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Пише: Мирјана Марић

Препреке
на путу
Стално читамо и слушамо како би требало да променимо
угао гледања на ствари. Као
оно с бројем шест – ако неко
седи наспрам вас, он ће видети девет. Чиста логика. Јасно
је да сви гледамо другачије.
Некада је потребно само мало
завртети столицу, а некада мора да се деси клик! Колико год
се трудили да сагледамо неке
ситуације и односе рационално, то ипак долази само с наше стране, из наших убеђења,
постојећих ставова које смо изградили сами, или смо их стекли у породици, едукацијом и
слично… Онда неко изговори
само једну реченицу и вама постане јасно. Отвори се цео један свет и кажете: ааа, па да,
сад схватам.
Недавно сам у неколико интервјуа чула више мудрости,
које ми данима, недељама одзвањају у глави. Један саговорник ми је рекао да имамо утисак да ми утичемо на ствари
које нам се дешавају, али заправо то није случај. Живот
обично има неке своје начине
да нас разувери да ипак неко
други држи конце у својим рукама. Такође ми је напоменуо
да баш онда када мислиш да се
дешавају најгоре ствари, на
крају се испостави да је тако
требало да буде како би на ред
дошле оне најбоље. Други саговорник ми је шаљиво испричао да кад год му се учинило
да стрела судбине иде ка њему,
он би „разводнио” своју личност толико да стрела прође
кроз њега, тако да не закачи ништа. Одмах ми се свидело то
што је изговорио, али сам о овој
мудрости, морам да признам,
размишљала неколико дана.
Има смисла. Мислите о томе…
Трећи саговорник ми је рекао
да никада није могао да научи
ништа из ситуација које су биле без икаквих проблема. Само онда када су се на путу ређали изазови које је морао да
решава, учио је и радио на себи. То некако стварно утеши,
јер не мора све да буде савршено. Без обзира на то што модерна психологија учи да будемо стално позитивни, да нам
очекивања увек буду велика и
да не ударамо главом у зид.
А кад ударите главу, то баш
уме да заболи. Да вам се заврти и све пресложи на другачији начин. И то не заборављате.
Идете даље, мало ошамућени,
али сигурно с другим углом
гледања на ствари.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 15. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НАГРАДЕ У ПРАВИМ РУКАМА
Вучковић и Грујић
овогодишњи лауреати
најважнијих градских
признања
Новчаним износом
сликар оснива фонд
за младе уметнике
Подржане вредности
амбициозног и
инспиративног пројекта
Као и сваке године, 8. новембра, свечаном академијом у Културном центру Панчева обележен је Дан града.
Присуствовали су јој градоначелница
збратимљеног града Боњхада, представници републичких и покрајинских институција, Јужнобанатског
управног округа, локалних самоуправа из Србије, установа, организација
и привредних друштава из нашег града, војске и полиције, као и цркава и
верских заједница.
Домаћин је био градоначелник Саша Павлов, који се први обратио гостима.
Будућност Панчева је сада
Он је рекао да је претходних година
детаљно говорио о плановима, урађеним пројектима и будућим активностима и поручио да се у претходних
годину дана вредно радило и да су зато заокружени приоритетни стратешки циљеви, а то су „изградња повољног пословног амбијента, опремање и
отварање пословне зоне и стварање
свих предуслова за привлачење директних страних, али и домаћих инвестиција, отварање нових радних места и смањење стопе незапослености”.

Лауреати са челницима града
капацитету и одразити се на оно што је
најважније: побољшање стандарда и
услова живота и рада у Панчеву. Ми не
причамо празне приче, ми радимо, што
ћемо наставити кроз нови развојни циклус, који ћемо да дефинишемо кроз
нову стратегију. Имамо шта да покажемо: слика говори више од хиљаду речи,
па вас позивам да погледамо филм, којим смо желели да вам прикажемо оно
што је на терену у претходном периоду
урађено. Честитам вам 8. новембар, Дан
града Панчева.
Потом је премијерно приказан промотивни кратки филм „Будућност
Панчева је сада”.
Импресија је да је ове године програм био динамичнији и на вишем
уметничком нивоу него раније. У прилог томе, посебно је одушевио наступ
првака Опере Народног позоришта

Дечји ансамбл КУД-а „Станко Пауновић”
Павлов је захвалио грађанима Панчева на стрпљењу и поверењу и додао:
– Да би се велики стратешки циљеви
остварили, потребно је пуно улагања,
пре свега у инфраструктуру, и време да
би се изградио систем који је деценијама био запуштен. Захваљујући доследно вођеној политици на свим нивоима
власти – републичком, покрајинском и
локалном – имамо реалне и видљиве
резултате већ сада, а у наредном периоду ће они бити реализовани у пуном

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

Душана Плазинића и Тамбурашког
оркестра Панчева под руководством
Михајла Јовића. Уз њих, на бини велике сале Културног центра допринос
укупном добром утиску дали су хор и
солисти Средње музичке школе „Јован Бандур”, дечји ансамбл КУД-а
„Станко Пауновић” и глумци Јелена
Тркуља и Миленко Павлов.
Краљевски сликар
Новембарску награду, највише градско признање, ове године је добио
тридесеттрогодишњи панчевачки сликар Вук Вучковић. Награду су му уручили градоначелник Павлов и председник Скупштине града Панчева
Тигран Киш.
У опширном образложењу жирија
стоји да је Вучковић лауреат за изузетан успех у области уметности. Добитник награде је докторске уметничке студије сликарства уписао након
што је дипломирао на Факултету ликовне уметности у класи професора
Јована Сивачког; био је један од студената генерације и стипендиста Фонда за младе таленте Министарства
омладине и спорта. У богатом стваралаштву публици се представио кроз
цртеж, графику и слику. Од прве изложбе на којој је учествовао у шестом
разреду основне школе и одмах био
награђен, до данас, излагао је преко
120 пута на колективним изложбама
и двадесет два пута самостално. Његови радови налазе се у бројним корпоративним и приватним збиркама,
а једна од њих је она британске краљевске породице.
Добитник је скоро свих најзначајнијих националних награда и призна-

ња за младе уметнике. Препознатљив
је по великим форматима на којима
је брига за животну средину чест мотив. У последње време с великом позитивном пажњом јавности ствара серију слика „Узбудљиви градови”, на
којима су осликани Њујорк, Лондон,
Чикаго, Беч, Београд и Панчево.
Вучковић је, пошто је преузео награду, веома емотивно реаговао, што се
могло чути кад је стао пред микрофон.
– Хвала вам много, грађанке и грађани Панчева. Невероватна ми је част
да сам на почетку своје каријере, а данас је отварање моје 23. самосталне изложбе, добио ову награду. Њу сматрам
обавезујућом, сад треба да још више
допринесем нашем граду. Подстакнут
наградом одлучио сам да целокупни
новчани износ који иде уз њу наменим
оснивању фонда за младе уметнике
Панчева, до двадесет шест година старости, који ће преко конкурса моћи да
добију новац за своје стваралаштво.
Хвала мојој жени Ири, која је најзаслужнија што сам довде дошао, на свему
што чини и на подршци коју ми даје.
Срећан вам Дан Панчева, видимо се на
изложби – казао је Вучковић.
Испраћен је дуготрајним аплаузом.
Део будућих успеха
Награда „Почасни грађанин Панчева” отишла је у руке Милана Грујића,
директора фирме „ZF E-Mobility Srbija”. Заслужено. Град му је одао почаст у знак захвалности за његов лични допринос на унапређивању
економских прилика и пословно-технолошке конкурентости Панчева на
привредној мапи Србије и региона.
Грујић је рођен 1974. године у Београду, где је дипломирао на Машинском факултету Београдског универзитета. Од 2003. године ради за
немачку фирму ZF, која производи

високе технологије вредности 160
милиона евра и која ће запослити више од хиљаду радника, одабрано је
управо Панчево. Поред производње
компоненти за возила на електрични
погон, у нашем граду је планиран и
развој научноистраживачког центра,
који ће сарађивати с Машинском и
Електротехничком школом у Панчеву на пројектима будућности. То ће
утицати на обликовање високотехнолошког кадра у Панчеву, једнако као
и на статус ових средњошколских
установа. Уз све то, отварање ZF-ове
фабрике пример је потенцијалним
инвеститорима да су Србија и Панчево способни за развој модерних
технологија, што доказује недавно потврђен долазак још једне важне фирме из аутомобилске индустрије у наш
град.
Медији су о Грујићу писали и када
су након катастрофалних поплава
2014. године, његовим залагањем, запослени у компанији ZF за само један дан прикупили више од 100.000
евра помоћи за угрожене. Добитник
признања „Почасни грађанин Панчева” рекао је:

Саша Павлов:
„Имамо видљиве резултате
већ сада, а у наредном периоду ће они бити реализовани у пуном капацитету
и одразити се на оно што
је најважније: побољшање
стандарда и услова живота
и рада у Панчеву.”
– Захваљујем вам што сте препознали, прихватили и подржали вредности једног великог, амбициозног и
инспиративног пројекта у коме сви
учествујемо и кроз који градимо заједничку бољу будућност. Велика је
част и задовољство бити изабран за
носиоца овог значајног признања, посебно када се оно односи на остварења која су вам важна и на која сте посебно поносни. Компанија ZF је
неодвојиви део мог живота и рада већ
скоро две деценије и зато кад данас
сагледам колики пут смо прешли и
колико далеко смо стигли, могу да будем пресрећан због онога што тек следи и што су сада Панчево и неки нови дивни људи у њему неодвојиви део
свеукупних будућих успеха.
Додао је да се радује новим изазовима и резултатима компаније ZF,
развоју града и напретку читаве
заједнице.

Првак Опере Народног позоришта Душан
Плазинић и Тамбурашки оркестар Панчева
делове за моторна возила и снабдева
водеће брендове аутомобилске индустрије, као и за авио, железничку и
бродску индустрију, а послује у 230
фабрика у четрдесет земаља. С позиције директора представништва у Србији, као врстан стручњак, одличан
познавалац региона и сарадник од поверења, успео је да руководство овог
светског гиганта увери да је улагање
у Србију у конкуренцији од десет држава оправдан пословни подухват.
Грујићевом заслугом, као локација
на којој ће се градити нова фабрика

– Посебно се радујем успесима запослених у компанији , који баш као
и ја вредно раде на остварењу велике заједничке визије. Трудићу се да
увек и лично и испред компаније која ми је указала поверење да је водим, у својим намерама и поступцима останем достојан признања које
сам понео. Веома сам узбуђен и хвала вам још једном, од срца – поентирао је Грујић.
Дружење је потом настављено на
коктелу у холу Културног центра.
С. Трајковић
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ГРАДОНАЧЕЛНИК ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ КОНЦЕСИОНАРА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ШТА ЋЕ БИТИ С РАДНИЦИМА АТП-а?

Завод „Панчевац”
први у свему

Одабрана заједничка
понуда предузећа
„Сага транс”, „Думеко”,
„Транс-југ” и „Apex
Solution Tehnology”

динара без ПДВ-а. Како за набавке веће од милијарду динара закон налаже именовање
грађанског надзорника, Управа за јавне набавке је у овом
случају ту дужност доделила
удружењу „Транспарентност Србија” из Београда.

Ново предузеће, нова
аутобуска станица

Преведено у цифре

Радници не знају
шта их чека
Судбина панчевачког АТП-а
постала је сасвим извесна у понедељак, 4. новембра, када је
градоначелник Саша Павлов
ставио свој потпис на одлуку о
избору најповољније понуде за
доделу концесије за обављање
линијског превоза путника на
територији Панчева и изградњу нове аутобуске станице. Тим
документом одлучено је да ће
Град Панчево као јавни партнер, односно концедент, уговор потписати с групом понуђача – концесионара, која је
доставила заједничку понуду,
а чине је „Сага транс” из Гроцке,

После више од седам деценија – крај
„Думеко” из Земуна и „Трансјуг” из Обреновца с подизвођачем, фирмом „Apex Solution
Tehnology” из Београда.
То значи да ће АТП након
више од седам деценија пословања престати да постоји, а
Град ће с наведеном групом
концесионара основати ново
зависно привредно друштво

СИН ДИ КА ТИ НА ЈА ВИ ЛИ ПРО ТЕСТ
Пошто запослени у АТП-у још увек нису добили информацију какав ће бити њихов статус након гашења овог предузећа и оснивања новог, чланови двају синдиката АТП-а:
Самосталног синдиката и синдиката „Независност” најавили су за понедељак, 18. новембар, протест у трајању од сат
времена.
Како незванично сазнајемо, синдикалци ће тог дана, у
14 сати, кренути од свог предузећа до Градске управе, где
ће предати своје захтеве.

које ће се убудуће бавити превозом путника на територији
нашег града.

Рок: четврт века
Како се наводи у одлуци градоначелника, која се може прона ћи на град ском пор та лу,
предмет концесије обухвата
„превоз путника на 6 градских,
5 приградских и 9 међумесних
линија, које се неће мењати до
изградње нове аутобуске станице са пратећим садржајем”.
Рок трајања концесије је 25 година, а концесионари ће овим
уговором, поред права на превоз путника, стећи право и на
издавање и наплату карата.
Подсећања ради, наведена
група понуђача једина се јавила на јавну набавку коју је расписао Град, а чија је процењена вредност 20 милијарди

Одлуком градоначелника прихваћена је понуда концесионара да улазна фиксна накнада
буде 45 милиона динара, као и
да капитална улагања градског
партнера у ново предузеће буду 1,2 милијарде динара (условима конкурса захтевано је минимум осам милиона евра).
Од лу ком гра до на чел ни ка
прихваћена је понуда да годи шњи при ход за јед нич ког
привредног друштва од продаје и вршења услуга буде 550
милиона динара, док ће додатни приход од субвенција
износити 250 милиона динара. Минимална очекивана добит након опорезивања је 40
милиона динара годишње, од
чега ће Граду припасти 1,2
милиона динара. Када изабраном понуђачу буде достављен
јавни уговор о концесији, он
ће имати рок од десет дана да
га потпише.
Какав ће бити статус више
од 300 запослених у АТП-у када се то предузеће буде угасило, какав је социјални програм
припремљен за њих и да ли
они могу рачунати на радна
места у новој фирми још увек
није познато чак ни самим радницима.
Д. Кожан

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

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

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин
ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 4.500 дин

ИНСТИТУТ „БАТУТ” ПОДСЕЋА

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Обавезна вакцина против инфекција

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ

Завод за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”
подсећа да је Законом о заштити становништва од заразних
болести у нашој земљи уведена обавезна пасивна имунизација лица у посебном ризику
против инфекције изазване респираторним синцицијелним
вирусом (РСВ).
Овај ви рус је нај че шћи
узрочник инфекција дисајних
путева код деце млађе од пет
година, а често исте проблеме
изазива и код старије деце и
одраслих. Инфекције изазване РСВ-ом јављају се сваке године сезонски у облику мањих
или већих епидемија. За наше подручје карактеристична
је појава епидемија у касну јесен и током зиме.

АПЕЛ СУГРАЂАНИМА

Не бацајте пепео
у контејнере!
ЈКП „Хигијена” апеловало је
на наше суграђане који се
греју на чврста горива да не
бацају пепео у контејнере,
већ да га одлажу у џакове
или неке друге посуде, које
треба да остављају поред контејнера. Након тога радници
„Хигијене” односиће пепео
специјалним возилима за то.
„Хигијена” је саопштила
да током сваке грејне сезоне изгори велики број контејнера услед бацања жара у
њих.
М. Г.

Вирус се преноси директно
са инфициране на здраву особу односно дете капљичним путем или индиректно контактом пре ко кон та ми ни ра них
предмета (играчке, кваке на
вратима, намештај...). Kлиничка
слика варира од благих симптома инфекције горњих дисајних путева, као што су кашаљ,
цурење из носа, повишена температура, малаксалост и губитак апетита, раздражљивост и
сл., до тешких облика инфекције доњих дисајних путева
праћених свирањем у грудима
и отежаним дисањем (бронхиолитис, пнеумонија или ређе
трахеобронхиолитис). У најтежим случајевима потребно је
болничко лечење и примена
кисеоника. Пошто је узрочник

инфекције вирус, антибиотици се не користе у лечењу.
Најтеже клиничке манифестације РСВ инфекције срећу
се код одојчади узраста до шест
месеци. Посебан ризик од компликација и смртног исхода
услед РСВ инфекције постоји
код превремено рођене деце,
новорођенчади и одојчади с
хроничном болести плућа по

ХЕРОЈСКИ ЧИН

Данијел угасио запаљени аутомобил
и спасао мајку с дететом
Рад ник „Хи ги је не” Да ни јел
Стефановић угасио је 12. новембра у подневним сатима
пожар који је избио на једном
ау то мо би лу у Ка ра ђор ђе вој
улици. Тиме је спречио да ватра угрози жену и дете који су
били у том возилу и да захвати ау то мо би ле пар ки ра не у
близини.
Чим је приметио да је једно
возило почело да се дими, Данијел је одмах прекинуо свој
посао. Пришао је том аутомобилу и питао уплашену жену
на који погон ради мотор. Када му је она одговорила да је у
питању гас, отрчао је до свог
ау то мо би ла, узео про тив по жарни апарат, вратио се назад, заврнуо доток гаса на запаљеном возилу и почео да гаси пламен.
Док је то радио, био је максимално присебан, што је одушевило све који су посматрали овај призор. Данијел је у

Данијел Стефановић
једном тренутку потрошио свој
противпожарни апарат и тада
му је један од очевидаца из
суседног локала донео други.
Храбри радник „Хигијене” је
тада наставио гашење. М. Г.

типу бронхопулмоналне дисплазије (БПД), код одојчади и
деце са урођеним срчаним манама и оне са ослабљеним имуносистемом. За ове категорије
пасивна имунизација вакцином „паливизумаб” је законска
обавеза.
Имунизација „паливизумабом” се спроводи у сезони РСВ
инфекција (најчешће је то период од октобра до фебруара)
давањем једне месечне дозе током трајања сезоне (највише
пет доза). Из „Батута” поручују да се, уколико ваше дете припада некој од наведених ризичних категорија, обавезно информишите код изабраног педијатра у дому здравља у вези
с пасивном имунизацијом против РСВ инфекције.
Д. К.

МАЛИ ЏУДИСТИ

Међу најбољима на
„Купу жандармерије”
Млади џудисти „Динама”
били су веома успешни на
међународном турниру „Куп
Жандармерије”, који је одржан у Београду. У укупном
пласману клуб из нашег града је заузео треће место.
Никола Раданов, Никола
Долинга, Урош Ђуришић и
Алекса Ђуровић били су најуспешнији такмичари у својим категоријама, а поред
њих златне медаље су освојили и: Марко Стаменковић,
Павле Ћосић, Дивна Милановић, Павле Радивојевић,
Андреј Нинић и Александар
Поповић.
Сребрном медаљом су се
оки ти ли: Давид Ма мој ка,
Матија Црњин, Немања Ђуришић и Никола Мирковић,
а бронзано одличје су зарадили: Вукашин Станојковски, Виктор Јовановић, Вукашин Милосављевић и Филип Ћирић.
А. Ж.

Заказивање

радним данима 7–14
путем телефона 013/21-90-900

Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почеЛазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбудр Љубицу Лазић колеге сма- лант на хи рур ги ја, а све
трају једним од најбољих ди- интервенције, као и додатјагностичара у нашој земљи. не хируршке и консултативТакође суботом, заинте- не прегледе обављаће др Горесовани могу да ураде и ран Додевски, специјалиста
све врсте ултразвучних пре- абдоминалне хирургије из
гледа срца, а ускоро ће се у Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко јед- чињеница да све већи број
Пан чев ки
и
њака (ТЕЕ). И за
Панчеваца бира
ове услуге ангаЗа вод „Пан че жован је један од
вац”, по себ но
водећих стручонда када је неоњака у тој облаТелефон
за
пходно урадити
сти – dr sc. med.
прегледе и анаСлободан Томић, информације:
лизе на једном
кардиолог, док- 013/21-90-900
месту и добити
тор ме ди цин ре зул та те што
ских наука и магистар кардиологије са Ин- пре. С тим у вези, треба подститута „Дедиње”. Специја- сетити и на то да се у Заволистички преглед и ЕКГ код ду, примера ради, све врсте
овог лекара коштају 3.000 лекарских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук ср- јенте осмишљени и нови паца по цени од 7.000 динара. кети услуга по изузетно поСуботом специјалистич- вољним ценама, а више о
ке ОРЛ прегледе ради др томе, као и о додатним поГоран Митевски из панче- годностима које остварују
вачке Опште болнице, ен- сви они који поседују лојалдокринолошке др Гордана ти картице Ауто-центра „ЗоВељовић, такође из Опште ки”, погледајте на рекламболнице, а уролошке њихов ним странама актуелног броколега из исте установе др ја нашег листа.
Додатне информације моНебојша Тасић, док је за
прегледе из области гине- жете добити путем телефокологије задужен др Јован на За во да „Пан че вац”
Ру дић из ГАК „На род ни 013/21-90-900 и 013/21-90фронт”. Треба напоменути 903, а новости пратите и на
да су прегледи код др Не- сајту www.zavodpancevac.rs,
бојше Тасића тренутно на као и на „Фејсбук” страниакцији, па тако комплетан ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА И ДРУШТВО
КАКО ДО ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

КОНЦЕПТ
Људи почињу да се мењају оног тренутка када схвате да
постоји директна опасност и да она не прети само онима који делују, него и онима који се склањају, јер постају колатерална штета. Када постоје жртве, пали се аларм и у човеку почиње да „ради” нешто примарније од
савести и одговорности, а то је инстинкт преживљавања.
Нажалост, ми се кувамо у ситуацији у којој чекамо да
прокувамо.
(Редитељ Игор Вук Торбица, „Данас”, 10. новембар)
* * *
Од рата наовамо ми никада нисмо научили да разликујемо патриотизам од национализма, него се то рачуна у
синониме. Дакле, не замишља се патриотизам другачије
него као национализам. А било би природно да ти волиш
своју земљу и да ниси националиста, да ни у ком случају
не искључујеш другог.
(Књижевник и музичар Марко Шелић Марчело, „Ослобођење”, 6. новембар)
* * *
Мени је на неки начин било откриће читати Дианин
дневник, јер је пружао поглед у борбу грађанске класе
против усташа и фашизма. У школи смо првенствено
учили о заслугама партизана и оружаној борби. Мој је закључак био да је у Хрватској било заправо још далеко више антифашиста него смо то учили, само су једни прогласили монопол над том ријечи и прешутјели друге. Тако да су то заправо добре вијести и надам се да ће овај вал
ревизионизма који жели величати Павелића и НДХ неславно пропасти, јер усташе заиста нису имале широку
подршку народа. Било је такво вријеме које је омогућило
једној шачици екстремиста да могу постати господарима
живота и смрти и убијати у име „остварења хрватског сна
и слободне државе”. Та држава нит је била остварење сна,
нит је била слободна. То је практички била њемачка фашистичка колонија која је трајала четири године.
(Редитељка Дана Будисављевић, „Недељник”, 12. новембар)
* * *

Петак, 15. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

КЊИЖИЦА – ДОКУМЕНТ ВЕЛИКЕ ТЕЖИНЕ
Незапослене дотира
РФЗО
Постоји начин да се
самостално уплаћује
осигурање
Не ваља када се човек разболи.
Још је мање пожељно да, када
му није добро, нема оверену
здравствену књижицу, јер тај
документ служи за проверавање исправности осигурања и ако
га не поседује, лечење се плаћа. Или се код лекара уопште
не иде, а онда се зна шта следи...
Због свега овог важно је имати оверену здравствену књижицу. Како се до ње долази?

Релативно чест је и случај
да породице имају месечна примања преко 28.000 динара по
члану, а за њих важи друго правило: сви незапослени чланови осигуравају се преко оног
који ради.
Да би незапослене особе дошле у посед оверене здравствене књижице, неопходно је на
шалтер РФЗО-а донети важећу
личну карту или потврду о пребивалишту из МУП-а. На шалтеру се добија, а доступна је и
на интернету, изјава о броју чла-

акти препознају и посебну категорију деце која су неспособна за самосталан живот и рад.
У овом случају неопходно је
доставити налаз вештака према правилнику о пензијском и
инвалидском осигурању, као и
акт о издржавању детета по
прописима у вези с породичном заштитом.

