве ра По по ви ћа
да за тра жи тајм-аут. Го сти ни су
успе ва ли да „пре ве ду” ре зул тат,
иа ко су кон стант но пре ти ли. За -
хва љу ју ћи ве ли кој бор бе но сти и
за ла га њу баш сва ког по је дин ца,
Та миш је успе вао да одр жи вођ -
ство... Три де се так се кун ди пре
од ла ска на од мор Ла зар Ва сић
је пр вом „трој ком” за до ма ћи
тим раз га лио пу бли ку, али са -
мо не ко ли ко се кун ди ка сни је
Па зар ци су уз вра ти ли истом ме -
ром, па се на од мор оти шло с
ре зул та том 37:31.

Дру го по лу вре ме по че ло је у
зна ку го сту ју ћег ти ма. Ко шар -
ка ши Но вог Па за ра бр зо су ану -
ли ра ли пред ност Та ми ша и из -
јед на чи ли на 37:37, а он да је
тајм-ау том ре а го вао и тре нер

Та ми ша Бо јан Јо ви чић. Пре -
дах је очи глед но до бро до шао
Са ши Ра до ви ћу и ње го вим дру -
го ви ма, а по сле јед но ми нут ног
од мо ра у цен тар па жње из био
је Џе рид Ро удс. Нај пре је по -
ен ти рао, уз фа ул игра ча Но вог
Па за ра, по том је пре се као је -
дан на пад го сти ју и сјај ним за -
ку ца ва њем улио до дат ну сна гу
сво јим са и гра чи ма... Та миш је
имао и де вет по е на „ви шка”,
али Но во па зар ци се ни су пре -
да ва ли... У јед ном ду е лу под
ко шем по вре ђен је Пре драг Пр -
ља, ко ји је за ра дио ду бо ку по -
се ко ти ну на че лу, али овај сја -
јан бо рац Та ми ша ни је од у ста -
јао. По сле ин тер вен ци је ле кар -
ског ти ма до ма ћег клу ба, с по -
ве зом око гла ве, ин си сти рао је,
на сво ју од го вор ност, да и да -
ље игра... Аљо ша Јан ко вић је
„трој ком” до вео Та миш у вођ -
ство од 54:45, али усле ди ла је
но ва се ри ја го сти ју, па је по сле
тре ће че твр ти не све и да ље би -
ло отво ре но – 56:53.

Не ве ро ват на дра ма од ви ја ла
се то ком по след њег пе ри о да
ове уз бу дљи ве утак ми це. „Трој -
ком” Ми ло ша Ни ко ли ћа

Панчев ци су по ве ли са 67:60,
по том је Са ша Ра до вић из ну -
дио не спорт ску лич ну гре шку,
био је пре ци зан с ли ни је сло -
бод них ба ца ња... Та миш је во -
дио са 69:62, па се сре ди ном
че твр те че твр ти не учи ни ло да
ће ко нач но ус пе ти да сло ми
от пор ри ва ла. Го сти се ни су
пре да ва ли. Са мо не ко ли ко тре -
ну та ка ка сни је сма њи ли су на
71:69, али ни су од у ста ја ли ни
ка да је Алек са Ча бри ло по ви -
сио на 74:69. У по след њи ми -
нут ушло се с ре зул та том 75:75.
Че тр де се так се кун ди пре кра ја
Ни ко лић је по ен ти рао за 77:75,
по том је Пр ља отео го сти ма
јед ну лоп ту, ко ју је по том Ро -
удс „за ку цао” у кош Па за ра ца
за 79:75... У тим тре ну ци ма до
кра ја утак ми це оста ло је још
два на ест се кун ди. Но ви Па зар
је пре ко Ко ра ћа ус пео да сма -
њи на 79:77, а по том до ма ћа
еки па ни је ус пе ла да уба ци лоп -
ту у игру за пет се кун ди... Но -
ви Па зар је из не на да до био
при ли ку за по бе ду или бар про -
ду же так. У по след ње две се -
кун де Но ва ко вић је био фа у -
ли ран при шу ту, па је до био

при ли ку да с ли ни је сло бод -
них ба ца ња из јед на чи ре зул -
тат и Но вом Па за ру до не се про -
ду же так. Био је пре ци зан пр ви
пут, али по том му је ру ка за -
дрх та ла... Лоп та је иза шла из
обру ча, за ве ли ко сла вље на
три би ни и на те ре ну, за ко нач -
ну по бе ду до ма ћег ти ма: Та -
миш – Но ви Па зар 79:78.