нова породице и о њиховим
примањима, која се мора попунити. Када је једна особа у кући запослена, она треба да обезбеди документ који доказује висину сопствених месечних прихода, а издаје је послодавац. За
пунолетног члана породице сваке године се прилаже потврда
о школовању, како би било јасно да нема примања.
Здравствена исправа осигураницима се оверава једном
годишње. Позитивни законски

родице старији од двадесет шест
година због болести прекинуо
школовање; тада је за добијање оверене здравствене књижице потребно приложити личну карту или потврду о пребивалишту, потврду високошколске установе о томе да студент
више не иде на наставу, као и
оцену лекарске комисије.
Дакле, широк је круг оних
који остварују право на бесплатну здравствену заштиту.
Али постоји и начин да неко

„Матори” студенти
Законодавац је мислио и на ситуацију у којој је члан по-

Без партиципације
Већина грађана осигурана је
по основу радног места и запослења, односно њихове доприносе обрачунава и плаћа послодавац. За оне који су без
посла трошкове лечења сноси
Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО), али то
може да чини и њихов запослени члан породице.
Рецимо, незапослена лица
чији су месечни приходи, по
члану породице, испод утврђеног цензуса од 28.000 динара
имају право на обавезно здравствено осигурање из буџета РФЗО. Њихово лечење је покривено у пуном обиму, без плаћања партиципације. Ради се о
дијагностичким услугама, лечењу зуба и стоматолошким
прегледима, снимањима, издавању терапије на рецепт, као и
о коришћењу свих других здравствених услуга.

ко је незапослен сам уплаћује
осигурање. Износи за уплату су
уређени законом и, на основу
примања, јединствени су за све
осигуранике. Душко Бачвански, начелник одељења за остваривање права из здравственог
осигурања РФЗО у нашем граду, објашњава:
– На овај начин се осигуравају још увек актуелни студенти старији од двадесет шест година живота, као и незапослена пунолетна деца која живе с родитељима. Ако
су приходи
породице
по чла ну
изнад прописаног
цензуса, грађани плаћају допринос
за осигурање
из
сво јих
средстава у складу са законом
којим се уређује обавезно социјално осигурање.
Данас није чудно да се остане на улици, без посла, и пошто човек уђе у зреле године,
а за њих важе исти услови и
прописи као и за „маторе” студенте. Старосна граница, према Закону о здравственом осигурању, не представља сметњу
за пријаву и социјално осигурање грађана, нити је потребно да се особа без посла пријави на биро за запошљавање.
Све ове, као и додатне информације осигураници могу
добити у панчевачкој филијали РФЗО-а сваког радног дана
од 7.30 до 15.30.
Ј. К. и С. Т.

ПАНЧЕВАЦ ИЗЛОЖИО ФОТОГРАФИЈЕ У БАРУ

Богата прошлост железнице

* * *
Џаба неслућена технолошка чуда, џаба комуникација
која је достигла брзину мисли, џаба се природни закони
успешно вештачки опонашају, ништа од тога није пољуљало нама тако својствен и наследно однегован култ чврсте руке. А шта у демократском одређењу тражи чврста
рука, питање је број један. Па тражи могућност да влада,
држећи дизгине и витлајући бичем, ето шта. Није што
тражи, него што налази, јер већина то призива и подржава као модел доброг управљања. Све док не схватимо да
су демократија и чврста рука два уређења која се узајамно искључују, на шта је покушавао да нам укаже Димитрије Туцовић, између осталих, питаћемо се шта се то
десило с људима и зашто потуљено ћуте.
(Књижевница и редитељка Вида Огњеновић, „Блиц”,
11. новембар)
* * *
Један зид је пре тридесет година пао, а данас зидови ничу или су већ направљени на све стране.
(Књижевник и преводилац Иван Ивањи, DW, 10. новембар)
* * *
Говор мржње је део српске баруштине. Имамо и ментални и морални проблем. Тек када као друштво оздравимо,
можемо говорити о солидности. Овако не можемо да
очекујемо да из луде куће произиђу нормални политичари. Атмосфера их је такве створила. Помешали смо узрок
и последице. Екстремни политичари су последица. Створена је атмосфера да су они могући. А медији који треба
да буду један од главних критичара таквог стања најодговорнији су за то што они опстају.
(Социолог Ратко Божовић, „Блиц”, 12. новембар)
* * *
Себе стављам у улогу бележника, ликовно правим забелешку града у садашњици. Борим се за очување лепоте
града, подсећам на њу. Покушавам да нагласим добре
ствари које чине један град, да га у позитивном светлу
прикажем староседеоцима и туристима. Људи се поистовећују са градовима, они им изазивају јаке емоције,
они су некад изван граница и држава. Намера ми је да
кроз ову серију слика подстакнем у посматрачу жељу да
прошири своје знање о култури и историји, са идејом да
кад научимо, онда ћемо разумети, а кад разумемо, онда
ћемо чувати и неговати.
(Уметник Вук Вучковић, добитник Новембарске награде Панчева, „Политика”, 8. новембар)

У присуству представника црногорских железница, јавног и
културног живота Бара, као и
медија и грађанства, 7. новембра, у Дворцу краља Николе,
председник општине Бар Душан Раичевић свечано је отворио изложбу фотографија „Жељезница у Црној Гори кроз вријеме”. Њен аутор је панчевачки
новинар и публициста Јосип Вебер, а посвећена је обележавању јубилеја 111 година црногорске железнице, као и шест
деценија пруге Титоград–Бар.
Раичевић је рекао да је железница за Бар одувек била синоним развоја, повезивања и бољег
живота и додао да ова изложба
на леп и оригиналан начин пред-

ставља ретроспективу свих важних догађаја из богате прошлости црногорске железнице,
те да је то вече било и важан
час историје за млађе посетиоце. Вебер, иначе некадашњи
службеник црногорских железница, већ више од тридесет пет
година прикупља фотографије
и документа о железници с црногорских простора. Истраживање је обављено по градовима
бивше Југославије, као и у железничким музејима и архивама у Загребу, Љубљани, Будимпешти, Бечу и Минхену. Следеће године ће бити објављена
фотомонографија у вези с темом
изложбе, с преводом текста и
на немачки и енглески језик.

Из ло жбу је ор га ни зо ва ла
„Жељезничка инфраструктура Црне Горе”, а у занимљи-

вом програму су учествовали
и ученици ОШ „Југославија”
из Бара.

СРЕДЊОШКОЛЦИ И АУТОРИ „ГРУПЕ”

Панчевачки редитељ с екипом у граду
Одавно преовладава мишљење
да сваким даном биоскопи постају све празнији и да је публику све теже привући. Поготово млађе генерације, којима
је интернет попут друге мајке.
Па опет, недавно је биоскопска сала Културног центра Панчева била препуна припадника баш те генерације. Наиме,
средње школе су позване на
посебну претпремијеру треће
епизоде серије „Група”, која се
приказује на РТС-у недељом у
20 сати, с просеком од преко
милион и по гледалаца. Посебну, јер је организован разговор
с главним протагонистима: креатором и редитељем Урошем
Томићем, редитељком Јеленом
Гавриловић и глумцима Игором Бенчином, Милицом Трифуновић, Павлом Менсуром и
Немањом Вановићем. Средњошколци су пажљиво пратили
пројекцију, постављали интересантна питања, а на крају је
неколико десетина њих чекало на свој ред за селфије с фацама с телевизије.

У кратком разговору рођени Панчевац Томић је најпре
казао да је „идеја била да се
због тематике серије – тинејџера и њихових проблема с
наркотицима – уђе у директнију комуникацију са средњошколцима, пошто екипа није
хтела да се све заврши коментарима по социјалним мрежама”. Серија осликава окрутну
стварност живота криминалаца и уживалаца дрога, па се

поставља питање да ли ће утицати на омладину тако да је
одврати од поласка тим путем.
– Радимо на томе, али не
знам да ли је то изводљиво.
Франсоа Трифо је тврдио да не
постоји антиратни филм, јер
сваки ратни филм чини да рат
делује атрактивно и узбудљиво. Тако је и с оваквим серијама и филмовима – објаснио је
Томић, уз опаску да није сигуран да су одлични филмови

„Kids” или „La Haine” успели
да натерају клинце да користе
кондоме или да су решили расне проблеме у париским предграђима.
Глумац Бенчина нам је рекао да је „откако су путем кабловских телевизија стране серије постале доступне нашој
публици, нормално што је стандард за стварање серијала високо подигнут”. Додао је:
– Јако је тешко данас борити се у Србији за пажњу, уверљивост и драмску структуру
осмишљену у сиромашнијим
продукцијским условима. Али
док је данас трајало приказивање, клинци су били приковани за платно, уместо за своје
телефоне.
Гледајте „Групу”.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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НИС У ПОТРАЗИ ЗА НОВИМ РЕЗЕРВАМА НАФТЕ

ТРАДИЦИОНАЛНЕ НАГРАДЕ

РУМУНСКА НАФТА СТИГЛА У
ПАНЧЕВАЧКУ РАФИНЕРИЈУ

Рекордна година

Следи анализа и доношење
коначне одлуке
Руско-српски нафтни
гигант у предности
у односу на конкуренте
У панчевачку Рафинерију недавно су
возом допремљене количине сирове
нафте из Румуније. „Црно злато” извађено из бушотина у власништву
НИС-а доброг је квалитета и реч је о
првим, експерименталним количинама, које ће бити анализиране. Поред
нафте, НИС је системом генерације
започео производњу електричне енергије из гаса који је пронађен на гасној
бушотини Жомбољ, која је такође у
власништву НИС-а. Изграђена је мини-електрана која сагоревањем природног гаса производи електричну
енергију, а њена производња је 4,5
MWh. Повећање производних капацитета на 7,5 MWh планирано је за
прву половину 2020. године.
Ове активности биле су повод да
група српских новинара прошле недеље посети НИС-ов производно-истраживачки комплекс у близини Темишвара и том приликом се детаљније упозна с плановима руско-српског нафтног гиганта када је реч о
производњи нафте и гаса у Румунији.

Истраживање, производња
и трговина
Према речима Вање Алексића, генералног директора „НИС Петрола” Румунија, Нафтна индустрија Србије започела је пословање у Румунији 2011.
године, када је основала своју ћерку
фирму „НИС Петрол” Румунија.
– Наша пословна политика је усмерена на истраживање и производњу,
промет нафтних деривата и трговину
електричном енергијом. До сада укупна улагања НИС-а у Румунији износе
110 милиона евра, а када је реч о истраживачким активностима, „НИС
Петрол” у Румунији поседује шест лиценци за истраживање – рекао је Алексић током презентације пословања
НИС-а у Румунији и додао да су до
сада урађена 3D сеизмичка истраживања на површини од преко 800 квадратних километара и да је НИС избушио шест истражних бушотина, као
и да су испитане још четири.
Нафтни гигант је започео експерименталну производњу на локацијама
Теремија (нафтна бушотина) и Жомбољ (гасна бушотина) и у ту сврху изграђена су два површинска инфраструктурна објекта. Резултати са истражних бушотина су охрабрујући, тј.
откривени ресурси угљоводоника могу имати комерцијални потенцијал,
али то, међутим, још не значи и комерцијалну производњу, јер у наредном периоду предстоји читав низ активности које треба да потврде процене стручњака.
У складу са обавезама преузетим
концесионим уговорима НИС планира да настави радове у области истраживања и производње нафте на тлу
суседне земље. Поменуте концесије
обухватају право на истраживање, развој и производњу, а период важења је
двадесет пет година, с могућношћу

НИС-ове КЉУЧ НЕ АК ТИВ НО СТИ У РУ МУ НИ ЈИ
НИС сматра да су концесије у Румунији перспективне и зато ће рускосрпски нафтни гигант наставити с
даљим истраживањима и улагањима с циљем проналажења нових
могућности за повећање ресурсне
базе компаније. До сада је НИС у
румунском Банату урадио следеће:
– избушено је шест истражних
бушотина: Теремија 1000, 1001,
1002, Беба Веке Суд 1000 и Песак
Суд 1000, Жомбољ 100, и испитане су четири бушотине;
да оне буду продужене на још петнаест година. Према Алексићевим речима, досадашња пракса је показала
да је за „green field” послове у области истраживања нафте и природног
гаса потребно у просеку од пет до седам година да би се дошло до првих
резултата. Када је реч о промету нафтних деривата, Алексић истиче да „НИС
Петрол” у Румунији управља мрежом

од осамнаест бензинских станица и
да је тренутно у току изградња нове
станице у Букурешту, која треба да
буде завршена средином децембра
2019. године, док се други објекат налази у припремној фази. Нови објекти

– завршена су два површинска
инфраструктурна објекта за експерименталну производњу нафте, на
локацијама Теремија и Жомбољ;
– извршене су прве три испоруке нафте из Теремије на прераду у
Рафинерији Панчево;
– завршена је аквизиција 3D сеизмичких података на површини
од 800 квадратних километара;
– завршена је аквизиција 2D сеизмичких података у опсегу од око
200 километара.
потврдиће потенцијал за развој малопродајне мреже.
Алексић је говорио и о трговини
елек трич ном енер ги јом пре ко
НИС-овог зависног друштва које послује на тлу Румуније:
– „НИС Петрол” Румунија тргује електричном енергијом у земљама ЕУ и на
берзама електричне енергије у Словенији и Румунији. Трговање на мађар-

ској берзи електричне енергије у име
НИС-а обавља GM & T према инструкцијама НИС-а на дневном нивоу. Електрична енергија из НИС-ове когенерације продаје се у Србији и иностранству – у Мађарској, Румунији и Слове-

нији, а обим уговорене трговине електричном енергијом за 2018. у НИС-у
износи 1,25 TWh (нешто мање од двогодишње производње струје у термоелектрани Свилајнац – прим. нов.).

Где би ако не код нас
Новинарска експедиција посетила је
једну од бушотина у близини Темишвара и упознала се с процесима који прате вађење „црног злата”. Домаћин на нафтном пољу Теремија био
је Драган Митић, директор производног погона у Румунији. Према његовим речима, на овој локацији активне су две бушотине.
– Нафта се вади из слоја на дубини
од 2.400 до 2.500 метара. На овој локацији је завршена изградња сабирне
станице на којој се нафта произведена на ове две бушотине припрема за
транспорт ка отпремној станици, с које се даље одвози возом на прераду у
Рафинерији нафте у Панчеву – рекао
је Митић и додао да ће након анализе
прерађене нафте, уколико она буде
позитивна, НИС на овом пољу избушити још неколико бушотина и започети комерцијалну производњу.
Када је у питању Панонски басен
(Мађарска, Румунија, Србија – прим.
аут.), процењује се да он има добру
перспективу. Да није тако, сигурно да
се НИС не би упустио у истраживање и
израду регионалне геолошке студије о
потенцијалу Панонског басена. Оно
што нама Панчевцима иде наруку јесте
чињеница да је наша рафинерија најближа овом басену – 300 километара,
док су постојећи румунски прерађивачки капацитети на сасвим другом крају
ове земље (преко 600 километара).
НИС у томе види своју пословну
шансу, јер би трошкови транспорта
до других дестинација били високи,
тако да је руско-српски нафтни гигант у предности у односу на остале
нафтне компаније које су у игри за
експлоатацију западнорумунског „црног злата”.
Уколико се потврде предвиђања
НИС-а, Рафинерија нафте у Панчеву могла би да постане главни прерађивач нафте извађене у западној
Румунији.

Стева Баксуз пљује, па лиже!
Онај што се представља као адвокат
из Панчева, а то није, Стеван Васић,
не престаје да нас олајава код сваког
ко је спреман да га слуша. Али пошто је таквих све мање, окренуо се
нама. Упорно нам телефонира и прети. Он ће, каже, да тужи...
Плаши мечку решетом! Због процента изгубљених парница, међу адвокатима и судијама у нашем граду Стеван Васић познат је као Стева Баксуз!
Сва је прилика да ће проћи као
код дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Београда, која му је
својевремено судила по пријави Адвокатске коморе Војводине – Основне
организација адвоката Панчева.
Стеван Васић, наиме, био је пријављен јер „својим укупним понаша-

њем и деловањем на најгрубљи начин обезвређује положај адвокатуре
у Србији”. Панчевачки адвокати у
пријави су навели чак десет примера који Васића чине „недостојним
за бављење адвокатуром”.
Ми се тим примерима нећемо бавити, јер на Васића не желимо да
трошимо драгоцени простор. Рећи
ћемо само да је ту било свега: кажњавања због вређања суда, обмањивања клијената, фалсификовања
потписа, вређања колега...
И како се завршило?
Пријава је одбачена... али ево због
чега.
У односу на пријаву коју су поднеле његове колеге, пише у образложењу, Сте ван Ва сић се „из винио

цењеном колеги (подносиоцу пријаве
– прим. ред.) ако га је ичим увредио,
као што се извинио и колегама (супотписницима пријаве, имена позната

редакцији – прим. ред.), напомињући да је имао и неких приватних проблема, па ако је некад и погрешио
према колегама, он се свима најдубље извињава и моли их да му опросте јер се то више неће поновити”.
Другим речима, пљунуо је и полизао!
И опет ће, бојимо се. Јер исте те
колеге које су му опростиле кад је
обећао да му се то више неће поновити наставио је да блати и ружи у
својим поднесцима „Панчевцу”.
Ми се више овом особом нећемо
бавити.
Стеван Васић, вољом својих колега и због свог баксузлука, опет ће, по
свему судећи, прећи у надлежност
Дисциплинског суда.
Р. П.

Поводом обележавања Дана града
локална самоуправа у сарадњи с
Регионалним центром за таленте
„Михајло Пупин” организовала је
пригодну свечаност 7. новембра у
просторијама Градске управе. Том
приликом је деведесеторо најуспешнијих панчевачких ученика, освајача медаља на међународним и
државним такмичењима у школској 2018/2019. из математике, физике, географије, српског и енглеског језика, моделарства итд., добило новчане награде у износу од
4.000 до 27.000 динара. Ове године оборен је рекорд – никада до
сада Панчево није наградило оволики број талентоване деце.
У препуној великој сали Градске управе чланица Градског већа
Панчева за област образовања мр
Татјана Божић, председник УО
РЦТ „Михајло Пупин” Јован Лазаров и директор Регионалног центра за таленте др Драгољуб Цуцић уручили су новац најуспешнијим ђацима.
Ове године Град је за награде
издвојио око 600.000 динара, а поред новчаних награда ученици су
добили на поклон и једнодневну
екскурзију.

ГОСТИ У НИРНБЕРГУ

Реци НЕ оружју!
Ученици трећег разреда Гимназије
„Урош Предић” учествовали су на
Другој омладинској мировној конференцији у Нирнбергу. Анђела
Жежељ, Веселин Врачар, Јелена
Мрђа, Ана Младеновић, Милош
Петровић и професорка немачког
језика Валерија Јона Андрејевић,
захваљујући PASH-у и Гетеовом институту у Београду, боравили су у
Немачкој на конференцији и исказали своју идеју о ширењу свести о
миру у свету делом „Скулптуре мира”, направљеним од пластичног
оружја које је свака делегација понела у Нирнберг.
Да подсетимо, почетком септембра у Гимназији је покренута кампања за прикупљање пластичног
оружја, под мотом „Зауставити ратове – укинути оружје” и „Баците
оружје у канту за отпатке – не треба нам”.

УСПЕХ НАШИХ РОБОТИЧАРА

Полуфинале на
Европском првенству
Тијана Станковић и Мартина Тутић, ученице Основне школе „Исидора Секулић” из Панчева, представљале су наш град на Европском првенству у роботици које је
одржано у Загребу и успеле да дођу до полуфинала. Да је реч о
огромном успеху, говори податак
да су Панчевке имале мало времена за припрему, јер су панчевачки
тим који се пласирао на ово такмичење чинили ученици који су
сада средњошколци и зато нису
имали право да учествују на европској смотри роботичара.
Само учешће на такмичењу овог
нивоа изузетан је успех за ову панчевачку основну школу. ОШ „Исидора Секулић” је једна од пет школа у Србији које су, захваљујући
сјајним постигнућима у овој области, добиле на поклон роботе за
коришћење у додатној настави.
Панчевачку делегацију је предводила наставница информатике
и рачунарства Ивана Влачић.

ДАН МАШИНСКЕ ШКОЛЕ

Радионице и спортска
надметања
Ученици и професори Машинске
школе Панчево прославили су у
петак, 8. новембра, 73. годишњицу
постојања те значајне панчевачке
стручне школе.
Професори математичког актива организовали су за машинце,
љубитеље бројева и математичких
операција неколико занимљивих
радионица. Као и сваке године за
дан школе, одржана су такмичења
у баскету и малом фудбалу.
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ЗДРАВЉЕ
Х РАНА З А Д У Ш У

Време
да утичемо је садашњи тренутак. Сваки дан је нова могућност да живимо као да је
последњи. Једном ће то бити
истина... И шта онда? Жаљење, кривица, бол, неверица,
цењкање...
Ако почнемо од овог дана
да обраћамо пажњу на све
ометаче који краду време, и
полако их елиминишемо из
свог живота, додаћемо својим сатима и данима квалитет усмерене пажње на себе
и људе и догађаје око нас.
Пише: Марија Достић,
Време успорава и добија на
психолог
„тежини” када се даје, с љуДраги моји, сви се ми рађа- бављу, или драгим особама
мо с поклоном чија се вред- или намери да урадимо оно
ност увећава што више по- што је по мери душе. Када
стајемо свесни да га имамо. радимо оно шта нас испуњаСвако, без изузетка, добија ва, где смо свим својим биисту количину сати и минута ћем ангажовани, добијамо
за један дан. Не може да се додатно успоравање. На тај
деси да је некоме „удељено” начин постајемо заштићени
више. Разлику прави само на- од крадљиваца времена. Рутина предстачин на ко ји
вља најгору матро ши мо нај шину за мрвљевреднију имоње драгоцених
вину, која је саминута и једимо наша. Вредно свесним отност датог вре- Једино време на
клоном од уоме на ра сте с
које можемо да
бичајеног осве(болном ) спотљавамо скризнајом да смо утичемо је садаве не де ло ве
га трошили не шњи тренутак.
сопственог биводећи рачуна
ћа. Ако их не
о намери.
Једног дана, када се освр- откријемо и не развијамо у
немо на протекло време, из- складу с ритмом своје душе,
двојиће се поједини блеско- самлеће их рутина.
Имамо могућност да са свави снажних емоција којима
смо обележили делове жи- ким новим јутром прихвативотног низа. Сведоци смо да мо могућности које нам доенергија коју смо уградили у носи дан или да касније жасвоје тренутке има моћ да лимо за пропуштеним приучини да време „пролети” или ликама. Треба да се запита„стоји”, у зависности од на- мо да ли желимо да нам животни низ буде сачињен од
ших очекивања.
Да бисмо могли да ужива- појединих одблесака среће
мо у највреднијем животном или од светлости постојања
поклону, треба да освестимо сада и овде.
Живети или животарити?
да је „упакован” у – сада. Једино време на које можемо Одлука је, као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Да ли се Немице
негују више него ми?

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Прошлог викенда одржан је
чувени „Beauty Forum” у Минхену, надалеко познати сајам
и конгрес козметике, који целе године с нестрпљењем ишчекују и козметичари и сви они
којима су лепота и нега важне.
Били смо на том догађају и
доносимо вам утиске одатле.
Ако би се упоређивало неговање жена код нас и у Немачкој, вероватно би се, суде ћи са мо по ве ли чи ни и
обимности сајма, донео закључак да се тамошње жене
изузетно негују. А да ли је тако, није лако закључити, јер
једна је ситуација на сајму, а
друга на улицама Минхена.
Немице не придају много значаја фризури – видећете их с
неисфенираном и прилично

Страну
припремила
Драгана

Кожан

неуредном косом. Ретко се
одлучују за трајни маникир,
мало се шминкају, па изгледају прилично строго и грубо, али зато много улажу у
квалитетне креме за лице и
редовно посећују свог педикира ради неге стопала.
Сајам у Минхену један је
од најјачих догађаја тог типа
у Европи. Ту ћете видети најбоље апарате за негу лица, најновије мезотерапијске коктеле, новитете из области биоревитализатора као што су PRX
T33 или Т35, „ББ глоу” и производе из домена свеобухватне неге лица и тела. Једна цела хала је ове године била резервисана за педикир. У њој

су приказани најновији модели апарата за педикир с великим могућностима за прецизно обрађивање нокатне плоче, пета, курјег ока, жуљева и
осталих медицинских проблема везаних за стопала. У другој хали су били изложени апарати за лице и козметика, у
трећој све за нокте... У питању је велики и леп сајам, али
и ове године смо се вратили
са утиском да су наше жене
ипак много негованије и лепше без обзира на скромнији
буџет који издвајају за негу.

Петак, 15. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ДР РАНКО РАЈОВИЋ О ЗАМКАМА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА

ОСНОВЦИМА ЗАБРАНИТИ
МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ

Ово је штетно на много начина
Иако се чини да су нам нове
технологије донеле много предности и у значајној мери нам
олакшале живот, у последње
време постаје све јасније да нисмо на време размишљали о
негативним последицама новотарија попут мобилних телефона, таблета и компјутера,
који су на мала врата ушли у
наше животе и врло брзо потпуно овладали њима.
О томе колико је разорна
моћ дигиталних уређаја по читаво наше друштво, довољно
говори податак да чак 50 одсто деце у Србији у тренутку
поласка у први разред основне
школе већ има неку развојну
сметњу!
– Свака нова генерација првака
у сваком смислу је слабија од
претходне две, без обзира на то
да ли је реч о моторици, пажњи, концентрацији или општем знању. До развојних сметњи долази управо
зато што живимо у времену када су деца статична,
проводе време
испред рачунара, телевизора и телефона, све се мање крећу и све мање подстицаја дају свом
мозгу како би се развијао на
адекватан начин – истакао је др
Ранко Рајовић, највећи стручњак у региону за питања васпитања деце, „Уницефов” сарадник на пројекту раног подстицања интелектуалног развоја деце, оснивач „Менсе Југославије” (данас Србије) и одсека за
даровите НТЦ и члан борда директора светске „Менсе”.
Он је у препуној дворани
Културног центра прошле недеље одржао предавање о предностима и замкама нових технологија.
– Није спорно да нове технологије имају добрих страна, под
условом да се правилно користе, али чињеница је да оне већ
праве ненадокнадиву штету. Да
се ја питам, забранио бих мобилне телефоне у основној школи или барем деци до десете
године живота. Главна функција мозга јесте преживљавање: ми размишљамо да бисмо
преживели. Мозак зато воли да
учи и кад научимо нешто ново,
овај орган нам даје биолошку
награду у виду хормона среће
– ендорфина. Зато дете када,
рецимо, прохода или научи да
вози бицикл, стане и цичи од
среће – мозак му је дао велику
дозу ендорфина. Постоји још
један сличан хормон – допамин. То је хормон радости који

се лучи када ишчекујемо неки
срећан тренутак. На пример,
допамин лучимо док отварамо
украсни папир на поклону, а
ендорфин, хормон среће – када угледамо шта се крије у кутији. Нормално је да ендорфин
и допамин лучимо два-три пута дневно или чак једном у неколико дана. Међутим, када дете игра видео-игрицу, ишчекујући да пређе ниво, оно лучи
допамин, а када пређе ниво –
ендорфин и то се понови онолико пута колико нивоа дете
пређе. То значи да се скок допамина и ендорфина деси јако
много пута у свега десетак минута. Та хемија постаје дрога, а
телефони и компјутери на тај
начин стварају озбиљну зависност код наше деце – објашњава Рајовић.

це у будућности, будући да ће,
како је рекао овај стручњак,
мале државе које имају по петнаест и више неспособних генерација бити осуђене на нестајање.

Родитељи су одговорни

– Дигитално доба доноси велике помаке, наука се драстично брзо развија и нова занимања се јављају сваке године, а наш школски систем није се мењао од времена кад
смо ми ишли у школу. Нама,
ре ци мо, ни је пред ста вља ло
проблем да читамо по два сата
у континуитету, а наша деца

Поред зависности, дигитални
уређаји доносе и читав низ других проблема: деца већи део
да на пре се де,
по глед им је
фиксиран за
екран, не кори сте свих
десет прстију, нису соција ли зо ва на...
– Некада се
веровало да је
ин те ли ген ци ја
100 одсто наследна,
али сада је доказано да
интелектуалне способности зависе од броја синапси – веза
између нервних ћелија у нашем мозгу. Новија истраживања показују да чак 50 одсто синапси формирамо пре четврте
године. Покрети као што су
скакање, ротација, трчање и пењање подстичу стварање синапси. Наша деца су статична,
имају прекомерну тежину, у
порасту је и дијабетес, а у школи им пажња и концентрација
трају све краће. Зато ја наглашавам да је развој мозга одговорност родитеља. Ви сте одговорни за то да вам деца буду
што спретнија и окретнија и
да пуно времена проводе у парку, у природи, на игралишту…
Нажалост, истраживања показују да су у порасту проблеми
којих раније није било, а то су
поремећај говора, дислексија,
дискалкулија и друге дисфункције коре великог мозга, а сви
они су управо повезани с недостатком кретања – упозорио је
Рајовић.

Школа неспремна
Он је скренуо пажњу и на то да
школски систем не прати потребе и могућности данашње
деце и да би то такође могло
имати изузетно лоше последи-

не могу да одрже пажњу ни
до половине школског часа.
Од десет најтраженијих занимања чак девет их није постојало пре једне деценије. То
зна чи да ми са да тре ба да
спремамо децу за занимања
која још увек не постоје. А у
томе нећемо имати успеха ако
де цу не на у чи мо да ми сле,
уместо што од њих очекујемо
да уче напамет. Васпитне и
образовне институције морају да почну да више уважавају
и примењују у пракси нова открића из образовних неуронаука и морају да мењају методе учења. Посао учитеља је да
подстакне дете да се смеје, да
му покрене допамин и ендорфин, да учење претвори у игру
и да подстакне ђаке да уче путем асоцијација и слика уместо да бубају напамет. Сетите
се како изгледа дете када се
заигра. Његова концентрација је тада врхунска и та фаза
личи на РЕМ фазу спавања –
баш то је период у коме настају синапсе у мозгу. Зато је
једини посао детета до дванае сте го ди не упра во да се –
игра. Уместо тога, деца су данас у школи константно под

ТОП 10 ЗА НИ МА ЊА
На предавању у Културном центру др Ранко Рајовић истакао је да од десет тренутно најтраженијих занимања у свету девет није постојало пре свега десетак година.
Занимљиво је да само једно од тих десет занимања није
везано за употребу компјутера. То су послови као што су:
стручњак за развој софтвера, специјалиста за дигитални
маркетинг, веб-дизајнер, стручњак за обраду података, архитекта великих база података (узгред, плата за ово занимање је око 10.000 евра месечно, прим. нов.) итд. Знате ли
које занимање није везано за компјутере? Фитнес-инструктор. Он је вероватно неопходан свима осталима, да им помогне да се опораве од вишесатног седења за рачунаром.
стре сом. Кре а тив ност, но ве
идеје, повезивање информација и тимски рад – то треба
да развијамо код деце, јер ће
им управо те вештине бити
неопходне за послове будућности, зато што је то оно што
компјутер никада неће моћи
да уради боље од нас – закључио је Ранко Рајовић.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Сокови за
мршављење
Ево неколико изузетно укусних сокова који ће вам, уз кориговану исхрану и редовну физичку активност,
помоћи да лакше и брже смршате.
Најпре вам представљамо сок
који је због упечатљиве боје добио
име „Purple Rain”. Потребни су вам:
две цвекле средње величине, две
шаргарепе, три јабуке, један ољуштени лимун и ђумбиров корен дужине око пет центиметара. Исцедите сок и одмах га попијте. Овај
сок је и права витаминска бомба, те чини имунитет врло снажним,
што нам је свима у ово доба године преко потребно.
Ево и рецепта за сок „Александра”. Исцедите један краставац,
једну велику зелену јабуку, 200 г стабљика целера, везу мирођије и
једну лимету. Све добро измешајте и уживајте у овом укусном лековитом напитку.
„Витамински пунч” направите тако што ћете исцедити сок из две
жуте паприке без семенки, две крушке, две јабуке, три ољуштене поморанџе и пола грејпфрута. Све добро помешајте и попијте.
Састојци за укусан и делотворан коктел Роберта де Нира ове јесени су вам надохват руке. Потребно вам је по 500 г црног и белог
грожђа, 400 г салате ајсберг и 200 г зелене салате. Исцедите бистар
сок у коме нема семенки од грожђа. Овај сок садржи пуно гвожђа и
магнезијума. Добар је за мршављење и подмлађивање.
За крај смо оставили сок „Енергетско пиће”. Неопходни су вам:
две чаше исецкане шаргарепе, пола чаше исецканог краставца, по
једна јабука, парадајз и ољуштена лимета, дванаест листова спанаћа, чаша исецканих стабљика целера и две кашике меда. Исцедите
сок и додајте мед.
Дневно се препоручује 1,5–2 литра сока, а треба попити и исто толико воде.
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A DÉL-BÁNÁTI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK 30. SZEMLÉJЕ

JÖVŐT REMÉLNI ITT, A VÉGEKEN IS SZABAD!
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VII oldal

„1969. Az első Szemle éve, amely a nemzeti
önérzetre való eszmélést, az egymásra találást jelentette, mint a dél-bánsági közösség
szellemiségének egyik megnyilvánulási formája. Sajnos, a folytonossága 1977-ben
megszakadt egy szabályzatba burkolt gyámsági igyekezet miatt. A Szemle tizenkilenc
éven át történő szünetelése nagy kiesést
jelentett számos nemzedék számára, amelyek következményeit ma is érezzük. A
Szemle 1997-ben újra indul, mégpedig
Jövőt remélni itt, a végeken is szabad! jelszóval. Azzal az elszántsággal, hogy a
Szemle folytonosságának a biztosítása kiemelt feladatunk.”
(jegyzőkönyvi kivonat 2011-ből)
Szeptember 15-én tartották meg Hertelendyfalván a dél-bánáti magyar művelődési egyesületek sorrendben harmincadik Szemléjét. Történt mindez a kiinduló
helyszínen. A Tamási Áron Székely-Magyar 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 köszöntőjével, 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 fakadt anno. A levelet és a patinás kordokumentumot Lőcsei Antal olvasta fel.
Maga a tanácskozás ezúttal a hazai és
külhoni pályázatok eredményeit igyekezett górcső alá venni, illetve új együttműködési 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 gondolatait, szakmai és emberi észrevételeit rámutatva egyúttal a közösségépítés fontosságára is.
Kiemelt vendégként volt jelen továbbá
Szentgyörgyi Klára, a belgrádi Collegium
Hungaricum igazgatónője, Kovács Elvira
köztársasági parlamenti képviselő, a Délvidéken szolgálatot vállaló Petőfi Sándor
Program ösztöndíjasai, Pintér Annamária,
a Vajdasági Magyar Szövetség Intézőbizottságának tagja…

JÁTÉKCSERE
A VÁSÁRON
VII oldal

Hitben és reményben együtt
A hërtelendi egyesület az 1969. november 29-én megtartott ünnepi közgyűlés
óta viseli a farkaslaki születésű székely
író, Tamási Áron nevét, ezáltal is hangsúlyozva a hosszú és örökösnek tetsző vándorlásra ítéltetett székelységnek az ősi tájhoz, Erdélyhez való kötődését. Ma, ötven
évvel később, a névadó születésének százhuszonkettedik évfordulója előtt alig néhány nappal, a jelenlegi egyesület vezetősége kopjafát állított. A vésőt és kalapácsot
ezúttal is Ömböli Zoltán hidasi fafaragómester tartotta - a mindnyájunkat megtartó
Gondviselés által irányítva.
A jelenlévő kézimunkacsoportok igyekezetét Varga Erzsébet méltatta, az alkalmi
fényképkiállítás pedig a 2006. évi, sor-

rendben XVII. Szemle mozzanataiba engedett 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 elnöke, Német András vette át.
A nap végén tehát a Szemle vándorjelvényei is útrakeltek, ezúttal az al-dunai
székelység legdélebbi településére, ahol a
régió magyarsága már 2001. október 13án találkozott egymással ilyen küldetésben
a XII. Szemlén, majd a XXIV. Szemlén is
2013. május 18-án.
Az idén kilenc település - Hertelendyfalva, Pancsova, Ürményháza, Székely-

keve, Udvarszállás, Torontálvásárhely,
Kevevára, Versec és Sándoregyháza összesen tizenkilenc csoportja életjeladásának voltunk szem- és fültanúi. Szándékuk 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 település 1902-ben felszentelt református
templomában.
A Dél-Bánáti Magyar Művelődési Egyesületek XXX. Szemléje a Nemzetpolitikai
Államtitkárság háttértámogatásával valósult
meg.
Martinek Imre
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LOVAGI NAPOK MANASIJÁN

KÖZÉPKORI FESZTIVÁL A KOLOSTORNÁL
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 megtartották az ötödik Just Out nemzetközi lovagfesztivált. A Manasija
várfalai tövében és a közelében fekvő
vitézi faluban vendégül látták a középkor iránt érdeklődő lelkes rajongókat Európa- és a világ mintegy 20
országából, gazdag programmal felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt.

FALUNAP HERTELENDYFALVÁN

SZERÉNYEBBEN MINT
ÁLTALÁBAN
Minden év szeptemberének utol-

só vasárnapján kirváj ünnepe van
Hertelendyfalván. A református
és az evangélikus templom felszentelésének napja ez, amelyet
1902 óta a falu népe mint faluünnepet tart számon.
A hertelendyfalviak első Világtalálkozója óta, amelyet 2007.
kirváj ünnepén tartottak meg,
minden évben gazdag programmal tették tartalmassá az ünnepet: a kirvájt megelőző napon
pörköltfőzőversenyt rendeztek,
kirvájfát állítottak és mulatságot
szerveztek. Idén mindez elmaradt
a pancsovai vízellátási problémák
miatt.
Erről Györfi Sándorral, a hertelendyfalvi református egyház
gondnokával beszélgettünk, aki
elmondta, hogy az adott körülmények között nem volt lehetséges
megszervezni a pörköltfőzőversenyt és az azt követő mulatságot.
A jövő évben már folytatódik a
hagyomány és már több évre előreláthatóan is terveznek az egyházban.
– Most már úgy gondolkozunk, hogy 2022-ben, amikor a
templom felszentelésének a 120
éves évfordulója is lesz, szeretnénk megszervezni közös erővel
a hertelendyfalviak Világtalálkozóját, amely sorrendben a negyedik lenne. Nagyobb méretű
rendezvényt terveznénk, külföldről 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 hívőközösségben ünnepi istentiszteleten emlékeznek meg arról,
hogy már 117 éve kőtemplomuk
van. Halász Béla helyi lelkésszel,
a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspökével beszélgettünk az ünnepről. Elmondása
szerint sem Délvidéken, sem
másfelé nem hallott arról, hogy
a közösség megemlékezik a
templom felszentelésének napjáról.
– Ez egy nagyon érdekes hagyomány itt, a mi református
közösségünkben. Most már az
is hagyománnyá vált, hogy szeptember utolsó vasárnapján a délelőtti istentisztelet keretein belül
úrvacsoraosztás is van. Ezzel is
kifejezzük a hálánkat Istennek,
hogy van templomunk, hogy
van egy olyan hely, ahol vasárnapról vasárnapra, alkalomról
alkalomra összejöhetünk, együtt
hallgathatjuk az igét, imádkozhtunk és énekelhetünk – tette
hozzá.
Az idősebbek szívesen emlékeznek a múlt idők faluünnepére, amikor más közösségekből
is tömegesen érkeztek vendégek,
és a helyieknek is találkozásra,
társalgásra adott alkalmat a vásártér és a megrendezett mulatság. Szórakozási lehetőséget
a gyerekek és az ifjúság számára
idén is a vasárnap délutáni szerény kirakodóvásár nyújtott a
körhinták, bolondkocsik használatának élvezete mellett. Elmúlt a kirváj és maradt az elszomorító tény, hogy sokan voltak távol e napon kis közösségünkből.
Lőcsei Ilona

IN ME MO RI AM

Mons. Fiser János
(1958. október 30. – 2019. október 28.)
2019. október 28-án tragikus hirtelenséggel életét vesztette mons. Fiser
János, általános helynök, Padé, Tiszaszentmiklós és Hódegyháza plébánosa,.
Pancsován született 1958. október 30án. A diakovári Hittudományi Főiskolán elvégzett tanulmányai után Sándoregyházán szentelték pappá 1983.
szeptember 3-án, Azt követően szolgálatának legtöbb évét Dél-Bánátban
töltötte (Versecen, Székelykevén, Kevevárán, Fejértelepen, Tárcsón, Sándoregyházán 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 Nagybecskereki Püspökség általános helynöke.
Mons. Fiser János tevékenységével nagyon sokban hozzájárult
a Dél-bánáti településeken élő magyar közösségek társadalmi
és kulturális életének megmaradásához és fejlődéséhez. Személyéhez fűződik a Dél-bánáti Karácsonyi Szokások és Betlehemes Játékok Találkozójának útra indítása és szervezése,
valamint a Dél-Bánáti Magyar Művelődési Egyesületek Szemléjének újraindítása. A hívők köszönettel tartoznak neki a
templomok és parókiák rendezéséért, infrastrukturális fejlődéséért, akárcsak a hitélethez kapcsolódó műemlékek restaurálásáért, amelyek egyben környékünk általános kultúrájához
tartozó műemlékek is.
Nyugodjék békében!

A középkori fesztivál egyedi jellegű,
ahol a középkorhoz hasonló lovagi
értékeket, művészetet, ételeket és
borokat mutatnak be.
A látogatók naponta ismerkedhettek a középkor jellegzetességeivel,
régi mesterségekkel, a hiteles, korhű
öltözék és fegyverzet készítésével, a
középkori harcászati módszerekkel,
részt vehettek különböző vetélkedőkön, ügyességi versenyeken. Az
esti órákban művelődési műsorokban
gyönyörködhettek a várfalaknál.
Pancsovaiak először
a versenyen

Idén, vidékünkről, versenyzőkként
először, Pancsova és Hertelendyfalva 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 fesztiválnak, így tavaly szemlélőként
már részt vettek a rendezvényenyen, azonnal beleszeretve a középkori kultúrába és annak emlékezetébe a 21. században.
A fesztivál első napja a résztvevők
bemutatkozása, megmutatkozása
volt. A csoportok kisebb jelenetekkel, harci koreográfiákkal készültek, amelyek között nagy sikere
volt a magyarok tűztáncának. A
csoportok csapatharcaiban a görög-, török-, magyar-, román- és
szerb csapatok jeleskedtek.
A mi polgártársaink főleg a japán
vendégekkel barátkoztak össze. Lőcsei
Viktor kétkezes, kétostoros ostorpattogtatási ügyességével megnyerve
tetszésüket, ostorait át is engedve új
barátainak, próbálkozott megtanítani
őket e jellegzetes hertelendyfalvi mutatványra. Ostorával Viktor úgyszólván a fesztivál ostorpattogtató-oktatójává 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 férfikategóriában egyaránt. A közkedveltebbek 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 kölcsönkapott régies íjjal és nyíllal Nevena 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 baltával. A férfiak mezőnyében aranyérmet és serleget nyert, amit díszhelyen őriz büszkén az otthonában.

A különben is barátszerető csapatunk, ez a négy fiatal pancsovai
polgártársunk erős barátságokat
is szőtt számos új ismerőssel. A
belgrádi Fehér Sasokkal már régebbi a kapcsolat, mostanában pedig Nevena csatlakozott a gračanicai 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 felszabadulását tűzte ki célul.
Az ilyen események iránti szeretetet Viktor és Szilvia a Nemanjići
sorozatfilm készítésekor érezte először, amikor Viktor statisztaként
részt vett a forgatáson és megismerhette a kor fegyverzetét és szerszámait, azok készítésének és használatának módját. Ezeket a kellékeket a fesztiválon is kiállították,
ezzel is kreativitásra serkentve, ötleteket adva a résztvevőknek a további 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 különböző műveletekre, kézművességre, fürdenek a Resavica folyóban.
Érdekessége az is, hogy a gyermekeket is hasonlóan öltöztetik,
akik szintén részt vesznek különféle
foglalkozásokon, vívóiskolába járnak, gölöncsérműhelyben dolgoznak, vagyis egyszerűen megismerik
a lovagkor minden szépségét.
Biszak Karolina

VITÉZFELSZERELÉS PANCSOVÁN

A KÖZÉPKOR IRÁNTI VONZALOM SZÉP KEDVTELÉS
Sajátkezűleg készült
ajándéktárgyak
Mint a történelem nagy szerelmese,
a pancsovai Biszak Attila komolyan
kezdett érdeklődni a középkori felszerelés és fegyverzet iránt. Járva
a középkori fesztiválokat és látogatva a magyarországi-, romániaiés szerbiai kastélyokat, erődítményeket, gyarapította a tudását a
középkori vitézi felszerelés készítéséről. Kapcsolatot teremtve néhány ezzel foglalkozó szerbiai mesterrel, rájött, hogy kifizetődőbb
lenne sajátkezűleg készíteni a szinte
teljes felszerelést, amelyet esetleg
bemutathatna valamelyik fesztiválon azok közül, amelyeket a menyasszonyával, Pavičević Nevenával
rendszeresen látogat.
Nem is a takarékosság volt a
legfőbb szempont a sajátkészítésű
felszerelés kapcsán. A videoklippeket nézegetve a világhálón megszerette a kézi kidolgozást, ezt elsajátítva szeretné hiteles formában
elkészíteni a középkorhoz fűződő
kardhüvelyeket, pajzsokat, láncfűrészeket és a díszítőelemeket.
Néhány sikeres darab láttán rájött, hogy a kezére áll ez a mesterség. A hasonló érdeklődésű ismerősök kezdetben szívesen látták el
jótanáccsal, amikor még nehézségei

voltak az anyagbeszerzéssel a bőrdíszművekhez, a kovácsoltvas-díszekhez, a szerszámokhoz. Idővel a
mesterség élenjárói a szakmai féltékenység folytán őrizték a műhelytitkaikat és a szállítóik kilétét.
Többnyire külföld felé irányították,
ahol a nyersanyag igen drága, a

tárgyak kidolgozása
pedig igen összetett.
Egy bőrdiszműves polgártárs önzetlen segítségével,
aki Szerbiában nehezen kapható dísztárgyakkal is megajándékozta, felvette a kapcsolatot egy igazi szakemberrel, aki a továbbiakban ellátta
a szükséges alapanyaggal.
Megkezdte a középkori stílusú
díszített bőrszíjak kidolgozását, amelyekből egyet Nevenának készített,
a többit a barátainak, a gračanicai

Sárkány Rend tagjainak ajándékozta,
amelynek Nevena is a tagja.
Bőrből különféle táskákat is készített, amelyeket megpróbál majd
metszetekkel is díszíteni. Saját használatára készít majd bőrtokot a
kardhoz, kesztyűt a céllövészethez,
még cipővel is megpróbálkozik
majd, hogy teljessé tegye a fölszerelését. Sajátszövésű páncélsapkát
is készített, tunikát, mellényt és
teljes díszítésű pajzsot is. Nevenának 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 öltözék-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, kizárólag sajátmaguknak készítik
azokat és ajándékul a számukra
kedves barátaiknak.
Biszak Karolina

Мултијезички додатак у недељнику / Többnyelvű melléklet a hetilapban

на мађарском језику / magyar nyelven
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СРЕДЊОВЕКОВНИ
ФЕСТИВАЛ У
ПОДНОЖЈУ
МАНАСТИРА
страна IV