– Че сти там мом ци ма на ве -
ли кој бор бе но сти. Во ди ли смо
го то во це лим то ком утак ми це и
за слу жи ли смо ову по бе ду. Ка -
да се Пр ља по вре дио, осе тио се
ма ли пад енер ги је, али по гле -
да ла нас је и сре ћа овог пу та.
Хва ла Ча бри лу, ко ји је од и грао
меч го то во без тре нин га, хва ла
Пр љи, ко ји је са за во јем на гла -
ви играо на сво ју од го вор ност,
ма не бих ни ко га да из два јам,
сви мом ци су би ли из ван ред ни
– с при мет ним емо ци ја ма у гла -
су го во рио је Бо јан Јо ви чић на
кон фе рен ци ји за но ви на ре.

Та миш по сле шест ко ла има
скор од три по бе де и три по ра -
за, а на ред ног ви кен да ће го -
сто ва ти у Ста рој Па зо ви и по -
де ли ти мег дан с Ду на вом из
Ста рих Ба но ва ца.

Ру ко ме та ши це ЖРК-а Пан че -
во још јед ном су об ра до ва ле
сво је на ви ја че. Оне су про шлог
ви кен да, у сед мом ко лу Су пер
Б ли ге, оства ри ле још јед ну из -
у зет ну по бе ду, че твр ту за ре -
дом, и још ви ше се учвр сти ле
у сре ди ни пр вен стве не та бе ле.

Де вој ке ко је пред во ди тре нер
Мар ко Кр стић, по сле ве ли ког
три јум фа над фа во ри том, Сло -
гом из Пе тров ца на Мла ви, пу -
то ва ле су у Ки кин ду, где их је
че као исто и ме ни до ма ћи тим.
Не ве на Џе лај ли ја и ње не дру га -
ри це ни су оти шле на ово го сто -
ва ње с бе лом за ста вом. На про -
тив. Осо ко ље не три јум фом над
Сло гом, с пу но са мо пу зда ња и
ве ре у се бе, хра бро су се су прот -
ста ви ле но вом ри ва лу. Же ле ле
су бо до ве и – ус пе ле! Ки кин да –
ЖРК Пан че во 21:27 (10:14).

Већ од са мог ста р та утак ми -
це Пан чев ке су ста ви ле до зна -
ња до ма ћим де вој ка ма да се
не ће ле по про ве сти у овом ду -
е лу. Већ у 11. ми ну ту ре зул тат

је гла сио 1:5, а 360 се кун ди ка -
сни је на се ма фо ру је пи са ло и
3:9. Сјај не су у тим тре ну ци ма
би ле Не ве на Џе лај ли ја, Та ма -
ра Пет ко вић, Ти ја на Си мић,
Ма ри ја Ми трић, Ти ја на Ри стић
на го лу, ма, све де вој ке ко је су
но си ле дрес Пан че ва.

Иста сли ка ви ђе на је и у дру -
гом по лу вре ме ну. Го шће су и
да ље има ле ин ци ја ти ву, др жа -
ле све кон це игре у сво јим ру -
ка ма и пот пу но кон тро ли са ле
утак ми цу, па су без тр за ви ца
сти гле до убе дљи ве по бе де и
но вих бо до ва.

ЖРК Пан че во је играо у са -
ста ву: Ми ли ца Илић, Ана ста -
си ја Гр гов ски, Зо ра на Мар ко -
вић (два го ла), Ти ја на Си мић
(че ти ри), Аме ли ја Уско ко вић,
Не ве на Џе лај ли ја (два), Те о до -
ра Ста но је вић, Та ма ра Пет ко -
вић (10), Ма ри ја Ми трић
(шест), Ана ста зи ја Јам бру шић
(је дан), Ти ја на Ри стић, Иво на
Пе шић (је дан) и Алек сан дра
Ва сић (је дан).

– Од и гра ли смо још јед ну
сјај ну утак ми цу, са чвр стом од -
бра ном. То ком це лог ме ча кон -
тро ли са ли смо игру, па се пи -
та ње по бед ни ка ни је ни по ста -
вља ло. На кра ју су шан су до би -
ле и мла ђе игра чи це – ре као је
тре нер Пан че ва Мар ко Кр стић.

На ред ног ви кен да Не ве на
Џе лај ли ја и ње не са и гра чи це
до че ку ју мо жда глав ног фа во -
ри та за ула зак у ви ши ранг,
еки пу Бо ра. Утак ми ца се игра
у су бо ту, 16. но вем бра, у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту, од
18.30. Де вој ке су за слу жи ле по -
др шку с три би на.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СА РА
ВИЦЕШАМПИОНКА

На Ку пу Ср би је у ка ра теу за
по ле тар це, пи о ни ре и на де, ко -
ји је одр жан у Сме де ре ву, уче -
ство ва ло је и два на ест чла но ва
КК-а Мла дост.

Сре бр ну ме да љу у бор ба ма
осво ји ла је Са ра Жу нић, а жен -
ска еки па на да у бор ба ма за ра -
ди ла је брон зу. На сту пи ле су:
Ка та ри на Пе тро вић, Са ра Жу -
нић, Ана Ту бић и Со фи ја Сте -
фа но вић. Брон за на од лич ја су
за слу жи ле и Јо ва на Та та ров у
ка та ма и Дра га на Ма цу ра у
бор ба ма.

Уче ство ва ли су и: Ми ли ца
Дра ги че вић, На ђа Штр бац, Не -
ма ња Жив ков, Ни ко ла Бра ца -
но вић, Уна Тер зић и Ни ко ла
Ја во рац.

ЗЛАТ НИ МА РИ ЈА
И ИЛИ ЈА

На џу до-тур ни ру „Куп жан дар -
ме ри је” сјај не ре зул та те оства -
ри ли су и бор ци ка ча ре вач ког
Је дин ства.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Ма ри ја Ве лич ков ски и Или ја
Ан ђе ло вић, ко ји је у чак пет
бор би по бе дио ри ва ле ста ри је
од се бе. Сре бром су се оки ти -
ли: Пе тар Ра нев ски, Да мјан
Ме лиш, Ма ри ја Осто јић и Же -
ља на Вел ков ски, а брон зе су
за ра ди ли: Алек са Бо кун, Ми -
ли ца Пе шић, Ксе ниа Авр мов -
ски и Кри сти јан Лех ни.

Уче ство ва ли су и Ја на Пеј -
но вић, Да рио Ба лан и Алек са
Лех ни.

ЖИ КИЋ МЕ ЂУ
ЕЛИ ТОМ

Стре ли чар ска ре пре зен та ци ја
Ср би је од пет чла но ва не дав но
је уче ство ва ла на ве ли ком Ме -
ди те ран ском ку пу на Ки пру.
Ме ђу иза бра ни ма је био и члан
СК-а Пан че во Сте фан Жи кић.

Наш су гра ђа нин је имао од -
ли чан на ступ и ус пео је да се
про би је у ели ми на ци ја ма до
де ве тог ме ста.