30. СМОТРА МАЂАРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

НАДА У БУДУЋНОСТ ПОСТОЈИ
Смотра је први пут одржана 1969.
године, што је у то време значило буђење свести о идентитету, проналажење пута једних ка другима, а тиме
и облик формирања свесне духовности колективитета заједнице. Нажалост, континуитет те манифестације
је 1997. прекинут под изговором неких статутарних прописа... Пауза од
деветнаест година је многим генерацијама значила велико отуђење, чије
последице и дан-данас осећамо. Смотра је 1997. поново покренута, под
геслом: „Смемо се надати будућности и ту на јужним крајевима!”, и то
са одлучношћу да нам је обезбеђење
континуитета тих сусрета највећи
приоритет.
(Извод из записника из 2011)
У Војловици, где је и дебитовала, 15.
септембра је тридесети пут одржана
Смотра културно-уметничких друштава Мађара из јужног Баната. Присутни делегати и гости окупљени у великој сали Културно-уметничког друштва Секељ-Мађара „Тамаши Арон”
минутом ћутања одали су пошту оснивачима Смотре који више нису с нама, а затим је поздравним говором
председника Вилмоша Лечеија и поздравним писмом државног секретара Арпада Јаноша Потапија у тумачењу Антала Лечеија почело преподневно саветовање.
Свечани увод је употпуњен описом,
у коме је покојни професор Золтан
Нађ Шиво (1927–2018), један од оснивача Смотре, својевремено живописно зацртао стање и приоритете заједнице Мађара. Његово писмо и чувени документ је такође прочитао Антал Лечеи.
Сама тематика саветовања је могућност обезбеђивања донација путем
конкурса од стране домаћих и иностраних донатора, односно успостављање међусобне и друге сарадње са
истим циљем. Осврћући се на извештаје присутних делегата културних
друштава, прво је узео реч Арон Шутуш, председник Културног савеза војвођанских Мађара, затим магистар Јене Хајнал, председник Националног
савета мађарске националне заједнице, наглашавајући важност изграђивања заједница – колективитета.
Почасни гости били су и Клара
Сентђерђи, директорка Културног цен-
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тра „Колегијум Хунгарикум” из Београда, Елвира Ковач посланик у Скупштини РС, стипендисти Програма
„Петефи Шандор”, који су сада на задатку у Војводини, и Ана-Марија Пинтер, члан управног одбора Савеза војвођанских Мађара.
Војловачко друштво, почев од свечане скупштине одржане 29. новембра 1969. године, носи име секељанског писца Арона Тамашија, родом
из места Фаркашлака, чиме се наглашава и приврженост земљи порекла
и заједништво са народом Ердеља –
Трансилваније, који је осуђен на честе сеобе. Данас, двадесет година касније, неколико дана пре 122. рођендана Арона Тамашија, садашње руководство удружења поставило је украсни дрвени стуб исклесан у стилу предака. Клешта и чекић и овог пута су
држале веште руке Золтана Ембелија

уз помоћ Свевишњег, који се брине о
опстанку свих нас.
О залагању чланова секције везиља говорила је Ержебет Варга, а пригодна изложба фотографија пружила је увид у фрагменте XVII смотре,
чији је домаћин 2006. године такође
била Војловица. Планирајући већ сусрете у двехиљадитој години, штафетну палицу за организовање манифестација, подразумевајући ту „Сусрет божићних обичаја и витлијемских игара”, преузео је Андраш Немет, председник Мађарског културно-уметничког друштва „Боназ Шандор” из Иванова.
Крајем дана кренула су на пут и
прелазна обележја Смотре, овог пута
у секељанско село на крајњем југу јужнобанатског Подунавља, где су се
Мађари из јужног Баната састали већ
13. октобра 2001. године на дванае-

стој смотри и 18. маја 2013. на двадесет четвртој.
Ове године је из девет насеља –
Војловице, Панчева, Јерменоваца, Скореновца, Добричева, Дебељаче, Ковина, Вршца, Иванова – деветнаест група учествовало на смотри. Њих и њихово залагање благословили су свештеник Бела Халас, бискуп реформатске хришћанске заједнице Србије, и велечасни Чаба Чипак, католички свештеник у оквиру екуменског
богослужења у реформатској цркви
освештаној 1902. године – у Војловици, која је некад и административно
било самостално насеље.
Тридесета Смотра културно-уметничких друштава Мађара из јужног
Баната остварена је уз подршку Државног секретаријата за националну
политику.
Имре Мартинек
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ВИТЕШКИ ДАНИ У МАНАСИЈИ

СРЕДЊОВЕКОВНИ ФЕСТИВАЛ
У ПОДНОЖЈУ МАНАСТИРА

СЕОСКА СЛАВА У ВОЈЛОВИЦИ

Скромније
него иначе
У Војловици се сваке године последња недеља у септембру прославља као празник,
кирвај. То је дан освештења
евангеличке и реформатске
цркве, који од 1902. године
мештани обележавају као сеоску славу.
Војловачки Мађари су 2007.
године на дан кирваја први
пут организовали светски сусрет Војловчана и од тада се
сваке године овај празник
обележава богатим програмским садржајем: у суботу уочи кирваја организује се такмичење у кувању гулаша, подиже се украшено кирвај-дрво, а увече се организује весеље уз музику и културни
програм. Ове године је све
то изостало због техничких
проблема око снабдевања водом у Панчеву.
О свему томе смо разговарали са Шандором Ђерфијем,
економом реформатске цркве
у Војловици, који нам је пренео да у датим условима није
било могуће организовање такмичења у кувању гулаша и весеља које би уследило. Догодине 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 освештења цркве, заједничким
снагама организујемо светски
сусрет Војловчана, који би био
четврти по реду. У плану је
једна већа манифестација, позвали бисмо из иностранства
наше мештане, који су напустили Војловицу и одржали
би једну лепу, заједничку прославу – каже Шандор Ђерфи.

Дан кирваја постао је празник Војловице, јер словачка евангеличка и мађарска
реформатска заједница заједно славе већ дуже од једног столећа. У реформатској
верској заједници се у оквиру свечаног богослужења присећају на то да већ 117 година имају изграђену камену
цркву. О празнику смо разговарали са свештеником Белом Халасом, бискупом Реформатске хришћанске цркве у Србији. Према његовим речима, није чуо ни у
Војводини ни на другом месту да се заједница присећа
дана освештења цркве.
– То је веома занимљива
традиција у нашој реформатској заједници. А сада је већ
постала традиција и то, да се
задње недеље у септембру у
оквиру преподневног богослужења дели причест. И тиме
изражавамо захвалност Богу,
што имамо цркву, што имамо једно место, где из недеље
у недељу, од прилике до прилике, можемо да се окупимо,
заједно слушамо Божју реч,
да се молимо и певамо – додао је бискуп.
Старији се радо присећају
сеоских слава у прошлости,
када су и из других места
масовно стизали гости, а вашариште и организовано весеље било је место сусрета и
дружења и за мештане. Ове
године је за децу и омладину у недељно послеподне и
вече место за разоноду био
вашар с рингишпилима и
другим анимацијама за
најмлађе.
Илона Лечеи

IN ME MO RI AM

Монс. Јанош Фишер
(1958–2019)
У понедељак 28. октобра 2019.
године у јутарњим часовима трагично је изгубио живот монс. Јанош 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 апсолвирања на Вишој теолошкој школи у
Ђакову. Од тада је највећи део
своје службе провео у јужном Банату (Вршцу, Скореновцу, Ковину, Шушари, Старчеву, Иванову и Панчеву), одакле 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 допринео опстанку и развоју мађарских заједница у јужнобанатским насељима у јавном и културном животу. За
његово име се везује покретање организовања „Сусрета
јужнобанатских божићних обичаја и витлејемских игара”, као и поновно покретање и организовање Смотре
културно-уметничких друштава јужнобанатских Мађара. 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.

И ове године у част деспота
Стефана Лазаревића, оснивача
витешког реда змаја, и преко
600 година од оснивања манастира Манасија, од 23. до 25.
августа одржан је пети међународни витешки фестивал
„Just Out”. У подножју зидина
Манасије и витешком селу у
непосредној близини организатори манифестације су угостили средњовековне ентузијасте
из преко двадесет земаља Европе и света и припремили богат
програм за децу и одрасле.
Средњовековни фестивал је јединственог концепта и на њему се представљају витешке
вредности, уметност, храна и
вино по угледу на средњи век.
У витешком селу посетиоци
су сваког дана могли да се упознају са средњовековним вештинама и старим занатима,
као што су израда аутентичне
одеће, обуће, оклопа и оружја,
те да присуствују дуелним борбама, тап-борбама и разним
турнирима и такмичењима. Вечери су биле резервисане за
културно-уметнички програм
испод манастирских зидина.
Панчевци први пут на
такмичењу
Ове године, први пут као учесници, боје Панчева и Војловице бранили су Силвија и Виктор
Лечеи, Невена Павићевић и Атила Бисак. Они су први пут чули
за фестивал пре три године од
чланова удружења „Бели орлови” из Београда, који су и организатори манифестације, те су
прошле године посетили Манасију као такозвани посматрачи
и за један дан се заљубили у целокупну средњовековну културу и њено одржавање у 21. веку.
Први дан манифестације био
је резервисан за представљање
свих учесника, који су припремили кратке представе, кореографисане борбе и Мађарима
веома привлачан плес с ватром.
На такмичењу у групним борбама учествовали су витезови
из Грчке, Турске, Мађарске, Румуније и Србије.
Наши суграђани су се посебно зближили с гостима из Јапана, а с обзиром на то да је

Виктор Лечеи изузетно спретан у такозваном пуцању бичем, и то са обе руке и два бича, своје знање и ручно израђене бичеве предао је Јапанцима и покушао да их научи
овој традиционалној војловачкој вештини, што се гостима
изузетно допало. Виктор је понео бичеве као део костима,
који је такође ручно израђен и
аутентичан, али се испоставило и најзабавнији део, јер је
постао својеврстан учитељ пуцања бичем на фестивалу. Силвија, Невена и Атила су такође
били одевени у ручно израђене костиме, сачињене под утицајем средњовековне културе.
Неки делови костима израђени су уз помоћ кројача, али већину су, као на пример Невенину хаљину и Атилин костим,
сами направили.

Нису изостале награде
Током три дана фестивала одржана су и многа такмичења у
мушким и женским категоријама. Најпосећенији су били бацање секире, бацање копља и
модерно и традиционално стреличарство. Занимљиво је да се
на такмичењима користи традиционално оружје, односно
ручно прављено оружје по традиционалним правилима и нацртима. С обзиром на то да Виктор
поседује старински лук и стреле, 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 њихових коња и вежбању стреличаства, показала се као искусан
такмичар и освојила сребрну
медаљу. Такође, освојила је сребро у бацању секире, показавши завидно знање и прецизност.
Након ње у бацању секире
окушао се и Виктор, који је био
за нијансу бољи у мушкој категорији и освојио златну медаљу и пехар, које с поносом
држи истакнуте у свом дому.
Иначе дружељубиви, ово четворо Панчеваца исплело је
снажне везе с многим новим
пријатељима које су упознали
током три дана трајања фестивала. Одраније имају контакте
са удружењем „Бели орлови”
из Београда, а Невена је однедавно члан удружења „Ред змаја” из Грачанице, које чува ви-

тешке вредности части, хришћанског живљења и правде
по угледу на Витешки ред змаја, који је основан 1408. године
како би се овај део Европе ослободио од владавине Турака.
Љубав ка оваквим дешавањима се у Виктору и Силвији
пробудила током његовог учествовања у снимању домаће серије „Немањићи”, где је радио
као статиста и боље се упознао
са изгледом, израдом и коришћењем оружја и оруђа из тог
времена. Занимљиво је да су
на фестивалу били изложени
костими из ове популарне серије, како би подстакли креативност и дали идеје учесницима за наредне године.
Витешки фестивал, иако романтизован, и даље је поприлично аутентичан. Учесници
те манифестације дане проводе у витешком селу, обучени у
костиме који представљају то
доба, кувају храну у котлићима на отвореној ватри, подучавају једни друге у разним вештинама и ручним радовима,
купају се у реци Ресавици. Занимљиво је и то да је овај фестивал веома породично оријентисан, тако да се могу видети деца која су исто тако у костимима и учествују у разним
образовним радионицама, посећују школу мачевања и вајања старинске грнчарије и једноставно уче о свим лепотама
витешког доба.
Каролина Бисак

ВИТЕШКА СПРЕМА У ПАНЧЕВУ

Љубав према средњем веку диван хоби
Руком израђени
поклон-предмети
Као велики заљубљеник у историју, пре неког времена Атила
Бисак из Панчева почео је да
се занима за средњовековну
опрему и оружје. Обилазећи
средњовековне фестивале, дворце у Мађарској, Румунији и
Србији, скупљао је знања о томе како се средњовековна витешка спрема прави, те након
ступања у контакт с малим бројем мајстора широм Србије који се тиме баве схватио је да
му се више исплати да покуша
сам да направи скоро комплетну опрему, коју би евентуално
представио на неком од фестивала које с вереницом Невеном Павићевић редовно обилази током године.
Није чак било ни питање да
ли ће уштедети новац правећи
сам опрему за њих двоје, већ
гледајући видео-клипове на интернету, у њему се родила љубав према самом ручном раду
и аутентичности израђених корица за мачеве и разним другим украсима карактеристичним за средњи век.
Након што је успешно направио неколико почетничких

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

шева, торбица или корица за
мачеве изузетно компликована, а роба веома скупа.
Уз несебичну помоћ суграђанина који се бави кожарством и који му је поклонио орнаменте који се у
Србији тешко налазе, напокон је добио и савет у виду
упућивања на праву особу
како би обезбедио све што
му је потребно за рад.
Почео је да израђује каишеве од коже са украсним орнаментима 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 корице за свој мач, рукавице за
стреличарство, чак и ципеле

како би употпунио своју опрему. Направио је и капуљачу од
верижњаче, коју је сам исплео,
тунику и табарду, као и потпуно украшен штит. Још увек је
дужан Невени ручно рађене ципеле, али тврди да су му оне
најтеже за израду, јер један погрешан потез маказама уништава целу концепцију, те му
је започињање таквог посла најтеже јер тренутно нема никога
да га у такав посао добро упути и да га посаветује.
С обзиром на то да све израђује искључиво ручно, укључујући и шивење воскираним концем, рад изискује много времена и концентрације, јер му
је, рецимо, само за један каиш
потребно више од три сата активног рада.
Исто тако инспирисана средњовековном 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 куповину 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
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ИСКРЕНО РАДОЗНАЛИ У ЈУЖНОМ ПОДУНАВЉУ

ГОСТОВАЊЕ ВЕЛИКОГ ВИОЛИНИСТЕ

ПОСЕТА СТАРОЈ ДОМОВИНИ

Золтан Мага први пут
у Војводини

Од Сегедина до
Голупца уз домаћине

Под покровитељством мађарске
владе и председника Скупштине АП Војводине и СВМ Иштвана Пастора, Војводину је са својим оркестром обишао Золтан
Мага, награђивани мађарски
виолиниста.
Током десетак дана одржали
су двадесет концерата широм
Војводине, где се виолиниста
обрео први пут на хуманитарној турнеји названој „100 цркава”. Ова турнеја организована је како би се обишао читав
Карпатски басен, да би се скупила средства која ће бити предата у добротворне сврхе.

Гости пуни импресија
Крајем септембра дошла нам
је у посету група туриста од
тридесетак чланова удружења
грађана Демократске заједнице војвођанских Мађара из Сегедина. Крајем септембра, када је још „цветало цвеће у дољи зеленој”..., а цветало је и
овде 27. септембра, када су
нам стигли гости – од куће кући, пошто су се сви путници
одавде преселили у суседну
земљу у оним бурним годинама, и то у нади да ће се одатле
ускоро вратити...
Ето, вратили су се, боље речено: враћају се повремено на
родну груду, као што то чине
и сада, суочавајући се с болном истином да нас је све мање овде, а све је више оних
који крећу у бели свет њиховим стопама. Ту су пак и утешне чињенице да се ми овде
зубима и ноктима везујемо за
оно мало што је од нас остало
и оно што радо делимо с њима; поносно показујемо трагове наше прошлости на тим
пределима и нашу садашњост.
Знаменитости нашег града
Током тродневне посете смештај им је био у Скореновцу,
одакле су обилазили околину.
Наравно, пошто се Панчево налази на путу ка главном одредишту, 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’. Пензионисани инжењер шумарства Ерне Ердеи поклонио нам је и
своју збирку песама. После међусобног представљања са чика Ернеом и наставницом Јулианом Балашом обишли смо
центар града. Прво смо свратили до реформатске цркве,
која је саграђена од добровољних прилога на иницијативу
чувеног писца Мора Јокаија.
На зиду некадашњег хотела

’Хунгарија’, по сведочењу спомен-табле краљ Св. Ласло је у
Панчеву победио војску. Након боравка код католичке цркве и споменика Св. Тројству
застали смо и код градске куће испред грба града изливеног од бакра, који је постављен
осамдесетих година, за време

градоначелништва Ернеа Ердеија. Прошетали смо и до обале Тамиша и погледали некадашњу железничку станицу”.
Након садржајних измена
мисли и заморне шетње отпратили смо госте у Војловицу, која је једно од три насеља где су
се 1883. године населили Секељ-Мађари из Буковине. У молитвеној кући и у новосаграђеном забавишту дочекао нас је
економ реформатске цркве
Шандор Ђерфи, који нам је поред аутентичног споменика из-

рађеног од дрвета, поклона збратимљеног сродног насеља из
Мађарске, говорио о значају
збратимљења насеља са живљем
такође из Буковине.
У просторијама КУД-а Секељ-Мађара „Тамаши Арон”
чекали су нас гостољубиви чланови на челу са секретарицом

тог друштва Илоном Лечеи,
која нас је спровела кроз просторије реконструисаног дома, уједно приказујући и делатност Друштва, али је говорила и о бригама с којима се
суочавају. Околина са секељанским обележјима – секељанска капија и дрвени стуб –
достојно је предворје недавно
отворене спомен-куће, чији
смо оригинални намештај и
збирку предмета из прошлости видели уз стручно тумачење наших домаћина.

У реформатској цркви је бискуп Реформатске хришћанске цркве у Србији Бела Халас говорио о историјату тог
здања.
Од куће – кући
Госпођа Каталин овако се подсећа:
„Следило је Иваново, где су
нас љубазно дочекали руководиоци МКУД-а ’Боназ Шандор’: Андраш Немет, Ана Фишер и Герге Баша. Погледали
смо и Цркву Св. Венделина. У
селу се навелико спремају за
отварање новог дома мађарске заједнице”.
У наставку су посетили и
остала одредишта, с нескривеном намером да и ми постанемо свесни шта све још
можемо видети ту, надохват
наших руку, због чега мноштво људи прелази стотине
километара. То су: тврђава
у Смедереву, тврђава Голубац, ископи налазишта
Виминацијум у Костолцу,
споменици битке на Калемеграду у Београду с двојезичним
натписом на спомен-камену,
Хуњадијев торањ у Земуну...
Искрено им желећи срећан
пут од куће – кући, опраштамо се повезани с хиљаду нити
осећања заједништва, у нади
да ће се она „домовина у висинама” с временом спустити
у догледне близине.
Јулиана Балаша

ДЕЧЈА НЕДЕЉА У ВОЈЛОВИЦИ

Размена играчака на вашару
Ученици и наставници Основне школе „Братство–јединство”
у Војловици имали су посебан 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 узбудљива припрема. Учествовали су ученици из сваког разреда, нудећи рукотворине, старе, омиљене играчке својим
школским другарима, родитељима 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 Ђорђевић била је један од организатора манифестације. Испричала нам је да се деца посебно
радују таквим активностима,
поготово ако су унапред обавештена, јер имају многе користи, не само социјалне већ
и психолошке. У њима се развијају свест, инстинкт за борбу, искреност, различите вредности и норме, које наставници желе подстаћи. Верује да
су с једном оваквом манифестацијом успели у томе.
Мађарски школарци из нижих разреда су заједно у јед-

ном одељењу. Они су се такође ревносно припремали за
вашар уз помоћ учитељице и
родитеља. Учитељица Валерија Като рекла је да је сврха
догађаја дружење, заједништво,
љубав и схватање о томе да је
важно штедети. Почетком недеље деца су у школском дворишту цртала поруке о заштити животне средине и о томе
како заштитити Земљу. Следећег дана је учитељица Бранислава Зељковић представљањем своје збирке поезије навела ученике на рецитовање.
У среду су сарадници „Ерсте
банке” кроз презентацију одржану у холу школе предочили деци важност штедње.
Вашар је четвртог дана изазвао посебно велико интере-

совање и код деце и код одраслих. Много старих играчака
пронашло је нове власнике,
док су по одељењима прикупљали новац за продату робу.
Када смо се код учитељице
распитали о њиховом заједничком раду, сазнали смо да је врло мало времена за рад када су
четири одељења заједно. Али
сада постоје три одељења (први, трећи и четврти разред) и
тако посао добро напредује. Једина девојчица из првог разреда се већ прилагодила другарима из трећег и четвртог
разреда, на задовољство свих.
На столу девојака које похађају више разреде у мађарским одељењима исто су били поређани предмети понуђени за продају: ручно рађени

Последњи концерт у Војводини одржан је 25. октобра у
Реформатској цркви у Војловици, пред око 500 људи. Громким аплаузом поздрављен је
и долазак и одлазак славног
музичара, који је још једном
доказао свој статус као један
од најбољих виолиниста Мађарске.
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

пластелин, ситан накит, мали сапуни, интересантни држачи за свеће. С великом пажњом су се припремале за
овај дан, јер је циљ био да се
прода што више робе.
Наставници и ученици школе спровели су пројекат под
називом „Финансијска писменост”, чија је главна тема била значај штедљивости. Деца
су радила на томе зависно од
узраста уз помоћ наставника,
родитеља, васпитача и економских стручњака.
Бојана Контић, педагог у
Основној школи „Братство–
jединство”, рекла је да су вашаром спојили лепо с корисним. У оквиру пројекта „Финансијска писменост”, деца су
била задужена за израду летака, плаката који су омогућили ученицима нижих и виших
разреда да науче основне финансијске концепте које су сви
користили већ од детињства,
попут џепарца и кућног буџета. Објашњено им је и шта су
криптовалуте, које ће користити у будућности.
Последњег дана Дечје недеље дечје позоришно друштво
локалног Словачког културнопросветног друштва „Ђетван”
приказало је војловачкој школској деци представу „Рузмарин” у сали Спомен-дома.
Илона Лечеи

ПОКЛОН-ЕКСКУРЗИЈА

Октобарско купање

Чланови фолклорне групе Мађарског културно-уметничког
друштва „Тамаши Арон” у Војловици добили су поклон-екскурзију и 27. октобра отпутовали у рекреативни центар термалног купалишта Ждрело на
Млави.
Захваљујући доброј вољи и
финансијској подршци руководства удружења, овакав излет се организује сваке године

за децу, у знак захвалности за њихову помоћ у раду током целе године, за
њихово учешће у организовању различитих програма и за представљање
Друштва. На овај начин
покушавају да их охрабре
да истрају у својим активностима.
Ове године тринаесторо
деце је заслужило ово прелепо недељно опуштање.
То је уједно била и прилика да се међусобно друже,
јер су нажалост све мање и
мање способни да се спријатеље на овај начин – пре
ће паметни телефони и
компјутери привући њихову пажњу. Пратиоци и деца су се подједнако добро забављали тог сунчаног октобарског дана.
У новој сезони обновљене су
активности удружења и спроводи се планирани програм.
Надамо се да ће и даље бити
прилика да се марљива омладина награди излетима и гостовањима.
Моника Нађ

КАКАВ ЈЕ ПРАЗНИК HALLOWEEN?

Забава за децу
Реч Halloween у пуном преводу
значи: уочи Свих светих. Вековима је обележје Halloween-а
био издубљени фењер од бундеве, који је првобитно служио
двострукој сврси: задржати зле
духове и осветлити духове мртвих како би се могли вратити
кући. То је више америчка традиција и ми смо то само преузели, углавном због деце.
Пре неколико година постало је уобичајено да том приликом у мађарском КУД-у „Тамаши Арон” организујемо дан за
рукотворине. У овом случају деца праве бундеве и фигуре повезане са овом навиком. Тако је
било и ове године, 28. октобра.
Организовали смо забаву уз идеје стипендисте Режеа Бороша и
његове пријатељице Емеше
Варга. Наравно, изрезбарене бундеве нису изостале, али су израђене и вештице, мачке и слепи
мишеви с великим очима, цртани на папиру, исечени и закачени као висећи украс на улазним вратима. Када је све било
завршено, почела је забава. Организовали смо групне игре за

децу, такмичарског карактера.
Најбољи су награђени чоколадама у знаку Halloween-а. Разонода је траjaла више сати.
Догађај организован због деце само је једна могућност за
забаву, али паљење свећа и сећање на наше најмилије 1. новембра 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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ПЕШИЦЕ НА ПУТУ МИКЛОША РАДНОТИЈА

ОД БОРА У СРБИЈИ ДО АБДЕ
У МАЂАРСКОЈ
Јединствени
подухват повезао
три државе
Књижевно ходочашће
проширило се на
готово сто насеља
На 110. годишњицу рођења
Миклоша Раднотија и 75. годишњицу његове смрти рецитатор Петер Лорант Тот, добитник награда „Радноти” и
„Латинович”, ходочашћем се
присећао великог песника који је постао жртва Другог светског рата.
Путник-рецитатор је 31. августа кренуо од Раднотијевог
споменика у Бору, у источној
Србији, где је песник био послат на принудни рад током
рата и, прошавши 820 километара путем усиљеног марша, 24. септембра стигао у Абду код Ђера, до претпостављеног места песникове смрти.
Петер Лорант Тот је током
јединственог подухвата прошао
скоро кроз сто насеља и повезао три државе: Србију, Хрватску и Мађарску. Током претходно испланираног пута путник-рецитатор је 9. септембра
стигао у Панчево, у Мађарско
културно-уметничко друштво
„Петефи Шандор”, где је одиграо узвишену, а истовремено
потресну монодраму о животу
песника с трагичном судбином.
Миклоша Раднотија су због
његовог јеврејског порекла више пута позивали на принудни

рад. Године 1944. већ по трећи
пут морао је да се одазове позиву и тада је пребачен у Бор.
Тамо је у нечовечним условима провео три и по месеца заједно с још 6.000 мађарских
сународника. У јесен 1944. године терали су их у усиљеном

маршу на пут према Немачкој.
Међу успутним станицама су
били и Београд и Панчево.
Путник-рецитатор Петер Лорант Тот се у насељима с мађарским живљем – на петнаест локација – представама
одужио успомени на песника
с трагичном судбином. Циљ
му је био да скрене пажњу на
Миклоша Раднотија и на оне
који су били на присилном раду у Бору, да се у будућности
то не би поновило.
Мала сала у панчевачком
мађарском удружењу била је
пуна заинтересованих гледалаца, који су током представе

могли да прате хронику задњих месеци живота Миклоша
Раднотија на основу његовог
„Борског нотеса” и других стихова. Монодрама под називом
„... душа сам, желим да живим!” оставила је јак утисак
на бројну публику.