Кон ку рен ци ју су чи ни ли так -
ми ча ри из: Хр ват ске, Грч ке,
Изра е ла, Ве ли ке Бри та ни је,
Лук сем бур га, Мал те и Ру си је.
Так ми че ње је по се тио и пред -
сед ник Европ ске стре ли чар ске
асо ци ја ци је Ма рио Скар це ла.
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Milanović

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДЕ ВОЈ КЕ СЕ ПРО ШЕ ТА ЛЕ КРОЗ КИ КИН ДУ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – БОР РТБ
субота, 18.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–СПАРТАК
мушкарци

Сечањ: ХЕРЦЕГОВИНА–ДОЛОВО
Сомбор: СОМБОРЕЛЕКТРО–ЈАБУКА

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Риђица: ДАЛМАТИНАЦ – ОРК ПАНЧЕВО

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Г. Милановац: ТАКОВО–ДИНАМО
мушкарци

Љиг: СПАРТАК–БОРАЦ

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Кикинда: КИ 0230 – ОДБОЈКА 013

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
С. Пазова: ДУНАВ–ТАМИШ

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

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сомбор: РАДНИЧКИ 1912 – ДИНАМО 1945
Рума: ПРВИ МАЈ – ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Елемир: НАФТАГАС–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–БАНАТ
недеља, 13 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА
Бела Црква: БАК–СЛОГА

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО 20:29
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР 27:28

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Кикинда: КИКИНДА – ЖРК ПАНЧЕВО 21:27

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Рума: СЛОВЕН–ДОЛОВО 33:26
мушкарци

Долово: ДОЛОВО–ИНЂИЈА 28:28
Јабука: ЈАБУКА–ТСК 40:31

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – МЛАДОСТ 24:23

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Љиг: СПАРТАК–ДИНАМО 3:0
мушкарци

Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО 3:1

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – ПРОЛЕТЕР 3:2

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – НОВИ ПАЗАР 79:78

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – КРИС КРОС 64:58
Ковин: РАДНИЧКИ–ЈЕДИНСТВО 98:93

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (СМ) 3:0
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (З) 3:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БОРАЦ 3:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈУГОСЛАВИЈА 0:1
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (У) 2:0

ТАБЕЛА СУПЕР Б ЛИГЕ – жене

1. РАДНИЧКИ 7 6 1 0 220:163 13

2. БОР РТБ 7 5 1 1 222:177 11

3. СЛОГА 7 5 0 2 234:215 10

4. ТОПЛИЧАНИН 7 5 0 2 213:201 10

5. ПАНЧЕВО 7 4 1 2 198:182 9

6. М. РАДНИК 7 4 0 3 199:205 8

7. ОРК БЕОГРАД 7 3 1 3 193:181 7

8. КИКИНДА 7 3 0 4 187:163 6

9. КУЧЕВО 7 3 0 4 206:222 6

10. БЕОГРАД 7 1 0 6 197:240 2

11. ЂЕРДАП 7 1 0 6 181:256 2

12. ЈУНИОР 7 0 0 7 168:213 0

Први турнир под називом „Куп
шампиона Европе”, за девојчи-
це од петнаест година, одржан
је прошлог викенда у Теми-
швару, а организовао га је до-
маћи ЏК Феникс.

Србију је представљала вр-
шачка Локомотива, а клуб је
био појачан Андријаном Крте-
нић (Јединство, Качарево) и
Милицом Секуловић (Динамо,
Панчево).

После исцрпљујућих елими-
национих борби у финалу су
се састале екипа домаћина и
наша Локомотива, а меч је за-
вршен с нерешеним резулта-
том 4:4. Жреб је одлучио да се
понови један меч, у коме је
због пристрасне одлуке судије
победила румунска екипа.

– Први пут радим неко екип-
но такмичење, и то на оваквом
нивоу. То представља велику
част за мене, али и обавезу.
Жао ми је што нисмо прве, јер
то смо заслужиле на татамију
– није крила незадовољство
Милица Секуловић.

Прво место и награду од 1.000
евра освојила је екипа из Руму-
није, друго место и 700 евра
припало је тиму из Србије, а
треће место и 400 евра зарадио
је представник Немачке.

ЏУДО У ТЕМИШВАРУ

ЛЕПО ИСКУСТВО
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Дамјан Вељковић,
гимназијалац:

     – Планирам да
доста учим. Ако буде
било лепо време,
фотографисаћу.
Сигурно ћу и изаћи с
другарима. Наравно,
вежбаћу и свој
инструмент, гитару.