Након представе Петер Лорант Тот испричао је да је он
већ у основној школи с великим интересовањем слушао стихове Миклоша Раднотија и потресне приче о његовом животу. Од детињства је имао жељу
да прође песниковим путем.
Од тада је прошло много времена и тек се ове године живот
рецитатора одвијао тако да је
могао да крене тим путем. По
његовом мишљењу, стихови
Миклоша Раднотија рефлектују вољу за животом. Песник је
побегао у своје стихове, у поезију, у писање песама, да би
некако могао да поднесе фи-

зички бол, да га превазиђе и да
једном стигне кући. Пошто песников цео живот и његове последње месеце – све до Абде –
карактерише воља за животом,
на овај начин то треба да се
прикаже и људима у данашњици и будућим генерацијама.
На станицама пута путника-рецитатора нису одржане
само представе које је он припремио, већ су се и мештани
припремали за прославу годишњица: негде је било откривања спомен-плоча, полагања венаца и књижевних вечери на којима су се присећали Милоша Раднотија и оних
који су делили судбину с њим.
Након више стотина километара ходочашће се завршило 25. септембра у Абди у Мађарској, на месту погубљења
Миклоша Раднотија. На свечаности код споменика подигнутог у песникову част била је
присутна и др Каталин Сили,
опуномоћеница мађарског премијера, која је рекла да је путник-рецитатор овим ходочашћем повезао Мађаре у Карпатском басену.
Главни покровитељ ходочашћа био је државни секретар
задужен за националну политику Мађарске Арпад Јанош
Потапи, а остали покровитељи
били су премијерова опуномоћеница др Каталин Сили, председница Извршног одбора Мађарског националног савета
Анико Јерас и државни секретар
за образовање Анамарија Вичек.
Илона Лечеи

СЕДМИ СУСРЕТ РЕФОРМАТСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Историјска жупанија
Бекеш – Банат
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 баптистичкој 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 Бодиш Ференц, поздравио присутне, а затим је Иштван Чири,
бискуп реформатске области
Кирајхаго, одржао проповед.
После богослужења, уз пројекцију 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 могућност за духовно продубљивање у оквиру молитвене шетње. Пре поподневног богослужења, у духу тематике дана,
музички блок је потпомогао
духовно уздизање присутних.
На завршном богослужењу др
Карољ Фекете, бискуп реформатског сениората области Затисја, одржао је проповед, а
приликом причести је служио
бискуп Реформатске хришћанске цркве у Србији Бела Халас.
Уочи опроштајног благослова свечано је предата прелазна
застава историјске црквене жупаније Бекеш – Банат организатору следећег сусрета, који
ће бити одржан 3. октобра 2020.
године у граду Ђула у сениорату Бекеш у Мађарској.
На крају је група од око деведесеторо деце отпевала присутнима песме које су научили у
оквиру дечјег програма сусрета.
Банатски деканат су представљали делегати реформатских
заједница из Војловице, Дебељаче, Зрењанина и Итебеја.
Жужана Халас

ГОСТОВАЊЕ ТЕАТРА „ТАЛИЈА”
МАЂАРСКА КУХИЊА ЈЕ ОМИЉЕНА

Укусни залогаји се припремали у 36 котлића
Најмасовнија
манифестација
Скореновчана
И радници из
иностранства враћају
се кући у ово доба
Другог викенда у октобру сви
путеви воде ка Скореновцу. У
земљи, али и у иностранству
познату традиционалну манифестацију под називом „Дани
мађарске кухиње” већ дванаести пут је организовао Савет
МЗ заједно с цивилним организацијама и културним друштвима. И на овогодишњу дводневну манифестацију пристигло је веома много гостију из
Војводине и околних земаља.
Публика је већ у петак увече почела да ужива у веселом
амбијенту програма, који је
започет свечаним отварањем.
У месној основној школи наступили су деца из забавишта,
женска певачка група Културног друштва „Салмасал” и цитраши Мађарског културног
друштва „Петефи Шандор”.
Ђаци су се целе недеље припремали за овај дан, па су
спремили различите цртеже
на тему мађарске кухиње. Најлепша дела су награђена, а
плакат с најоригиналнијом
идејом постао је амблем „Дана

мађарске кухиње”, који је током два дана красио бине.
У суботу је у центру села свечаном паљбом ловаца у 9 сати
дат знак за паљење ватре неопходне за припрему мађарских
специјалитета. Ове године су
се у тридесет шест котлића кувала укусна јела, а свако је могао по својој жељи да изабере
од кога ће купити ручак. Поред тога, била је богата понуда
и слаткиша – бомбоне, медењаци, лангош, палачинке, штрудле и други колачи голицали
су чула радозналих купаца. За
то време се на отвореној бини
након поздравних говора и свештеничког благослова непрестано одвијао културни програм. Као гости су се представили чланови Омладинског
фолклорног ансамбла „Кинчкерешо” из Шепшисентђерђа, чији
је руководилац Чаба Жолт Текеш. Гости су уз музику и игру
чекали резултате рада кувара.
Из Скореновца су последњих неколико година многи
кренули према западу надајући се бољем животу и просперитету. Међутим, за овај дан
многи већ почетком године
планирају своје одморе, јер их
родно село и домаћи мађарски укуси маме кући. Не жалећи због умора и утрошеног
времена долазе на продужени
викенд не само из европских

Враћајући се кући од куће
„Не постоји таква област живота, нема такве ситуације која
би представљала табу тему на
пољу хумора. Свакодневне животне ситуације, друштвени односи, однос мушкарца и жене
чине вечити извор за шалу. Ситна 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 Атила”, где је у изведби истог удружења дан раније одигран дечји комад Ервина Лазара „Дођи
кући, Микамака”. Све је то организовано као завршна свечаност у оквиру серије манифестација поводом 250. годишњице досељења наших предака.
Имре Мартинек

СЕДАМДЕСЕТОГОДИШЊАЦИ ПОНОВО ЗАЈЕДНО
земаља већ понеки и из далеке Аустралије или Канаде.
Организатори су веома задовољни, пошто на овај начин
„Дани мађарске кухиње” постају празник села.
Марија Ковач, председница Савета МЗ Скореновац, с
нескривеном радошћу изнела
је своје мишљење о овогодишњој манифестацији:
– Марљиво смо се припремали и ми, мештани, организатори, али и посетиоци. Ове
године нам и временске прилике погодују. Од прошле године манифестација има фестивалски карактер и гости
нам пристижу из околних насеља, из иностранства, а за ову
прилику позивамо и представнике збратимљених насеља.
У подневним часовима на
ред је стигла подела припремљених јела. И поред велике
количине гурманских мађарских специјалитета, већ у раним поподневним часовима

није било ручка за свакога. Ученици школе, чланице женских
удружења из околних насеља и
месне цивилне организације из
године у годину присутни су
на „Данима мађарске кухиње”
и масе шетача маме не само
понуђеном храном већ и лепо
уређеним штандовима и шатрама. Све је припремано у знаку јесени и мађарске хране.
Гости су могли да бирају понуђену храну све до 17 сати.
Стари пријатељи и нови познаници сусрели су се и дружили у центру Скореновца. До
увече су се гости полако разишли, а организаторима је остао
задатак да поврате ред на улице села. Они су задовољни, јер
су за организацију манифестације ове године добили мало више донација него претходних година: поред ковинске општине, помогао им је и
Национални савет мађарске
националне заједнице.
Илона Лечеи

Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник:
Александар Живковић • Уредници додатка: Синиша Трајковић и
Илона Лечеи • Преводилац Илона Лечеи и Јулиана Балаша
• Техничка припрема: Предраг Кнежевић • Фотографије: Имре
Мартинек, Моника Нађ, Каролина Бисак, Иштван Ференц, Снежана
Ђоршевић, Јожеф Марфаи, Мартон Бисак и Шандор Идеи • Лектор
и коректор: Јулијана Јовић (српски), Јулиана Балаша (мађарски)

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 прилика да се окупе сви који су
током године већ напунили
или ће до краја године напунити 70. годину.
Сусрет је 27. октобра у реформатској цркви започет на
преподневном богослужењу, а
настављен је заједничким ручком и необавезним дружењем.
За овогодишњу прилику стигли су гости из Канаде и Немачке, који су желели да се
поново виде са члановима генерације, да заједно евоцирају успомене и присете се старих другова. Већ почетком лета почели су да планирају путовање и веома су задовољни

што су им се планови остварили.
Међу некадашњим школским пријатељима било је и
оних који су се, упркос томе
што живе близу једни другима, сусрели поново након више деценија.
У реформатској цркви у Војловици рачунају да ће се догодине јавити особе које су рођене 1950. године, без обзира на
то којој верској заједници припадају.
Илона Лечеи

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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A NEVES HEGEDŰMŰVÉSZ VENDÉGSZEREPLÉSE

ŐSZINTE ÉRDEKLŐDÉSSEL AZ AL-DUNÁNÁL

MÁGA ZOLTÁN ELSŐ
ALKALOMMAL VAJDASÁGBAN

LÁTOGATÁS A RÉGI HAZÁBA

A magyar kormány támogatásával

Szegedtől Galambócig
a vendégfogadókkal

és a Vajdasági Képviselőház- illetve
a VMSZ elnökének, Pásztor Istvánnak 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 Koncertsorozat keretében. Ezzel a sorozattal bejárják az egész Kárpátmedencét azzal a céllal, hogy adományt gyűjtsenek össze a rászorulóknak.

Élményekben
gazdagon
Szeptember végén a VMDK – Vajdasági Magyarok Demokratikus
Közössége Szegedi Tagozata közhasznú egyesület mintegy 30 tagú
csoportja jött városunkba. Szeptember végén… amikor még ,,nyíltak 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 hamarosan visszatérnek…
Hát visszatérnek, vagyis inkább
vissza-visszatérnek szülőföldjükre,
mint ahogy most is, szembenézve
a keserű igazsággal, hogy egyre
kevesebben vagyunk mi, itthonmaradottak, és egyre többen az
utánukinulók, de azzal a szívmelengető érzéssel is, hogy körömmel–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 állomáshelyük – szállásuk Székelykevén volt, ahonnan bejárták a környéket. Városunkat, útközben, természetesen elsőként látogatták meg.

Élménybeszámolójában a látogatásra Virágné Fülöp Katalin, az
egyesület tagja így emlékezik vissza:
,, Irány Pancsova, ahol a Petőfi
Sándor Magyar Művelődési Egyesület tagjai vendégül láttak bennünket. Erdei Ernő nyugalmazott
erdészmérnök megajándékozott
verseskötetével bennünket. A bemutatkozást követően Ernő bácsi
és Balassa Julianna tanárnő megmutatták a várost. Először a református templomot láttuk. Agyülekezet Jókai Mór kezdeményezésére, közadakozásból alakult. Az
egykori Hungária Szálló falán levő
emléktábla a fölirata szerint Szt.
László király Pancsován győzte le

a kunokat és besenyőket. A katolikus templom, és szentháromság
szobor megtekintése után elidőztünk a városháza falára az 1980as években Erdei Ernő polgármestersége alatt helyezett tömör rézből
készült városi címer előtt is. Lesétáltunk még a Temes partjára, az
egykori vasútállomáshoz is.”
A tartalmas eszmecserét és a
kimerítő setát követően a csoportot
Hertelendyfalvára, a három településnek egyikére kísértük, ahová
1883-ban bukovinai székelyeket
telepítettek be. A református imaházban és a mellette épült óvodában Györfi Sándor egyházgondnok
fogadott bennünket, aki az udvaron
felállított ajándék-kopjafa előtt a
testvértelepülési kapcsolatok jelentőségéről is szólt.
Néhány háznyira innen a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület székházában
várták a vendégeket, ahol Lőcsei
Ilona titkár asszony mutatta be a
példásan rendezett, felújított otthont, szólva az egyesület tevékenységről és a gondokról is. A
székely-jellegű környezet: a székelykapu 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 Halász Béla református püspök elő-

Itthonról haza

A másik bukovinai-székely falura
a VMDK honlapján élménybeszámolójában Virágné Fülöp Katalin így emlékezik:
,,Következett Sándoregyháza,
ahol szeretettel fogadtak bennünket a helyi Bonnaz Sándor MME
vezetői Német András, Fiser Anna,
és Basa Gergő. Megnéztük a Szent
Vendel templomot. A faluban a
magyar közösségi ház megnyitására 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 emberek sokasága párszáz kilométert
is megtesz: Szendrő vára, Galambóc vára, Kosztolácon a vimináciumi régészeti leletek, Belgrádban
a nándorfehérvári csata színhelye
a kétnyelvű emlékkővel, Zimonyban a Hunyadi-torony.
Jó utat kívánva itthonról haza,
őszinte érdeklődésre őszinte szavakkal felelve, az összetartozás
ezer szálával kötődve búcsúzunk,
olyan érzésekkel, hogy az a bizonyos ,,haza a magasból” egyszer
majd egy kissé lejjebb ereszkedik.
Balassa Julianna

JÁTÉKCSERE A VÁSÁRON

Izgalmas készülődés előzte meg
a hertelendyfalvi Testvériség-Egység Általános Iskola udvarán megrendezett kirakodóvásárt. A rendezvényen minden osztály tanulója részt vett, kézművestárgyakat,
régi, kedvenc játékszereket kínálva
fel tanulótársaiknak, szülőknek,
látogatóknak.
Az alsós tagozatokon már napok óta készültek az eseményre.
A vásárra hozott fő portékák a
legkülönbözőbb spórkasszák voltak, hiszen a nap témája a takarékosság 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 ösztönét, 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 barátkozás, az összetartozás, a szeretet
és a takarékosság fontossága. A hét
elején a gyerekek az iskolaudvarban
rajzolták le üzeneteiket a környezetvédelemről és hogy hogyan lehet
óvni a Földet. Másnap Branislava
Zeljković tanítónő verseskötetének
bemutatásával invitálta versmondásra a tanulókat is. Szerdán a takarékosság fontosságára egy bemutató 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 körében egyaránt. Nagyon sok játékszer lelt új gazdára, miközben
összegyűjtötték osztályonként az
áruért kapott pénzt.
A tanításról érdeklődve megtudtuk, hogy nagyon kevés idő
van a munkára, amikor egy tanteremben 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 beilleszkedett már az osztályba, mindannyiuk örömére.
A magyar tagozatra járó felsős
kislányok asztalán is felsorakoztak
a vásárlásra felkínált árucikkek:
sajátkezűleg készített gyurma-

Biszak Karolina

adást tartott a templom történetéről. Ez után elköszöntünk, a csoport folytatta útját dél felé.

GYERMEKHÉT HERTELENDYFALVÁN

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

Az utolsó vajdasági koncertet
október 25-én tartották meg a hertelendyfalvi református templomban, mintegy 500 ember előtt. A
híres zenész érkezését és távozását
vastaps üdvözölte aki ismét bebizonyította, 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 zenekara varázslatos hangszereinek hangjaival egyesítse.

massza, apró ékszerek, kicsiny
szappanok, hangulatos mécsestartók. 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 témája a takarékosság fontossága. A
témát a gyerekek korosztálytól függően dolgozták fel tanítók, szülők,
pedagógus és közgazdász szakemberek segítségével.
Bojana Kontić, a Testvériség –
Egység Általános Iskola pedagógusa elmondta, hogy a kirakodóvásárral összehozták a szépet a
hasznossal. A pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos projekt részeként a gyerekeknek feladatuk volt
szórólapokat, plakátokat készíteni,
melyek által az alsós és a felsős
diákok tanulhattak az alapvető
pénzügyi koncepciókról, amelyeket mindenki már gyermekkorától
kezdve használ, mint például a
zsebpénz, a házi költségvetés. A
gyerekek megértették mik a kriptovaluták, amelyek a jövőben lesznek használatosak.
A Gyermekhét utolsó napján a
helyi Gyetván Szlovák Művelődési
Egyesület gyermekszíntársulata a
Rozmaring című színjáték bemutatásával kedveskedett a hertelendyfalvi iskolás gyerekeknek a
helyi Emlékotthon termében.
Lőcsei Ilona

JUTALOMKIRÁNDULÁS

OKTÓBERI FÜRDŐZÉS
A hertelendyfalvi Ta-

mási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület
tánccsoportjának tagjai
jutalomkirándulásban részesültek. Október 27-én
a Ždrelo Mlávai Termálfürdő rekreációs vendéglátóközpontjába utaztak.
Az egyesület vezetősége
jóakaratából és anyagi támogatásával ajándékként
minden évben megszerveznek egy ilyen kirándulást a gyerekek számára,
köszönetként, hogy egész
éven át belesegítettek a
munkába, részt vettek a különböző
programok szervezésében és képviselték 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 számitógépek kötik le a figyelmüket.

Kisérők, gyerekek egyeránt jól szórakóztak ezen az októberi, napsütéses napon.
Az új idényben újabb erővel kezdték el a foglalkozásokat és az évre
kitervezett programok megvalósítását az egyesületben. Bízunk
benne, hogy továbbra is lesz alkalom kirándulásokkal, vendégszereplésekkel megajándékozni a szorgos ifjúságot.
Nagy Mónika

MI IS A HALLOWEEN ÜNNEPE?

SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉG
GYEREKEKNEK
A Halloween szó teljes fordításban

a Mindenszentek ünnep előestéjét
jelenti. Halloween szinbóluma hoszszú évszázadok óta a kivájt töklámpás, amely eredetileg kettős célt
szolgált: egyrészt távol tartotta a
gonosz szellemeket, másrészt pedig
így világítottak a halottak szellemeinek, hogy azok hazatalálhassanak. 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 Egyesületben is megszervezünk egy
kézmüvesnapot. Ilyenkor a gyerekek töklámpásokat faragnak és ehhez a szokáshoz fűződő figurát készitenek. Így volt ez idén is, október
28-án. Boros Rezső ösztöndijas és
párja, Varga Emese ötletei segítségevel szerveztük meg a mulatságot. 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 megszervezett esemény csak egy szórakozási
lehetőség, de a szeretteinkért való
gyertyagyújtás és a róluk való megemlékezés november elsején meghitt és családi esemény, ahol a lélek
halhatatlanságába vetett hit a legfontosabb, amit külfőldről átvett
vidám szokások nem tudnak megváltoztatni.
Nagy Mónika
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RADNÓTI MIKLÓS ÚTJÁN GYALOGOSAN

A SZERBIAI BORTÓL A
MAGYARORSZÁGI ABDÁIG
Az egyedülálló vállalás
három országot kötött
össze
A vers-zarándoklat
csaknem 100
településen haladt át
Radnóti Miklós születésének 110.
és halálának 75. évfordulója alkalmából Tóth Péter Lóránt, Radnóti- és Latinovits díjas versmondó
zarándokúton emlékezett meg a
nagy költőről, aki a második világháború áldozata lett.
A versvándor 2019. augusztus
31-én a kelet-szerbiai Borból, az
ott felállított Radnóti szobortól
indult, ahova a költőt munkaszolgálatra szállították a háború idején
és 820 kilométert megtéve az erőltetett menet újtán 2019. szeptember 24-én a Győr melletti Abdára
érkezett, a költő halálának feltételezett helyszínére.
Tóth Péter Lóránt egyedülálló
vállalkozása során majd 100 településen haladt át és három országot kötött össze: Szerbiát, Horvátországot és Magyarországot.
Az előre megtervezett út során a
vers-vándor szeptember 9-én Pancsovára érkezett, a Petőfi Sándor
Magyar Művelődési Egyesületbe,
ahol egy felemelő, de ugyanakkor
megrázó előadást tartott a tragikus
sorsú költő életéről.
Radnóti Miklóst zsidó származása miatt többször behívták mun-

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

felé. Borból kiindulva Belgrád,
majd Pancsova is szerepelt az állomások között.
A versvándor, Tóth Péter Lóránt
a magyarlakta településeken – 15
helyszínen - előadással is adózott
a tragikus sorsú, nagy költő emlékének. 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 notesz és más versei alapján. A „...
lélek vagyok, élni szeretnék!” című
monodráma előadása nagy hatással 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 eseményeket. Gyerekkora óta vágyódott 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 költészethez, a versírásba menekült
azért, hogy a fizikai fájdalmat valahogy el tudja viselni, hogy azon
át tudjon lépni és egyszer hazajusson. 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 készített előadásra került sor, hanem
a helyiek is készültek az évfordulók
megünneplésére: néhol emléktáblaavatás, koszorúzás volt, sok helyen
emlékműsorokkal is emlékeztek
Radnóti Miklósra és sorstársaira.
Sokszáz kilóméter után a zarándokút szeptember 25-én ért
véget a Magyarországi Abdán,
Radnóti Miklós kivégzésének helyszínén. A költő emlékére felállított
szobornál megtartott megemlékezésen 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 felelős államtitkár volt, védnökei
pedig dr. Szili Katalin autonómia
ügyekért felelős miniszterelnöki
megbízott, Jerasz Anikó, a Magyar
Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke és Vicsek Annamária oktatási államtitkár.
Lőcsei Ilona
Halász Zsuzsanna

KÖZKEDVELT A MAGYAR KONYHA
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BÉKÉS-BÁNÁTI TÖRTÉNELMI
EGYHÁZMEGYE
A lugosi baptista
templomban ezernél
is több férőhely van
A történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye gyülekezeteinek hetedik találkozóját tartották
meg október 5-én Lugoson, a hajdani Temes vármegye második
legnagyobb lélekszámú református
gyülekezetének városában.
A találkozót a helyi baptista gyülekezet ezernél is több férőhelyet
biztosító templomában tartották,
hiszen ennyien össze is gyűltek a
most három ország és öt egyházmegye gyülekezeteinek hívei.
A találkozón Bódis Ferenc temesi
esperes, Végvár gyülekezetének lelkipásztora köszöntötte az egybegyűlteket, miután Csűry István, a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hírdette az Igét.
Az istentisztelet után az egyházmegyék rövid fényképes beszámolóban mutatták be az eddigi találkozókat, miközben kórusműveket
is hallhattak az egybegyűltek.
Az ebédszünet után lehetőség
nyílt a Temes-parti református
templomban részt venni az ima-

sétányon, mely egy kis elcsendesédesre adott alkalmat.
A délutáni istentisztelet előtt zenei műsorblokk következett, amely
az egész naphoz igazodva lelki épülésként szolgált.
A záró istentiszteleten dr. Fekete
Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hírdette Isten
Igéjét, az úrvacsorai jegyek kiosztásakor ágendás lelkészként pedig
Halász Béla, a Szerbiai Református
Keresztyén Egyház püspöke szolgált.
Az elbocsájtó áldást megelőzően
sor került a történelmi Békés-Bánáti
Református Egyházmegye vándorzászlójának ünnepélyes átadására.
Jövőre a Békési Református Egyházmegye Gyula városában tartják
a találkozót, 2020. október 3-án.
Legvégül mintegy kilencven gyermek énekelte el az egybegyűlteknek
azokat a dalokat, amelyeket a párhuzamosan zajló gyermekprogramok keretében sajátítottak el.
A Bánáti Református Egyházmegye
képviseletében Hertelendyfalva,
Torontálvásárhely, Nagybecskerek
és Magyarittabé gyülekezeteinek
küldöttei népesítették a találkozó
egybegyűltjeit.
Halász Zsuzsanna

THÁLIA MŰVÉSZETBARÁT EGYESÜLET

OTTHONRÓL HAZATÉRVE…

A székelykeveiek
legtömegesebb
rendezvénye

„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 kimeríthetetlen tárháza a vidám daraboknak.”
– ezekkel a gondolatokkal invitálta
október 19-i - szombat esti Nevetni
kell, ennyi az egész! címmel felruházott előadására Torontálvásárhelyen a balatonszabadi testvértelepülésük Thália Művészetbarát Egye-

A külföldön dolgozók
is hazatérnek ilyenkor
Október második hétvégéjén minden 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 karöltve. Az idei kétnapos rendezvényre is nagyon sok vendég érkezett 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 Művelődési 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 legötletesebb plakát lett az idei Magyar Konyha Napok emblémája,
amely két napon át a színpadokat
is díszítette.
Szombaton a falu központjában
reggel 9 órakor a vadászok díszlövésével vette kezdetét a magyar
ételek készítéséhez szükséges tűz-
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gyújtás. Idén 36 bográcsban rotyogtak a finomságok, mindenki
kedve szerint választhatott hogy
melyikből szeretne kóstolót venni.
Ezen kívül az édességek kínálata
is gazdag volt: bonbonok, mézeskalácsok, lángos, palacsinta, rétesek
és más sütemények csiklandozták
a kíváncsiskodó vásárlók érzékszerveit. Ez idő alatt a szabadtéri
színpadon az ünnepi köszöntők és
a lelkészi áldás után folyamatosan
zajlott a művelődési műsor. Vendégként a sepsiszentgyörgyi Kincskeresők Ifjúsági Néptáncegyüttes
mutatkozott be, melynek vezetője
Tőkés Csaba Zsolt. A vendégek zeneszóval és tánccal várták a szakácsok munkáinak eredményeit.
Székelykevéről az utóbbi néhány
évben nagyon sokan indultak el

nyugat felé a jobb élet és a boldogulás reményében. Erre a napra
azonban sokan már az év elején
szabadságot terveztek, mert a szülőfalu és az otthon magyar ízei hazacsalogatják 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 elégedettek voltak, mert ilymódon
faluünneppé vált Magyar Konyha
Napjai Fesztivál.
Kovács Mária, a Székelykeve
Helyi Közösség Tanácsának elnöknője nemtitkolt örömmel nyilatkozott az idei rendezvényről:
– Nagyon készültünk, mi helybeliek, a szervezők is és az idelátogatók is. Az idén az időjárás is
kedvezett. Tavalytól már fesztiváljellegűvé vált a rendezvény, vendégek érkeztek a környező településekről, határon túlról és a testvértelepülési 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 iskolásgyerekek, a környező településen
működő női szervezetek tagjai, a
helyi civil szervezetek évről évre
képviseltetik magukat a Magyar
Konyha Napjain és nemcsak a felkínált 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 ételkínálatból. Régi barátok, új ismerősök 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 önkormányzat mellett a Magyar
Nemzeti Tanács is segítette őket.
Lőcsei Ilona
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sülete Kreatív Színpadjának társulata.
Otthonról hazatérve.
A kabaréest helyszíne a falu József
Attila Művelődési Otthona volt,
ahol az említett anyaországi amatőr színi társulat egy nappal korábban (október 18-án) Lázár Ervin: Gyere haza, Mikkamakka!
című művéből készült gyermekelőadást mutatta be.
Történt mindez a telepes ősök kétszázhuszonöt évvel ezelőtti „partra
szállását” méltató rendezvénysorozat záróakkordjaként.
Martinek Imre

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 református templomban a délelőtti
istentiszteleten vette kezdetét, majd
azt követően közös ebéden kötetlen
társalgással folytatódott.
Az idei alkalomra Kanadából
és Németországból is érkeztek vendégek, akik kívánták viszontlátni
70 éves kortársaikat, közösen felidézni 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 évtized után találkoztak újra.
A hertelendyfalvi református egyházban jövőre is számítanak azok
jelentkezésére, akik 1950-ben születtek, függetlenül attól, hogy melyik vallási felekezethez tartoznak.
Lőcsei Ilona

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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ШТА ЧЕКА ПЕНЗИОНЕРЕ

ПЕНЗИЈЕ СРПСКЕ, А ПОВИШИЦЕ ШВАЈЦАРСКЕ
Издвајање у приватне пензионе фондове биће неопходно ако
желимо пристојан живот у старости, а за то није довољно да
примењујемо швајцарски начин обрачуна пензије, него и
швајцарски пензијски систем,
закључак је интернет портала
„Спутњик”.

Србији, потребно људе едуковати од најранијих година да
су приватне пензије нешто што
ће им обезбедити додатна средства за старост. Они који су у
приватним пензијским фондовима и даље ће бити и у државном и то ће им бити нека
додатна средства – објашњава
Арсић.
На питање да ли је недостатак новца или неповерљивост
према приватном сектору после бројних пропалих приватизација разлог што се људи
код нас мало опредељују за
приватне фондове, професор
Економског факултета каже да
је и једно и друго посреди.
Они који имају зараду између 300 и 400 евра тешко да од
тога могу да издвајају за приватно пензијско осигурање, али
има доста оних који имају велике зараде, а не укључују се у
те фондове. И за оне који у
њих уплаћују иницијатива је
најчешће дошла од самих предузећа која учествују у финансирању тих доприноса, јер тако имају повољан порески третман, истиче он.

Иначе, примену овог модела
најавио је прошлог месеца мини стар фи нан си ја Си ни ша
Мали, оценивши да је „швајцарска формула” најбољи и најправеднији модел за најстарије суграђане.
У Европи скоро све земље
имају формуле за усклађивање пензија, а највише њих користи управо швајцарску комбинацију раста цена и раста
за ра да. Ау стри ја, Ита ли ја,
Француска и Шпанија усклађују пензије с растом цена, пише „Спутњик”.
Шта подразумева тај фамозни „швајцарски модел” и шта
ће значити за 1,7 милиона пензионера годишње усклађивање
према 50 одсто инфлације и
50 одсто раста просечне зараде у привреди?

Како се рачуна?
Професор Економског факултета у Београду др Милојко Арсић објашњава то конкретним
примером.
– Ако би плате расле у току
једне године осам одсто, а инфлација, односно раст цена био
два одсто, тада би пензије расле пет одсто. То значи да би
оне расле за три одсто брже
него што расту цене, али би
расле нешто спорије од раста
зарада – илуструје он за „Спутњик”.
У случају повећања пензија
од тих пет одсто, каква је тренутна ситуација, према параметрима по швајцарском моделу држава би морала да издвоји око 27 или 28 милијарди
динара из буџета.

– Такав модел индексације
пензија је повољнији од оног
који сада постоји у Србији и
истовремено је фискално одржив. Дакле, могућа је његова
дуготрајна примена. Нека евентуална суспензија би могла да
се замисли само у случају неке
велике нове светске економске
кризе.
На питање зашто је швајцарски модел погоднији у односу
на неке друге где се усклађивања уз инфлацију везују и за
БДП, а не за просечну зараду,
Арсић објашњава да су цифре
о обрачуну плата у односу на
БДП расположиве у краћем
временском интервалу и мање
подложне ревизији.

раста плата, па се наш систем
заснива на међугенерацијској
зависности, где они који тренутно раде финансирају оне
који су у пензији – напомиње
Арсић.

Лондону, Њујорку или Токију, како би основни животни
стандард задржала и у пензији. Уз то, у Швајцарској је
још 1999. године утврђено да
се део прихода од пореза на

Запослени финансирају
пензионере

Просечна
педесетогодишњакиња
у Швајцарској одваја
само 11 одсто
месечних прихода
како би основни
животни стандард
задржала и у пензији.
Зелено светло за увођење тог
модела дали су и у Удружењу
пензионера, јер сматрају да ће
он, што је најбитније, донети
предвидљивост на том пољу. А
саговорник „Спутњика” уз то
додаје:

У Србији се плате за неки месец објављују 55 дана после
истека тог месеца, а коначан
обрачун БДП-а за неку годину
расположив је тек пола године по истеку те године. Уз то,
често се примењују ревизије
БДП-а, јер се он прво процени, па се касније коригује и то
ствара додатну неизвесност,
објашњава професор Економског факултета.
– Додатни економски аргумент да се примењују плате
уместо БДП-а је тај што се пензије у систему који постоји у
већини европских земаља финансирају из текућих доприноса оних који су запослени.
Дакле, доприноси зависе од

зарада. У Немачкој људи у просеку зарађују између 2.300 и
2.400 евра и са 1.200 евра ни у
Немачкој не може баш добро
да се живи. Зато људи користе
и друге изворе средстава за старост, а један од њих су и приватне пензије – објашњава Арсић.
Он подсећа да се државни
пензиони фонд у Србији финансира из доприноса, али и
са око 30 одсто средствима из
буџета, дакле од ПДВ-а, пореза на зараде и других извора
који нису везани за доприносе
за пензијско осигурање. На питање да ли ће то морати да се
мења, он каже да би требало
да тај систем с временом смањује зависност фонда од буџетских трансфера, која је раније ишла и до 45 одсто.

Младост да мисли
о старости

Треба, међутим, истаћи да
швајцарски начин обрачуна
пензија не треба изједначавати са швајцарским пензијским
системом, који почива на три
стуба, а то су: обавезни државни пензијски фонд, обавезни
приватни фонд и добровољни
приватни фонд, који заједнички дају укупну пензију.
Захваљујући томе, на пример, просечна педесетогодишњакиња у Швајцарској одваја са мо 11 од сто ме сеч них
прихода, много мање него у

додату вредност одваја за финансирање пензијског система како би се спречиле евентуалне кризне ситуације.

– Што се тиче приватних пензија, мислим да је, поред пореских подстицаја који постоје у

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.
Арсић зато сматра да је неопходно да се развија поверење у приватне пензијске фондове, али и да се савлада инертност људи који у младости
не размишљају о старости. А
кад почну да размишљају, то
буде пред пензију, када је већ
касно да се уштеде потребна
средства, наглашава Арсић за
„Спутњик”.
Р. П.

Политика и повишице

Приватни фондови
Зато Арсић напомиње да би се
само по формули обрачуна пензије наш систем могао назвати
швајцарским моделом.
– Он се у многим другим
елементима разликује од тог
модела и ми ћемо сигурно у
будућности морати да се више
ослањамо на приватне пензионе фондове. Закон о тим фондовима већ постоји у Србији,
сада је отприлике око 200.000
људи укључено у приватне пензионе фондове. То су, углавном, запослени у појединим
већим страним фирмама и неки запослени у јавним предузећима. Обухват је релативно
мали, 10 одсто од оних који
имају радну књижицу, који су
формално запослени, укључени су у приватне фондове – наглашава стручњак за јавне финансије, фискалну политику и
макроекономију.
Он напомиње да ће, како би
себи обезбедили нешто веће
дохотке у старости, људи морати да имају још неки други
извор прихода, а не само државну пензију, која неће бити
велика. И по томе нисмо изузетак.
– Државна пензија у већини
европских земаља износи негде
између 45 и 50 одсто зараде коју је неко остваривао. Упола је
мања пензија него што је била

Швајцарски модел практично би значио да ће пензије
укупно 1,7 милиона пензионера у Србији расти по моделу који подразумева
усклађивање са 50 одсто
инфлације и 50 одсто раста
просечне зараде. То би у
следећој години значило повећање од пет одсто, што би
значило да ће просечна пензија од 27.000 динара бити
већа за 1.350 динара.
Швајцарска формула за
усклађивање пензија у Србији није новост. Уведена је у
наш систем 2003. године и

била је економски одржива,
али Влада ју је укинула због
захтева Светске банке у
оквиру тадашњег аранжмана
с ММФ-ом. Пензионери су
били незадовољни и тада је
дошло до великих, економски неодрживих, али политички корисних, ванредних
повећања пензија 2008. која су проузроковала вишегодишњу пензијску и буџетску
дестабилизацију. Након стабилизације Влада је укинула
формулу за усклађивање
пензија крајем 2018. и најавила нову од 2020. године.
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ДОДЕЉЕНЕ ПЛАКЕТЕ ВИШЕСТРУКИМ ДАВАОЦИМА КРВИ

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Шта када преплатите порез?

КАД ХУМАНОСТ ПРЕЂЕ У НАВИКУ
Свечаност поводом уручивања признања вишеструким даваоцима крви
уприличена је у просторијама панчевачког Црвеног крста у среду, 6. новембра, у оквиру обележавања Дана
града. Плакете су добили наши суграђани који су крв дали 35, 50, 75 и
100 пута. Додељено је и високо признање „Широко срце” Црвеног крста
Србије најхуманијим срединама за
резултате остварене у давалаштву у
2018. години. Ову свечаност су организовали панчевачки Црвени крст и
Град Панчево, као покровитељ.

Четврта рата за порез на имовину
доспела је у четвртак, 14. новембра,
уплатнице су одштампане и у току је
њихова достава, а међу нашим суграђанима који благовремено плаћају
порез има и оних који су уплатили
више него што је требало. Један од
њих јавио се нашој редакцији с питањем може ли му бити враћен вишак
новца који је уплатио на име пореза
и како се то право остварује.
У Пореској управи кажу да се право на повраћај више или погрешно
плаћеног пореза можете остварити
подношењем захтева надлежној организационој јединици те установе
према седишту правног лица/предузетника односно пребивалишту физичког лица.
Поред идентификационих података, потребно је да у захтеву наведете

рачун јавних прихода с којег треба
извршити повраћај, односно БОП уколико је исти додељен пореској пријави и текући рачун на који се врши повраћај средстава. Захтев мора да буде
потписан од стране одговорног лица
или лица овлашћеног за заступање.
Пореска управа ће одлучити по захтеву најкасније у року од петнаест дана од дана пријема захтева и по спроведеном поступку, уколико је захтев
основан, донеће решење којим се одобрава повраћај средстава. Уколико се
у року од тридесет дана од дана пријема захтева не изврши повраћај, имате право и на камату која се обрачунава на износ више плаћеног пореза.
Изузетно, ако је основ за повраћај поништено односно измењено решење
или други акт о задужењу, камата се
обрачунава од дана уплате пореза.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Знате ли где ваше дете
(не) сме бициклом?

Ове године је чак 127 давалаца заслужило плакету у знак захвалности за исказану хуманост: 47 давалаца крв је дало 35 пута, 61 давалац је то учинио 50
пута, 16 давалаца 75 пута и њих троје
крв је дало 100 или више од сто пута!
Добродошлицу свим гостима пожелела је Милица Тодоровић, секретарка Црвеног крста Панчево, поручивши даваоцима следеће:
– Ви сте они добри људи који несебично притичу у помоћ увек када је
она потребна и који велике страхове и
бриге многих породица и њихових
ближњих замењујете срећом. Зато се у
читавој нашој заједници према свима
вама гаје захвалност и љубав, а овај
дан је прилика да вам доделом признања Црвеног крста Србије то и потврдимо – истакла је Тодоровићева.
Као што је већ познато, због законских измена, добровољни даваоци крви од септембра прошле године крв
више не дају у Служби трансфузије
Опште болнице, већ сада тај хумани
чин обављају у просторијама Црвеног крста, у Улици Жарка Зрењанина
15, и то само средом, од 9 до 12 сати.
Милица Тодоровић захвалила је даваоцима на томе што су се прилагодили новом начину прикупљања крви и тиме послали јасну поруку да за
хуманост нема препрека.
Међу добитницима плакете прошле среде био је и наш суграђанин

Предраг Димитријевић дао је крв чак 107 пута
Предраг Димитријевић, који је крв
дао невероватних 107 пута!
– Први пут сам дао крв у војсци,
када сам имао осамнаест година То
је било јако давно. Сваки пут када
сам давао крв осећао сам се да радим
нешто добро и хумано. Апеловао бих
на све, поготову младе, да буду добровољни даваоци крви, јер оно што
нама можда мало значи, неком може
живот да спасе – поручио је Димитријевић.
Плакету „Широко срце” која се додељује за најбоље резултате остварене у добровољном давалаштву крви у
прошлој години уручио је Миленко
Чучковић, члан Градског већа задужен за област рада, запошљавања и
социјалне политике.
– Хуманост на делу нема речи. Добровољно давалаштво крви је нешто
што морамо да прихватимо као личну и друштвену одговорност – истакао је Чучковић.

ФОТО: А. ДАКИЋ

РЕ КОР ДЕ РИ

Недавно се у нашем граду догодила
ова саобраћајна незгода у којој је повређено дете чији бицикл можете видети на фотографији. О околностима
које су довеле до удеса и евентуалној
кривици учесника у њему последњу
реч даће полиција. Ми желимо да родитељима скренемо пажњу на закон,
који предвиђа новчане и затворске
казне уколико деца млађа од дванаест година управљају бициклом на
јавном путу. Многи родитељи о овим
прописима нису обавештени, а незнање би их могло скупо коштати.
Наиме, у члану 88 Закона о безбедности саобраћаја на путевима наводи се да дете млађе од дванаест
година не сме да управља бициклом
на јавним путевима, већ то може чинити само у пешачкој зони, зони
успореног саобраћаја, зони 30, зони

школе и некатегорисаном путу. У
случају да ваше дете има мање од
дванаест година, а вози бицикл на
јавном путу, законодавац ће вас прекршајно казнити износом од 10.000
до 20.000 динара. Ако притом дете
изазове непосредну опасност или незгоду, казна се повећава на 20.000
до 40.000 динара или казну затвора
до 45 дана.
Имајте у виду и то да малишани
млађи од девет година могу управљати бициклом на деоницама које су
дозвољене њиховим старијим другарима само ако су под надзором лица
старијег од шеснаест година. Дакле,
уколико ваш син или ћерка имају мање од девет година, а пустите их да
сами бициклом оду, рецимо, у парк,
могла би вас сачекати казна у износу
од 6.000 до 20.000 динара.
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Без струје неколико
делова Панчева
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова, у понедељак, 18. новембра, од 9 до 13.30 без
струје ће остати део Кајмакчаланске
улице од трафостанице до пруге с
просеком (код броја 58-а).
Следећег петка, 22. новембра, искључења ће бити у три наврата у различитим деловима Панчева: од 8 до

Страну
припремила
Драгана

Кожан

9.30 у делу Цвијићеве улице од Косте
Абрашевића до Стевана Сремца, у делу Улице Милована Глишића од Гундулићеве до Цвијићеве и у делу Улице Стевана Сремца од Цвијићеве ка
прузи; од 10 до 11.30 у целим улицама Милована Глишића и Стевана
Сремца и од 12 до 14 сати у Сремској
и Славонској улици.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

Плакете за 75 пута дату крв добили су: Павел Берацка, Михал Влчек,
Драгослав Вранић, Богомир Гичка, Јован Драган, Зоран Ивковић, Сава
Ковачевић, Драган Мрчковић, Лазар Николић, Небојша Ристић, Миле Ристовски, Милан Станковић, Срба Стојановић, Васо Стојчић, Звонко Цветковић и Зоран Живковић.
Добитници плакете за 100 и више пута дату крв су: Милан Божић, Предраг Димитријевић и Јан Јашко.

Колективи који су током прошле
године исказали велику друштвену
одговорност тиме што су дали подршку својим запосленима у организовању акција добровољног прикупљања крви унутар својих организација и
тако заслужили признање „Широко
срце” јесу: НИС а. д. Петрол Рафинерија нафте Панчево, ЈКП „Грејање”,
Техничка школа „23. мај” и компанија „Божић и синови”.

Крв можете дати сваке
среде, од 9 до 12 сати,
у просторијама
Црвеног крста Панчево.
Захвалнице појединцима који су
дали свој велики допринос у афирмисању давалаштва крви у граду Панчеву и тиме помогли да залихе крви
буду константне, особито у летњим
и зимским празничним месецима,
када су несташице крви уобичајене,
уручене су: Радмили Вукелић, новинарки у пензији, Снежани Михајловић, на став ни ци у Ме ди цин ској
школи, и Бори Мајкићу, команданту Ватрогасно-спасилачког батаљона Панчево.

НАША АНКЕТА
КОЈИ ТОПЛИ НАПИТАК НАЈРАДИЈЕ ПИЈЕТЕ?

Панчевци подједнако воле и кафу и чај

Б. БОЛДИЖАР

К. АВЧИНИКОВ

Јутарња рутина већине људи почиње неким топлим напитком. Једни
не могу да се разбуде без шољице јаке кафе, док други ипак више воле
чај.
Проверили смо шта наши суграђани радије пију.
БРАНИСЛАВ БОЛДИЖАР,
електрозаваривач:
– Ујутру прво попијем чај, а потом
кафу. Доручкујем тек после свега тога, тако да кафу, ипак, пијем на празан стомак. Дневно попијем две кафе, не више од тога. Не знам да ли је
овај напитак штетан, нити размишљам о томе.
КРИСТИНА АВЧИНИКОВ,
економиста:
– Сваког јутра попијем прво чај, па
доручкујем, а онда спремим кафу. Тако ми највише прија. Мешам различите чајеве: шипак, глог, зову, свашта пијем... Једна кафа на дан ми је
сасвим довољна већ годинама. До две

Ш. ШЕБЕРЛЕ

Е. АНДРЕЈИЋ

шоље дневно је препоручљиво попити, оне могу да буду и здраве. Али ту
се треба зауставити.
ШАНДОР ШЕБЕРЛЕ, сликар:
– Раније се у нашој кући користио
само чај, али како сам почео да радим, ја сам с временом постао „кафарош”. Пијем је и ујутру, на празан желудац, обично с млеком. Колико је то здраво, нисам сигуран.
Пре доручка треба попити чашу млаке воде, али ја обично прво попијем
„нес”. Чај пијем кад сам болестан, а
некад ни тад (смех). Све сам изокренуо. Неки пут попијем две кафе
у току дана, а некад ниједну. То је
чиста навика – добра или лоша, никад се не зна.
ЕСТИКА АНДРЕЈИЋ, конобарица:
– Кад устанем, скувам кафу. Не пијем је никад на празан стомак. Попијем две-три шоље на дан. Она неком
штети, али многима не. Чај пијем једино када имам грип.

Л. КОНСТАНТИНОВИЋ

М. МОТИКА

ЛАЗАР КОНСТАНТИНОВИЋ, студент:
– Пијем и волим чај, а и кафу. Рано ујутру не конзумирам кафу, просто немам потребу. Не пијем је ни
сваки дан, на недељном нивоу можда
попијем једно три кафе. Чаја се исто
сетим кад ми се пије, не чекам да се
разболим.
МИЛЕНА МОТИКА, домаћица:
– Пијем и једно и друго. Баш јутрос сам попила кафу на празан стомак, а имам проблема са желуцем.
Рекли су ми да не смем да је пијем,
али ја то не могу, имам низак притисак. Зато се трудим да шољу кафе
попијем после доручка, а увек станем код две дневно. Једну кафу ујутру, па још једну око три сата по подне. Некад сам пила по шеснаест кафа (смех). Са чајем је другачије, сваки дан попијем мајчину душицу, кантарион и разне друге врсте чајева,
што ми је потребно због проблема са
штитном жлездом.
Јелена Катана

ПАНЧЕВКЕ КОЈЕ ПРАВЕ НАЈЛЕПШЕ СЛАТКИШЕ

ЊЕНО СЛАТКО ВИСОЧАНСТВО... ДЕКОРАЦИЈА!
Нема особе која није застала и задивљено посматрала декорације које се
данас могу видети на слаткишима разних врста и облика. Поред тога што
су лепи за око, сви ти цветићи, срца,
аутомобили и разне друге фигуре су
и јестиви. Ако сте помислили да је
савршено укусна торта врхунац, погрешили сте. Савршено укусна и фантастично лепа је тек „оно право”.

Дечји осмеси
Катарина Јовановић (33) из Старчева
каже да је као дете умела лепо да црта и ваја, па се то знање с годинама
уобличило као таленат за рад јестивим масама.
– Слаткишима се бавим од када знам
за себе. Прво је то било учествовање у
припреми разних породичних посластица, а касније сам учила и све више
развијала љубав према томе. До сада
сам направила много интересантних
декорација и торти различитих облика, као што су меда који изгледа као
плишана играчка, саксија са орхидејом, па саксија с кактусом, торта са
сто једном фигуром далматинца, затим
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одушевили рођенданском тортом декорисаном идејама и ликовима које
оно воли – закључује Катарина.