Милица Спасојевић,
гимназијалка:

    – Првог дана
викенда, од девет до
шест, заузета сам у
Музичкој школи, а идем
и на час енглеског
језика. Увече ћу
вероватно ићи до града.
Недеља би била дан за
регуларно учење.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Лица
Имаш јутарњи израз лица за ауторитете.

    У школи, на факсу, послу...

    Постоји и онај подневни.

    Кад ти је већ тешко да климоглавиш.

    Онда мораш да вежбаш пред огледалом.

    Стоп! Бити природан!

    Грли себи драга лица.

    Тако ћеш натерати друге да грле тебе.

Јунаци
Није лако препознати јунака.

    Јер је свет претрпан хвалисавцима.

    Скретачима и ометачима пажње.

    Самољубивим гласноговорницима.

    Када бисмо им беспоговорно веровали, постали бисмо гомила.

    Или то већ јесмо.

    Не бити глуп.

    Јунаци се познају по делима.

Заставе
Окрећеш се како ветар дува.

    Носи те нешто спољашње, оно што ниси ти.

    Интроспекција, поглед ка унутра, помаже.

    Шта год да видиш тамо, то си ти.

    Кошава, ма ни оркан, то не смеју да померају.

    Ако ти се призор не свиђа, мењај га, самостално.

    Бити одлучан.

    Рећи: име моје заставе је моја слобода.

У атлет ској дво ра ни у на шем глав ном
гра ду у не де љу, 10. но вем бра, одр жа но
је так ми че ње у ди за њу те го ва под на зи -
вом „Тро феј Бе о гра да”. Над ме та ли су
се нај бо љи так ми ча ри из на ше зе мље,
али и го сти из ино стран ства, па је тур -
нир имао и ме ђу на род ни ка рак тер.

Уче сни ци су на сту па ли у ди сци пли на -
ма тр зај и из ба чај. Пла сман се овом при -
ли ком ни је од ре ђи вао пре ма за себ ним
те жин ским ка те го ри ја ма, већ су сви так -
ми ча ри чи ни ли јед ну ап со лут ну ка те го -
ри ју, а до де ла при зна ња се вр ши ла на
осно ву ин дек са ре ла тив не сна ге, где је
циљ да са што ма њом те ле сном те жи ном
так ми чар на пра ви што бо љи ре зул тат.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји так ми -
чар Клу ба ди за ча те го ва Ди на мо Урош
Да шић осво јио је дру го ме сто.

– Урош је ус пео да по но ви ре зул тат
са сту дент ског пр вен ства. Ње гов би а -
тлон из но сио је 250 ки ло гра ма, тр зај
110 кг, а из ба чај 140 кг. Сит ни це су од -
лу чи ва ле за бо љи ре зул тат. Ипак, би ти

ви це шам пи он јед ног ова ко пре сти жног
так ми че ња за и ста је ве ли ки успех – ре -
као је Фи лип Вла јић, пред сед ник КДТ-
а Ди на мо.

Так ми ча ри ма пан че вач ког клу ба
пред сто ји Пр вен ство Ср би је у бенч-
пре су, ко је ће би ти одр жа но 30. но -
вем бра. А. Ж.

НАД МЕ ТА ЊЕ У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

СРЕ БРО ЗА УРО ША

Никола Јовичић,
гимназијалац:

     – Викенд ће бити
посвећен кошарци.
Утакмица ме чека у
недељу. У суботу ћу
отићи и до Хале
спортова. После тога ћу
изаћи с друштвом.

Сјај на пре зен та ци ја

Пр во так ми че ње 
пре ва зи шло оче ки ва ња

Рвач ки клуб Ди на мо, у са рад њи са Са -
ве зом за школ ски спо рт Пан че ва, ор га -
ни зо вао је Оп штин ско школ ско так ми -
че ње за уче ни ке основ них шко ла. Так -
ми че ње је одр жа но 5. но вем бра у са ли
ОШ „Ђу ра Јак шић”.