Чаробни медењаци

Љиљана Срдић (59) од детињства воли да истражује, преуређује, мења и
дотерује све око себе.
– Почела сам цртањем и сликањем по свему згодном: папи ру, тка ни ни, упо треб ним
предметима... Правила сам луткице од крпица и глинамола,
дотеривала гардеробу себи и
деци у фамилији, осликавала
зидове, цртала стрипове, опробала се радећи емајлом на медаљонима, правила накит од
бабиног есцајга... – прича Љиљана.
Она израђује и сувени ре ко ји ма ис ка зу је
традицију и менталитет
Војвођана.
– Уживам када у нечијем дому, школи или
ресторану видим свој
рад! Помислим како је
неко срећан и задовољан њиме – каже она.
Пре неколико година
Катарина Јовановић је почела да прави медењаке јер воли облике
у облику магаренцета, аутомобила, ди- и боје лецедера, али је желела
носауруса, лонца с поврћем и кухињ- да њени украси буду и укусни.
ским алатом, а и разне лепе свечане
– Највише волим облик срдекорације – прича нам Катарина.
ца, има јасно и јако значење
Она највише ужива у ручној изра- коме год да га дарујете. Нади фигура, јер тада има слободу за равно, правим медењаке растварање и њена вештина долази до зних облика и боја, и осликаизражаја.
вам разним техникама. Али
– Најтеже је направити људске ли- најтеже ми је кад ми неко накове, или оне из цртаћа, а да изгледају ручи медењаке и каже: „Уради
веродостојно – објашњава Катарина.
како ти мислиш да ће бити леЊено дете због алергије није смело по!” – смеје се Љиљана.
да једе рођенданске торте, па је она
Мушкарци су ажурне муштеспојила две ствари које воли – своју рије, младе су увек у праву,
уметност и кување, како би му испу- маме и баке тачно знају шта желе, а
њавала жеље.
деца прате трендове...
– Моје животно опредељење није
– Трудим се да удовољим свим жеоно за шта сам се школовала, већ оно љама. Велики, мали, шарени, црвешто ме чини срећном, а то је умеће ни, златни, ускршњи, божићни медеда од слаткиша направим нешто вр- њаци... сви су они диван избор за дар
ло лепо. Људима је то врло интере- којим ћете некоме показати колико
сантно и непрестано расте потражња вам је посебан! – закључује она.
за што лепшим и декоративнијим посластицама. Било је различитих спе- Радосни празници
цијалних захтева, где треба усклади- Душица Дакић Стојчевски (31) из Кати укус, изглед и законе физике да се чарева као мала је комад блата из изсве то направи – прича она.
врнуте конзерве са уживањем украИнспирацију проналази у дечјим шавала цветићима јабуке и трешње, а
жељама, јер су торте за њих и најинсада се успешно бави изтересантније.
ра дом де ко ра ци ја за
– Не постоји ништа лепше од заторте у посластичаргрљаја пресрећног детета које сте
ници „Анчи колачи”.
– До сада сам украсила преко двадесет
хиљада торти за рођендане, славе, свадбе, Нову годину... Највише уживам у празницима као што су 8. март и Дан
заљубљених, јер тада знам да
ће се особа која добије моју
торту посебно обрадовати –
прича Душица.
Њој је најтеже да декорише
торту када не зна за какву је
прилику намењена.
– Декорације сам почела да
правим на практичној настави
на Вишој хотелијерској школи, а моја специјалност у протекле четири године постале
су чоколадне декорације и чоколадне чашице пуњене кремом и декорисане воћем – објашњава она.
Душица Дакић Стојчевски
Сваки захтев с којим муште-

– Маштала сам да будем вајар и о
томе писала оне задатке на тему „Шта
ћеш бити кад порастеш?”. Мислим
да математичка логика у комбинацији с привлачношћу естетике у ствари
даје тај идеалан спој потребан за креативност. Код мене је то препознала
мама, када ми је с мојих дванаест година дозволила да шијем већ озбиљније комаде гардеробе, а онда су остали око мене почели да примећују да
умем свашта да направим – прича
Наташа.
Зато је променила план и, уместо
математичког смера, уписала Школу
за дизајн у Београду и почела да развија своју креативност на прави начин.
– Била сам усхићена сваким новим
Љиљана Срдић
пројектом и нарочито израдом модерија дође нови је изазов за њу, али ла од дрвета, пластике, стакла, метапразници су ипак посебна прилика, ла... Бавили смо се дизајном употребјер се у веома кратком року декори- них предмета, као што су: фен, миксер, пегла..., и све смо то представљаше између двеста и триста торти.
– Друштвене мреже су данас пуне ли моделима који су морали да изслика разних декорација, па нам до- гледају као оригинал. Било је заиста
ста олакшавају посао. Само од једне забавно. Али нисам могла без матефотографије добро украшене торте матике, па сам суботом ујутру ишла
можете да изведете десетак сличних, на факултативну наставу математике
а опет различитих торти, јер свакој у Архитектонској школи и то ми је
додате још неки делић декорације за касније омогућило да упишем Архидечака, девојчицу, за заљубљене... – тек тон ски фа кул тет – об ја шња ва
Наташа.
објашњава Душица.
Она ужива у процесу у којем од
ЦветАна
ничега настане нешто што својом леАлександра Јовановић (38) већ чети- потом и посебношћу привлачи пажњу људи. Уметничком
ри године се бави израдом декорацидекорацијом медењака
ја, а инспирацију налази у природи.
бави се седам година,
Сматра да све што човек може да
а већ пуних пет гозамисли може и да направи.
дина држи курсеве
на којима друге обучава да се баве декорацијом.
– У почетку сам много више била посвећена изради колачића по поруџбини,
а сада углавном путујем и држим часове свуда где ме позову. Када сам започела овај
слатки посао, о њему се овде
мало знало. Традиција у прављењу лецедерских срца је постојала, али је била запостављена. Данас, после седам година мог рада и ширења идеје о уметнички декорисаним
колачићима, морам да кажем
да је интересовање људи за
ову врсту колача, малих уметничких дела, заиста велико.
На моје радионице долазиле
су жене не само из Србије него из свих делова света: Европе, Канаде, Аустралије, СинАлександра Јовановић гапура, а било је и неколико
мушкараца – каже Наташа.
Украшени колачићи и меде– Оног момента када наше троје
деце супруг и ја спремимо на почи- њаци постали су саставни део сваког
нак и када кућу преплави умирујућа славља, дечјег рођендана, венчања,
тишина, наступа моје време. Сав умор празника, компанијских прослава, а
од проживљеног дана нестаје, чаро- Наташа каже да врло често клијенти
лија креативности почиње. Уживам желе да поклоне колачиће некој драда се препустим машти и тада као да гој особи и траже да на њему буде непрсти сами раде – прича Александра. ки мотив или натпис који за њих има
Каже да не зна да ли зато што је ве- посебно значење.
– Најтеже ми је када ми неко тралики љубитељ цвежи да копирам туђи рад. То ме љути
ћа, или зато што
и одмах га упутим да наручи колаче
је имала одличтамо где их је видео. Изазов ми је да
ну учи те љи цу
која јој је пренела то знање,
тек, цветни украси су јој постали
специјалност.
– Допадају ми се преливање боја, њихово слагање, комбиновање облика и величина... Игри никада краја! Ко не воли
разне фигурице за децу,
нарочито ако их и сам
има? – објашњава Александра, коју су у дечји
свет увели њени синови,
од којих је научила шта
друга деца воле.
– У тренуцима стварања дозволим својој машти да одлута у моје најНаташа Белић
раније детињство – приправим компликоване декорације, које
ча она.
захтевају умеће и мирну руку, рециУметничка дела
мо осликане колаче. У свету су сада
Наташа Белић (55) била је одличан врло тражени медењаци на којима су
математичар у школи. Ишла је на ру ком ура ђе не чи та ве умет нич ке
такмичења, вежбала логичке задатке, слике. То је фасцинантно – закључује
али је истовремено лепо цртала, сви- Наташа.
рала клавир, певала, плесала...
Мирјана Марић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Приче о речима”
Вука Караџића
К њ и г а
„При че о
речима”
још јед на
је илустрација усмене народне
баштине
коју је прику пио и
уоб ли чио
Вук Караџић. Приређивач
Миодраг
Матицки сабрао је у ово издање
све кратке приче, „каже” и записе
о појединим речима у српском језику из Вуковог „Рјечника” и „Српских народних пословица”.
Два читаоца који до 20. новембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Које речи највише волите да користите у комуникацији?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Испод
површине”
Норе Робертс
Зејн Биге лоу је
од ра стао
у савршеној породичној
ку ћи у
планинама Блу
Риџ у Северној
Ка ро ли ни и сви
мисле да
је ње гов
живот идиличан. Иако је друштвени углед његових родитеља неприкосновен – отац чувени хирург,
мајка елегантна, узорна супруга –
све ће се променити једне вечери
када горка истина о његовој породици исплива на видело.
Два читаоца који до 20. новембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Шта се крије испод ваше
површине?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
због чега сте ви изгубили тло под
ногама. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Помислила сам: ’Земљо, отвори се!’ кад је моја унука рекла нашој комшиници Нади да много личи на мајмуна.” 060/6672...
„Изгубим тло под ногама сваке
зиме по неколико пута. Клизаве
ми чизме.” 069/1505...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање с ким бисте волели
да будете сами на пустом острву:
„Сам са собом! Да се коначно
одморим.” 066/0581...
„Волела бих да будем на пустом
острву са свим књигама које бих
иначе волела да прочитам, а немам
времена за то.” 064/1179...
Д. К.
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• УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО •

013/334-345
РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

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

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

Цена: 500 динара

Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

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

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

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

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

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

•
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ТОСТЕР 3.5 кл, комбиновани фрижидер, судо-машина, фрижидер, кофер
шиваћа, рерна. 063/86182-66. (285535)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

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

САМАЧКИ кревеет, фотеља мојца, угаона гарнитура, сто, столице, сточићи.
063/861-82-66. (285535)

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

• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински коцка
• Ковински орах
Бесплатна достава
на кућну адресу

(8/275978)

НАЈПОВОЉНИЈЕ

061/176‐34‐08
СЕИЋЕНТО на продају,
регистрован до јула 2020.
Тел. 064/340-26-43.
(285218)

БРИКЕТ буков, у џаковима, достава и моторка, повољно. 064/482-65-53.
(285345)
КЛИО 1.2, 2002. троје вра- КУПУЈЕМ возила од 70 до
ПРОДАЈЕМ четири зимске
та, регистрован годину да- 1.600 евра. 062/193-36-05. гуме, са фелнама за кеца.
на. 064/587-50-24.
(2855890)
064/255-58-23. (285462)
(285490)
ПРОДАЈЕМ кухињске елеГАРАЖЕ
ФИЈАТ 500 Л, 1.4, 2013,
менте, судопера, 3.000 ди52.000 км, сва опрема.
нара, нова. 371-568,
064/130-36-02. (285490)
063/773-45-97. (285471)
ГАРАЖА у центру, мењам
ПУНТО 1, 1998. годиште,
за гаражу на Котежу 2 или ПРОДАЈЕМ универзални
троје врата, атестиран
струг, Првомајска, Загреб.
Котежу 1. 064/424-97-20.
плин, истекла регистраци- (285403)
Радна дужина 1.6 м.
ја. 064/587-50-24.
064/160-46-39, 013/333(285490)
517. (285489)
Стовариште „Близанци”
ФИЈАТ стило дизел 1.9, бе
улагања, договор.
061/105-06-83, 060/36730-41. (285517)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2006.
годиште, регистрован до
краја маја 2020, урађени
сервиси, одличан.
064/187-20-13. (285540)

ПРОДАЈЕМ голф 6, 1.6
ТДИ, 2012. годиште, регистрован. Тел. 065/406-3608. (285435)

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)

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

ГАРАЖУ дуплу издајем,
испод зграде струја, грејање гратис. Тесла. 061/22516-43. (2875526)

ПРОДАЈЕМ мангулице
120-130 кг, цена 160 динара. 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, монтажа, гаранција, вршимо поправке. 064/588-95-48.
(2856179

АПАРАТИ
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, гаранција, вршимо ремонт.
ПРОДАЈЕМ апарат за кокице, тремилицу-метал-це- 063/705-18-18, 335-930.
(285520)
ви, бушилицу-батерије.
068/401-59-77. (284843)
ПРОДАЈЕМ леп италијан-

ФОЛКСВАГЕН бора 2001,
1.9 ТДИ, караван, у добром стању, 1.850 евра, замена. 069/641-124.
(2854379

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

угља

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1. Тел. 062/339-299.
(285613)

РЕНО СЕНИК, 2005, регистрован до маја, квар мотора, 1.000 евра. 069/641124. (285437)

СИТРОЕН ксара пикасо,
2002. годиште, регистрован, одличан. 063/774-2839. (285456)

нуди све врсте
(282274)

ФОРД фијеста 1999. годиште, нерегистрован, још
један у деловима, цена договор, звати после 17 сати.
+ 46769 207966 viber,
064/525-77-85. (285056)

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ опел астра
1.7, очуван, 2008, први
власник. Тел. 064/127-0630, 064/291-19-23.
(285569)

ВЕШ-МАШИНА, мини
шпорет, кухињски бојлер,
фрижидер и половни делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/70376-07. (285505)

ски сто пречника 120 цм.
064/359-55-44. (285518)

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

КУПОПРОДАЈА

УГАЉ

ЗАСТАВА 101, 2005, атестиран гас, 2022, регистрован до августа 2020,
600 евра. 063/140-62-92.
(285600)

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

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

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

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле од
80 до 2.000 евра, стање
небитно. 063/165-83-75.
(285589)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ црвено-белу
јуницу, стару 14 месеци.
Тел. 065/459-90-14.
(285311)
ДЕБЕЛЕ свиње на продају.
Тел. 064/193-15-93.
(285413)

ПРОДАЈЕМ кревете на
спрат, душеке, ормаре,
климе, старо три месеца.
064/143-52-908. (285533)

Ковинска коцка
6.850
Сушени вреоци
12.700
и остале врсте угља
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
до 180 дана

(6/283154)
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063/832-29-79
069/716-463
ПРОДАЈЕМ замрзивач мали, велики вертикални,
фрижидер мали, веш-машину. 064/129-73-60.
(285631)

НА ПРОДАЈУ топола и врба, каменакоцка и ивичњаци. 063/423-466,
013/420-761. (285583)

КУПУЈЕМО старо гвожђе и
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
све врсте метала, фриждиПОНУДА
ере, замрзиваче, и чистимо подруме. 061/690-31КАЧАРЕВО, продајем дво76. Мирон. (285498)
собан стан, 52 квм, са теПРОДАЈЕМ четири половрасом, грејањем, 21.000
на гардеробер ормана.
евра. Тел. 063/763-60-64
Тел. 063/392-952. (285554)
(СМС)
ТРОФАЗНИ електрични
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољишпорет, 4 рингле, као нов.
Сушени вреоци 12.800
ца. 013/618-625, може за063/837-61-15. (285563)
Штаваљ коцка 13.800
мена за гарсоњеру 28 кваПљевља
12.600
БИБЕР цреп – 3 комада 10
драта. (284759/60)
Костолац
8.000
динара. 064/902-28-89.
ПРОДАЈЕМ кућу, три
(285570)
Ковин коцка
7.500
стамбене јединице, 8 ари
Сирови вреоци 8.000
ТОВЉЕНИЦИ до 200 кг,
плаца, Горњи град.
063/893-89-87
јунећа полутка од 23. но063/829-89-48. (284905)
065/893-89-87
вембра. 063/879-03-55.
КУЋА, нова, Војловица,
ИСПОРУКА ОДМАХ
ПРОДАЈЕМ мешалицу за
180 квм, укњижена, 48.000
бетон са бензинским моевра. 063/784-71-34,
КУПУЈЕМ значке, ордење, 063/771-75-96. (284964)
тором. 064/319-35-67.
медаље, новац, сатове,
(285591)
КУЋА, усељива, подрум,
пенкала. 013/313-458,
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, са ко- 063/199-60-36, 064/481помоћне просторије, велилицима. Тел. 061/352-11ки плац, Старчево. Тел.
14-77. (285407)
40. (285604)
065/262-40-30. (285097)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исПРОДАЈЕМ кревет 4.000,
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
правност није битна. Ревеш-машина, добра 4.000, монтујемо ваше пећи.
у Иванову. 062/415-359,
самачки хотел, 063/773064/828-36-26. (285146)
335-930, 063/705-18-18.
36-90. (285611)
(285520)
СТРОГИ центар, кућа 215
ГАСНА пећ алфа 7, полов- КУПУЈЕМ полован намеквм, 4 ара. (188), „UnaDalна, три комада, 150 евра.
штај, перје, плинске боце, li”, 064/255-87-50. (285448)
063/816-20-98. (285606)
бакар, акумулаторе, гвоНОВА МИСА, плац 8 ари,
жђе. 066/900-79-04.
18.000. (188), „UnaDalli”,
ПРОДАЈЕМ веш-машину
(285402)
064/255-87-50. (285448)
горење и комбиновани
шпорет. 064/277-62-90.
ОТКУП секундарне сиро(285623)
вине, гвожђе, шпорете, те- ПРОДАЈЕМ грађевинско
левизоре, веш-машине, за- земљиште, 2,2 хектара,
мрзиваче, акумуалторе,
КУПОПРОДАЈА
Новосељански пут, може
долазим. 061/322-04-94.
парцелација. 062/403-241.
ПОТРАЖЊА
(285593)
(285391)
КУПУЈЕМ старе веш-маКУПУЈЕМ старо гвожђе,
шине, фрижидере, замрвеш-машине, фрижидере, ПРОДАЈЕМ земљу у Долозиваче, шпорете, акумулазамрзиваче, долазим на
ву, ливадице. 319-754,
торе, каблове. 060/521-93адресу. 061/148-01-31.
061/153-34-61. (85397)
40. (285467)
(285482)
КУЋА, центар 260 квм, I
КУПУЈЕМО обојене метаКУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
спрат + поткровље, пентле, гвожђе, олово, акумумесинг, алуминијум, олохаус, два купатила, Маклаторе, веш-машине, заво, веш-машине, замрзисима Горког 10, 160.000,
мрзиваче, телевизоре, доваче, шпорете, телевизоре. договор. 063/804-07-85.
лазимо. 061/206-26-24.
061/321-77-93. (285593)
(285628)
(285593)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (287582)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, стрипове,
сифон флаше, старе
играчке, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(205520)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА 120 квм, две јединице, 5,5 ара, Цара Душана.
064/075-23-67. (385430)
КУЋА 140 квм, центар
Иланџа, 17 ари, замена,
доплаћујем. 064/075-2367. (385430)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
викендица, струја, вода,
10 и по ари, 18.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(285431)
ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву, без посредника, Новосељански пут. 063/153-3770. (285433)

ОГЛАСИ

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

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

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

ПРОДАЈЕМ нову ккућу у
низу, завршни радови,
Спортски центар. 064/22136-12. (285411)

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

КУЋА 100 квм, 2.5 ара,
25.000 евра, 1/1, реновиран, Козарачка 10-б.
063/135-29-76. (285628)

ЦЕНТАР, Браће Јовановић, стамбено-пословни
објекат, локал 130 квм, у
раду. Ретко у понуди! 520
квм, 4,4 ари, цена 220.000
евра. АМК некретнине,
Његошева 12. 061/262-0844. (285512)
КУЋА, приземна, 130 квм,
4 ара, реновирана,
усељива, 29.000 евра.
Козарачка 10. 063/135-2976. (285628)

ИНДУСТРИЈСКО грађевинско земљиште, 110
ари, 1.750 евра ар, северна зона. 064/136-42-00.
(12854619
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска, преко пруге, пола под
воћем. 064/113-47-76.
(285485)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, главни пут, Краља Петра Првог 81. 063/880-0200. (285567)
ПЛАЦ на Кудељарцу, 18.5
ари + 12 ари. 063/837-9130. (285481)
КУЋА, Краљевића Марка
17 на 4.5 ара.063/837-9130. (285481)

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

ПРОДАЈЕМ њиву два и по
ланца на црепајском путу.
061/691-74-32. (285405)

МИСА, ПР + ПК, 192 квм,
прелепа укњижена, 4.60
ари, 95.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(285632)

БЛИЗУ ЦЕНТРА кућа са
две стамбене јединице,
договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (385630)
ХИТНО, повољно, Дебељача, одличне три кућа на 10
ари, 25.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (385630)
АГЕНЦИЈИ „Лајф”, поребне куће и станови у Панчеву, брза исплата. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(385630)
ПЛАЦ са темељом, Шарпланинска, 4,45 квм, пројекат, 19.500. (67),
063/744-28-66. (285632)
СТАРЧЕВО, 15 ари, 240,
са локалом, 45.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(285558)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у Војловици. 065/331-48-02 (СМС)
КУПУЈЕМ кућу или део куће у Качареву. 064/36947-02. (285419)
КУПУЈЕМ спратну кућу на
Миси. 060/680-56-52.
(285521)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ОМОЉИЦА, строги ценСТАРА МИСА, кућа 80
тар, једноипособан, плац
ПРОДАЈЕМ њиву од 3 лан- квм, 3,3 ара, 15.500. (353), код Бање, 7,6 ари.
ца, мраморачки атар.
„Премиер”, 063/800-44064/021-19-31. (и)
065/974-89-94. (285508)
30. (285551)
ТЕСЛА, трособан, сркеђен, усељив, власник.
„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
013/331-079. (284200)
• 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 плац на Караули. Тел. 062/298-13-88.
(285602)
БЛИЗИНА ЦРКВЕ са два
торња, изузетна прилика
за инвеститоре и ваш будући дом. 500 квм плац,
250 квм кућа, цена
250.000 евра, договор.
АМК некретнине, Његошева 12. 061/262-08-44.
(285512)

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

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

ПРОДАЈА, плацеви Долово, 31 ар, Саве Ковачевића, 16 ари – Лоле Рибара.
061/654-50-08. (285499)

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

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село. 063/887-84-00. (285586
ПРОДАЈЕМ кућу у Тополи
са плацем 7 ари, 20 квм,
одмах усељива. 064/13497-60. (285587)
ПРОДАЈЕМ кућу, С. Милетића, 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, Козарачка 10-а. 063/135-2976. (285628)
СТАРЧЕВО, усељива кућа,
помоћни објекти, 9.5 ари.
063/725-99-37. (285633)
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ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, 30 квм, шупа 13 квм,
потребна тотална реконструкција, Димитрија Туцовића 10. 063/208-114.
(285352)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/38288-88. (285036)
СОДАРА, троипособан,
ЦГ, VI, лифт, поглед на реку. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (285431)

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

КОТЕЖ 1, двособан, ПВЦ
столарија, паркет, сигурносна врата, без посредника. 061/613-10-11.
(285483)
МИСА, 20 квм, гарсоњера,
12.500; 100 квм, двоипособан, 39.500. (324), „Медиа”, 064/223-99-20.
(285504)

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

СОДАРА, једнособан, 37
квм, V, ЦГ, 25.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(285431)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, на Котежу 1, без посредника. 064/485-88-34.
(285440)
НОВА МИСА, нов трособан, 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”, 063/80310-52. (285472)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 28
квм, центар, укњижен.
060/752-22-28. (285618)
НОВА МИСА, двоипособан, 100 квм, I, ЕГ, 39.500,
договор. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (285472)

ЦЕНТАР, изузетан трособан, троипособан, II, ЦГ,
новији, 71 квм, две терасе,
68.000. „Кров”, 060/68310-64. (285514)

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

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двособан, 45 квм, ВП, ТА, реновиран, 28.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285519)

ЈЕЗГРО града, надомак
Његошеве, пешачке зоне,
градског парка. Двоетажни објекат 109 квм, сређен, усељив, цена 59.900.
АМК некретнине, Његошева 12. 061/262-08-44.
(285512)

АМК некретнине, ккуповина, танова. Брза реализација. АМК некретнине,
Његошева 12. 061/262-0844. (285512)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

МИСА, једнособан, 27
квм, поткровље, одмах
усељив, 15.000 евра.
063/777-28-66. (285421)

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

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

КОТЕЖ 2, трособан, 80
квм, четири собе, IV.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (285431)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, III, 39.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(285448)