Уче ство ва ли су уче ни ци из шест основ -
них шко ла: „До си теј Об ра до вић”, „Ђу -
ра Јак шић”, „Све ти Са ва”, „Иси до ра Се -
ку лић”, „Ми ро слав Ан тић” и „Брат ство–
је дин ство”.

Так ми че ње је би ло по де ље но по уз ра -
сним, те жин ским и спорт ским ка те го ри -
ја ма, та ко да су ак тив ни спор ти сти бо ри -
лач ких ве шти на би ли у по себ ној гру пи
так ми ча ра. Пред сам по че так тур ни ра
рва чи Ди на ма де мон стри ра ли су уме ћа
из гим на сти ке, ко ја је основ рвач ког спо -
р та, као и са мо рва ње, у са рад њи с го сти -
ма из РК-а Омла ди нац из Бо тоша.

– Ка ко је рва ње спо рт ко ји нам је до -
нео мно штво ме да ља са Олим пиј ских
ига ра, свет ских и европ ских пр вен ста ва,
од лу чи ли смо да ор га ни зу је мо школ ско
над ме та ње и у овом спор ту. Же ле ли смо
да рва ње при бли жи мо свој де ци. Искре -
но, ни смо оче ки ва ли ово ли ки од зив, али
ово је са мо знак да се рва ње вра ћа у наш

град – ре кла је Је ле на Ђор ђе вић ис пред
Са ве за за школ ски спо рт Пан че ва.

По сле ва га ња и жре ба ња так ми че ње
су отво ри ле де вој чи це и ти ме су по ка -
за ле да је рва ње спо рт за све, а на кон

пе де се так бор би ди пло ме ко је је обез -
бе дио Са вез за школ ски спо рт гра да
Пан че ва нај бо љи ма је уру чио пред сед -
ник РК-а Ди на мо Ива Кр стић.

Да све про тек не у скла ду с пра ви ли -
ма, по бри ну ли су се на ци о нал не су ди је
Мар ко Па но вић и Алек сан дар Ми лић и
тре не ри Ди на ма Ву јо Ша јић и Алек са
То до ро вић, ко ји су сво јим струч ним са -
ве ти ма во ди ли так ми ча ре кроз бор бе.

Тре ба на по ме ну ти да је ОШ „Иси до -
ра Се ку лић” би ла нај у спе шни ја, са че -
ти ри пр ва, два дру га и два тре ћа ме ста,
док су у кон ку рен ци ји ак тив них

спортиста бо ри лач ких ве шти на пр во и
дру го ме сто по де ли ле шко ле „Ђу ра Јак -
шић” и „Све ти Са ва”.

– Ово је пр во так ми че ње ко је смо ор -
га ни зо ва ли и мо гу ре ћи да сам ја ко за -

до во љан. Не из мер ну за хвал ност ду гу је -
мо Са ве зу за школ ски спо рт Пан че ва, а
за хва љу јем и спорт ским при ја те љи ма
из Бо то ша, на став ни ци ма фи зич ког ко -
ји су до ве ли де цу на так ми че ње, чла но -
ви ма на шег клу ба и ро ди те љи ма ма ли -
ша на, ко ји су та ко ђе уче ство ва ли у ор -
га ни за ци ји. Сва де ца ко ја су да нас уче -
ство ва ла на школ ском так ми че њу у рва -
њу од Ди на ма до би ја ју ме сец да на бес -
плат них тре нин га у шко ли рва ња – ис -
та као је је дан од тре не ра у РК-у Ди на -
мо Ву јо Ша јић.

Мла ди рва чи из Пан че ва ве жба ју у
са ли ОШ „Ђу ра Јак шић”, по не дељ ком и
сре дом од 19, а уто р ком и че тврт ком од
20 са ти. А. Живковић

ЛЕ ПА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У „ЂУ РИ НОЈ ШКО ЛИ”

РВА ЊЕ – СПО РТ ЗА СВУ ДЕ ЦУ