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

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

ПРОДАЈЕМ укњижен једнособан дворишни стан у
центру, новије градње.
066/318-235. (285503)
ЦЕНТАР, 49 квм, двособан
изузетан, 36.500. (324),
„Медиа”, 064/223-99-20.
(285504)
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ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту, 66 квм,
укњижен, VII спрат, зграда
са лифтом, ПВЦ столарија
са ролетнама и комарницима, сигурносна врата,
подрумска остава, у добром стању и са лепим погледом. Власник. 063/376-6191, 063/376-189. (285584)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, у центру, 58.000.
064/171-22-70, 064/09010-92. (285509)
СТРЕЛИШТЕ, IV, ЦГ, 96
квм, (84 + две терасе), три
собе, два маокра чвора,
власник, укњижен.
064/163-57-59. (285527)

ТЕСЛА, Куткова зграда, дуплекс, 96 квм, паркинг место, 80.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (385630)

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”, 060/68310-64. (285514)

ТЕСЛА, 50 квм, без улагања, ВП, ЕГ, 38.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(285529)

НОВА МИСА, трособна
реновирана етажа, гаража, ПВЦ, 47.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (285551)
СОДАРА, војне зграде,
троипособан, II, ЦГ; реновиран, 59.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (285551)

СТРЕЛИШТЕ, 55 квм, двособан, III, ЦГ, 31.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285519)
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ТЕСЛА, новији рособна,
67 квм, III, 51.000. (049),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(28501)

КОТЕЖ 1, квалитетан двособан, X, 57 квм, ЦГ,
39.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (285529)

СТРОГИ центар, нов трособан, 73.000, салонски,
136 квм, 90.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
ТОПОЛА, приземни тросо- (385630)
бан, 80 квм, двориште,
ПРОДАЈЕМ двособан, тро22.000. (49), „Мустанг”,
собан стан на Стрелишту.
066/937-00-13. (285625)
062/226-901. (285529)

ТЕСЛА, Авив, једнособан,
III, 35 квм, ЦГ; 30.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (285551)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, I, ЦГ, 57 квм, комлетно реновиран, 41.000.
(049), „Мустанг”, 064/15118-93. (28501)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, трособан, III, ЦГ; квалитетно
реновиран, 63 квм, тераса,
51.000. (049), „Мустанг”,
064/151-18-93. (28501)

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)

КОТЕЖШИРИ ЦЕНТАР,
новија градња, 91 квм, четворособна, III, лифт, дуплекс, 70.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285519)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, комфоран,
ЦГ, кабловска, интернет,
интерфон, 170 евра депозит. Тел. 063/246-509.
(285488)

2, 64 квм, 40.000, нова
Миса, једнособан, 15.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (385630)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан, Борска 3, Панчево. 373-077. (285478)

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)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, Карађорђева.
064/994-13-16. (285497)
ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
Котеж 1, опремљен.
064/158-15-90. (285500)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру града, депозит. 063/498-981.
(285418)
НАМЕШТЕН двосоан стан,
издајем, нова Миса, ТА,
школа, амбуланта.
064/231-23-59. (285410)

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

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-332 (284185)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (285092)

ТЕСЛА, двособан, 47 квм,
V, Радоја Домановића, ТА,
25.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (285632)

СТАНОВИ

14.11-20.11.2019.
99

344

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

00

79

RSD

379.99

RSD

139.99

-43%

КУПУЈЕМ једноипособан
или двособан стан у Панчеву, на Тесли, Котежу 1
или у центру. 061/301-8672. (285516)
ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (285551)

Sveža slanina sa rebrima

Cvekla Montella

1 kg

720 g

99

47

00

69

RSD

64.99

RSD

89.99

-26%

-23%

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребне некретнине – куће,
станови, све локације, брза реализација. (67),
063/744-28-66. (285632)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

СТАН, једнособан, намештен, ЦГ, преко пута
„Авива”, издајем. 064/24797-83. (285622)
ПОТРЕБНА кућа на дуже за
изнајмити или становање,
уз одржавање и чување.
061/130-72-42. (1285112)

Margarin classic stoni
250 g

Mleko sveže 2,8%mm
Mlekara Pančevo 1 l

00

79

RSD

109.99

ИЗДАЈЕ се поптуно празан
стан у центру, 130 евра.
Звати на телефон 060/13129-08. После 17 сати.
(294978)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан, без грејања, зграда, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (285427)

-28%

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан, дворишни, намештен.
063/836-23-83. (285431)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, посебан
улаз, центар, депозит, студенти, радници. 061/18237-90. (2854479

Medeno srce Pionir,
više vrsta 150 g

ИЗДАЈЕМ стан у Улици
Вељка Влаховића бр. 25,
намештен. 063/801-90-47.
(285400)

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

ПОНУДА

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

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ,
договор, дворишни, 34,
10.500. (338), „Јанковић”,
348-025. (285558)

ПОТРАЖЊА

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

ПОСАО

ТЕСЛА, трособан, укњижен, IV, ЦГ; 88 квм, укњижен, 55.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (285632)

AKCIJA!

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

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије за превоз житарица. Пожељно млађи
пензионер. 064/367-96-97
(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен комфоран двособан стан, ТА
пећ. Тел. 013/352-710,
066/352-710. (2855109
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте,
раднички смештај, центар.
063/502-211. (287553)

Продајем пословни
простор од 1.500
квадрата на површини
земљишта од 5.200
квадрата.
Тел. 063/247-346
(4/285399)

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

ИЗДАЈЕМ два сређена пословна простора од 170
квм и 75 квм, на Јабучком
главном путу. Viber 076
425-03-02. (285100)
ИЗДАЈЕМ локал са магацином у Војловици 50 + 10
квм, са паркингом. Контакт: 063/302-166. (285432)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
опремљен салон лепоте,
може празан. 063/734-8231. (285442)
ИЗДАЈЕМ локал из два нивоа 110 квм, Војводе Путника 29. 063/278-250.
(285466)
ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
код Аутобуске станице.
352-105. (285528)

Лимарији „Марковић”

ПОТРЕБНИ

грађевински
лимари и бравар
Пожељно искуство.
069/117-60-11 (10/284741)
САЛОНУ у центру Панчева
потребни фризери. Плата
30.000. 065/555-54-44.
(284012)
СЕЗОНСКИ посао на
спортском објекту. Предност студенти и спортисти.
069/116-30-31. (284341)
ПОТРЕБАН конобар/конобарица са искуством за
рад у ресторану. 061/62316-15. (285599)

ИЗДАЈЕМ стан на Содари,
намештен. Тел. 063/320675. (285548)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

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

РАСПИСУЈЕ

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике у центру града.
063/321-270. (285568)
ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у Самачком,
усељива од 1. децембра
2019. 061/150-07-00, звати по подне. (285578)

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 Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.

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

• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.

ИЗДАЈЕМ празан двособан дворишни стан, без
централног грејања. Тел.
013/355-023. (285637)

• 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.

ЛОКАЛИ
ЛОКАЛ 12 км, центар,
употребна, 10.000 евра,
усељив. (470), „Дива”,
064/246-06-71. (285493)

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

Петак, 15. новембар 2019.

ОГЛАСИ

ПОСАО

Адвокатска канцеларија МАНИЋ
из Панчева, расписује

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,

ОГЛАС

КОНКУРС

oglašava potrebu za zaposlenjem:

за пријем приправника
у радни однос

за избор у звање и заснивање радног односа
на одређено време једног АСИСТЕНТА за ужу
научну област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

ПОНУДА

ЧАСОВИ хармонике, кола,
трилери, песме, УЕУ „Балкан”. 060/632-46-90. (284739)
ТУРИСТИЧКОЈ агенцији
потребан агент продаје туристичких аранжмана.
Обавезно искуство. CV послати на sunkisstravelsrb@gmail.com (285104/5)

• CNC operatera
• Bravara – montera

Пријaве и CV слати на mail:
manicadv@gmail.com

• Zavarivača
• Tehničara za tehničku pripremu

ХИТНО потребне конобарице за рад у кафићу. Тел.
061/275-54-35, 064/41938-38. (285465)
ПОТРЕБНА радница за
рад на „бувљаку”.
064/132-98-12. (285415)
ПОТРЕБНА жена за помоћ у кући. 061/284-5671. (285549)

Prijave (radnu biografiju) ili informacije
slati na: office@hipra.rs 013/335-177
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића. 064/310ПОТРЕБНЕ раднице за рад 44-88. (285117)
у маркету Идеал, на Стре- ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди
своје услуге. 060/314-13лишту. 013/333-160,
80, Ђорђе. (285184)
063/106-02-84. (285608)
ПОТРЕБАН радник у пекари са и без искуства и
продавачица за продају.
061/360-28-87. (285610)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)

Потребни возачи Д категорије
Плата 60.000.
Инфо на тел. 066/371-101
РЕСТОРАНУ потребни куварица и конобар.
062/478-394, 013/631-872.
(285559)
ПОТРЕБАН багериста.
061/284-56-71. (285549)
ПОТРЕБНА радница на
Зеленој пијаци. 063/19418-94. (285576)
АДВОКАТСКОЈ канцеларији „Олег Л. Копривица” потребан приправник. Послати CV на адресу olegkoprivica@yahoo.com (285581)
СЕНДВИЧАРИ „Буба” потребна спремачица.
063/248-599. (285588)

(ф)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (283511/)

ДОО SILEX тражи раднике
за рад у производњи фасадних материјала. Тел.
063/109-78-88, Боре Шипоша 9-б, Панчево. (285616)

ЧАСОВИ, основе електротехнике. Професор са великим искуством.
062/801-97-58. (284826)

конобара/конобарицу и касира/касирку

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (285542)

Контакт тел. 013/348-422, 063/271-703

ГОЛУБ такси тражи возача
таксија. Неопходни услови:
завршена средња соабраћајна школа, пет година искуства на пословима возача или поседовање Ц категорије,с а било којом средњом школом. Контакт: Марија Симоновић, 060/66364-63, радним данима од 8
до 16 сати. (285609)

ПЕРФЕКТ: фасаде, малтерисање, зидање, кречење,
кровови, керамика, глетовање, ламинати. 063/12214-39. (285299)

тражи:

АУТОМЕХАНИЧАР

ПОТРЕБАН кувар/куварица са искуством за рад у
ресторану. 061/623-16-15.
(285599)

АЛУ ПВЦ СТОЛАРИЈА, ролетне, комарници, венецијанери, гуртне! Уграђујем,
поправљам. 064/181-2500. (285080)

„КУТКО ПЕТРОЛ”

АУТО-СЕРВИСУ „КРТОЛА” Панчево
потребан

РЕСТОРАНУ потребна помоћна радница у кухињи.
063/307-996. (285596)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
бетонирање, реновирање,
кровови, стиропор, бавалит, фасаде, повољно.
063/865-80-49. (285050)

Контакт: Маријана, 063/063/693-944

КОМБИ превоз робе, грађевинског материјала, селидбе. Иван. 064/243-8285. (285436)
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)

ЧИШЋЕЊЕ подрума, тавана, шута, гаража, дворишта, рушење старих објеката, избацивање намештаја и старих ствари. Златко.
063/196-54-56. (285455)

„ЈМД” Д. О. О. ПАНЧЕВО
фирми за нискоградњу
потребни

ФИЗИЧКИ РАДНИЦИ
Инфо на тел. 013/332-526
(9/285603)

РАСПИСУЈЕ

На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају следеће услове:
– завршен стоматолошки факултет;
– просечна оцена током претходних студија најмање 8 (осам);

• Tehničara za rad u projektantskom birou
ПОТРЕБНИ радници за
грађевинску лимарију и
браварију, и без искуства.
„Лимар Бобан”. 063/663464. (285438)

15

marketing@pancevac-online.rs

(ф)

РАДИМО све физичке послове: рушења, обарање
стабала, чишћења подрума, тавана, итд. 060/03547-40. (285564)
ОБАРАЊЕ стабала, крчење терена, одношење ствари, рушења, бетонирања.
064/122-69-78. (285564)
ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња и канализационих
цеви машинским путем.
062/640-’07-41. (285536)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером 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. Дејан. 061/626-14-50. (285538)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 25
година искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(285544)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (285441)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (285443)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, купатила, поправке, преправке, вентили, славине, одгушење канализације.
061/193-00-09. (285446)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи. Припрема за полагање свих
нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. (285452)

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ на катастарској 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 ENGINEERING” 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 Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 15. 11. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

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

– уписане докторске студије
– остали услови за избор у звање утврђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017) и Статутом Стоматолошког факултета.
Са изабраним лицима, закључује се уговор о раду
на период од три године.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
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, донео решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Реконструкције Ц линије блендовања ПЕВГ гранулата у
фабрици ПЕВГ, у склопу „ХИП Петрохемија”' – Панчево, на к.п. бр. 15930, 15932,15934 и 15935 К.О.
Панчево.
Носилац пројекта је ХИП-Петрохемија а.д. Панчево, 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, канцеларија бр. 39)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

ОГЛАШАВА
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 парцеле 4052/1 К.О.Панчево, Ул. Карађорђева бр. 21а 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, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 15. 11. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4,
Панчево.

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 odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
zatečenog stanja PROJEKTA „Objekti u ozakonjenju:
objekti ostalih industrijskih delatnosti – pakeraj smeđeg šećera, sušara smeđeg šećera i sušara rezanaca” na katastarskoj parceli br. 8558 K.O. Kovačica, u
ulici Novi Vinogradi bb, Kovačica, na teritoriji Opštine
Kovačica, nosioca projekta „SUNOKO” DOO, Ul. Bulevar 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 obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje 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.
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ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167. (285458)
СЕЛ И ДБ 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)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, антена плус,
ИПТВ. 064/866-20-70.
(285464)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, индикаторе, бојлере, сервисира фрижидере,
замрзиваче, шпорете.
060/521-93-40. (285467)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (285502)
ЧАСОВИ математике, физике и немачког. Професорка. Тел. 064/208-91-21.
(285507)
МОЛЕРАЈ: кречење, лепљење тапета, фарбање
столарије, радијатора. Повољно. 064/174-03-23,
062/790-881. (285585)
МАЈСТОР у кући, електрика, водовд, намештај и
друго. 061/613-10-11.
(285483)

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

ТРАЖИМ посао чувара,
имам 60 година. 065/20054-94. (285414)

ОДВОЗИМ шут, чистим
таване, подруме, дворишта и соталог. 061/14801-31. (285482)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (285592)
ЧИСТИМО таване, подруме,р адимо све послове.
061/206-26-24. (285593)
РЕЛАКС масажа за потпуно опуштање вашег тела.
Позовите. 064/269-94-87,
Марија. (285629)

УСЛУГЕ
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (285047)

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”, Кестенова 4, Панчево, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
за Пројекта изградње пољопривредног комплекса
– стакленик и постројење за производњу неопходне енергије за процес пољопривредне производње у стакленику на кат. парц. бр. 17584/1 К.О. Панчево, Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата 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 наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ на
катастарској парцели топ.број 3159 К.О.Панчево,
за ПОТРЕБЕ изградње АПАРТ ХОТЕЛА, спратности По+Су+ВП+5+Пс, у Панчеву, ул. Браће Јовановића 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 Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 15. 11. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

marketing@pancevac-online.rs

ПРЕВОЗИМ кипером повољно шљунак, песак, сејанац, ризлу, угаљ, дрва, утовар, одвоз шута. 064/35469-94. (285420/23)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
062/382-394. (285469)

(7/274828)

ПОСАО

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупиараче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (285409)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (285506)
ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, израда нових, преправка, поправка старих, расвета.
063/644-353. (285566)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (2851741)
ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, израда нових, преправка, поправка старих, расвета.
063/644-353.- (284960)

ЂУРИ МАНОЈЛОВИЋУ
1941–2019.
Преминуо је 8. новембра. Заувек ће бити у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга БОСИЉКА, син ГОРАН, унуци СТЕФАН и НИКОЛЕТА,
снаха МИЛКА и остала родбина и пријатељи
(86/285582)

После дуге и тешке болести отишао је наш

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја,
комора. 302-820, 064/12963-79. (285614)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фасадерско-гипсарски радови, поставка лаината,
проверите. 062/816-66-78.
(285634)
ВРШИМО све врсте селидбе, превоз аутомобила, изнајмљивање приколица,
велике и мале. 062/81666-78. (285634)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.baltokad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (284156)

Последњи поздрав нашем

МЛАДЕН ПАНИЋ
1958–2019.
Хвала ти за све године среће уз тебе.
Сахрана ће бити обављена 14. новембра 2019, у 12 сати, на Новом
панчевачком гробљу.

РАЗНО

Мајка ДРАГИЦА, сестра СЊЕЖАНА са децом,
син НИКОЛА, ЂУРАЂ, ВУК и супруга ЈЕЛЕНА

ПЕНЗИОНЕР, упознао би
жену до 65 година, озбиљну, за брак. 064/935-2546. (285565)

(59/285523)

Последњи поздрав супругу и тати

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/310300, 063/771-24-16. (284582)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (285457)

Оде ти мој Гунђо.
Хвала ти за све године среће. У миру почивај.

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана
и недељом. Бесплатан долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима
и преко рачуна. Борис.
063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com
(285457)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (285606)

(62/285523)

1969–2019.
Туга и бол су велики. Не постоје речи утехе.

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Твоја супруга ЛИДИЈА и ћерка КАТАРИНА
(41/285460)

Последњи поздрав сину

Доктору Владимиру Кецману и особљу Интерног одељења панчевачке болнице хвала
за све што су учинили за мог Младена Панића.
Супруга ЈЕЛЕНА са синовима

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253028, 064/444-66-74. (285457)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације
по Србији. 063/253-028,
064/444-66-74.(285457)

ЈЕЛЕНА, НИКОЛА, ЂУРАЂ и ВУК

САШИ ЋУЋА

(61/2856523)

Последњи поздрав ујки

САШИ
Био си ми понос и дика. Почивај у миру.
Твоја мама
(39/285450)

Последњи поздрав

САЛЕТУ
Знам да мирно и безбрижно спаваш.
Много ћеш ми недостајати.
Твоја МАКИ
(40/285460)

САЛЕТУ

Последњи поздрав ујаку

Нека те анђели чувају.
(37/285460)

Твоја сестра СНЕЖАНА
и зет СЛАВИША са децом

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

САЛЕТУ
од сестрића АЦЕ, снаје СЛАЂЕ и прије БРАНКЕ
(38/285460)

300-820, 300-830

300-820, 300-830

Петак, 15. новембар 2019.
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Драги наш тата и деда

Последњи поздрав вољеном

СТОЈАДИН КАЊЕВАЦ

7. новембра 2019. године преминула је наша вољена мајка

25. XI 1928 – 12. XI 2019.
Наш вољени преминуо је 12. новембра, али
ће заувек живети у нашим срцима.

МИХАИЛУ ШОШКИЋУ
1937–2019.

Сахрана ће бити обављена у четвртак, 14. новембра, у 14 сати на Католичком гробљу.
Твоји најмилији: син МИРОСЛАВ, унуци
НИКОЛА и ВЛАДИМИР и снаја НАТАЛИЈА
(83/285577)

Уступили смо те небу да осликаш бескрајна платна.
Хвала ти на свему...

ДАРИНКА ИСАКОВ
1934–2019.

Драги наш тата и деда

Заувек ожалошћени: супруга МИЛА, син АЛЕКСАНДАР
и ћерка СЕНКА са породицама

Заувек захвална њена деца.
Ћерка ВЕСНА и син ЗОРАН

(71/285547)

(30/285459)

Последњи поздрав драгој
Последњи поздрав нашем вољеном и поштованом стрицу

СТОЈАДИН КАЊЕВАЦ
25. XI 1928 – 12. XI 2019.
Свим својим бићем и умом, оставио си снажан
печат у животима нас који смо те увек волели.

ДАРИНКИ ИСАКОВ

САЛЕ, СТЕФАН, АЦА и ЛЕЛА

С поштовањем: МИША и породица КОЈИЋ

(82/285577)

Последњи поздрав
ујаку

(31/285459)

Последњи поздрав драгој

МИХАИЛУ ШОШКИЋУ ШОЛЕТУ
Стрико хвала ти на свему што смо од тебе имали да слушамо и видимо.

СТОЈАДИН
КАЊЕВАЦ

СТОЈАДИНУ
КАЊЕВЦУ

Последњи поздрав
од прија ЖИВАНЕ

НАЦА и МИКИ
са породицама

(84/285577)

Последњи поздрав

ДАРИНКИ ИСАКОВ

С поштовањем твоји братанци ШОШКИЋ СИНИША,
МИЛАН и КРИСТИНА УРОШЕВИЋ са породицом

Остају успомене и сећања на вас.
ЛИДИЈА и породица МАРТИНКОВИЋ из Канаде

(70/285546)

Последњи поздрав
зету

(32/285459)

Прерано си отишла у загрљај свом Бори а нас
оставила у неизмерном болу и тузи

Последњи поздрав
драгој комшиници

Последњи поздрав

ДАРИНКИ
ИСАКОВ

баба ДАРИ

(89/285597)

Последњи поздрав

НАДА ЂУРИЋ

САШИ

1948–2019.
од таста ЖИКЕ
и таште НАДЕ

ЋУЋИ
од брата БОБАНА
са породицом
(33/285460)

САШИ

Ожалошћене ћерке ОЛГИЦА и БРАНКИЦА
са породицама

(36/285460)

Последњи поздрав
од шурака ВЕСЕ
са породицом

Комшије у Милоша
Обреновића 61

Породица КЕЦИЋ

(49/285480)

(28/285453)

(51/285487)

3

Последњи поздрав
Последњи поздрав

(34/285460)

Зашто Желимире, зашто тако

САШИ

ДУЛЕ Ј., ЗОРАН М., ДУЛЕ П., МИЛАН Ч.
(106/285638)

од шурака ГОРАНА
са породицом
(35/285460)

МИЛЕНА
ГЛОГОВАЦ
Последњи поздрав поштованој попадији, а
породици најискреније
саучешће.

ДАРИ
ВЛАДИ ВУЈОВИЋУ
Колектив Hi-Tech d. o. o.

СТАНКО, КАЈА и ДУШАН
ПАНАЈОТОВИЋ
(22/285434)

(100/f)

великом пријатељу и
човеку од породице
ПЕТРОВИЋ
(73/285552)
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После кратке и тешке болести, 12. новембра 2019. године преминула је наша драга мајка и бака

Последњи поздрав нашем драгом

професор БУДИМИР
СТОЈАНОВИЋ

СЛАВКУ БАТУРУ

АНА ХУРИ

1956–2019.

1952–2019.

1948–2019.
од оца ТАДИЈЕ, супруге РАЈКЕ, синова
МАРКА и ДАРКА, снаја ЈЕЛЕНЕ и ЕНЕ
и унучића АНДРИЈЕ и ДУЊЕ

Сахрана ће се обавити 15. новембра 2019, у 14 сати, на Војловачком гробљу.
Остаћеш вечно у нашим срцима.

Оркестар „Војвођански сан”
са пријатељима и ученицима

(93/Ф)

(25/285450)

Последњи поздрав

СЛАВКУ
БАТУРУ

СЛАВКО БАТУР
1956–2019.
дубоко нас је ожалостила, много тога остало је
неиспричано и неурађено.

ВИДОЈЕВИЋИ

Последњи поздрав најдражем професору

БУДИ

АНИ ХУРИ

Професоре, хвала Вам на свему.

Од сестре МАРИЈЕ са децом

Ваша ученица ЉИЉАНА МАРЈАНОВИЋ
са породицом

(95/ф)

(101/285621)

(102/285624)

Последњи поздрав
драгом комшији

Последњи поздрав другу

Последњи поздрав драгој сестри

Остаћеш заувек у нашим срцима.

ЈАДРАНКА са мама ЈЕЛЕНОМ
(103/285626)

Хвала Вам на свему што сте нас научили.
Звуци Ваше тамбуре и даље се чују...

Ожалошћени: ЈАРОСЛАВ и JANETTE и унуци ИВАН, АДАМ и STELLA
(81/285574)

Претужна истина да нас је напустио наш драги

Последњи поздрав

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав драгој тетки

БУДИМИРУ СТОЈАНОВИЋУ

СЛАВКУ
БАТУРУ

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ
Нека те анђели чувају.
КРЧА
(2/285388)

Последњи поздрав

од станара зграде
у Улици Љубомира
Ковачевића 8

АНИ ХУРИ

(26/285451)

Драга тета хвала ти на несебичној љубави и
доброти. Остаћеш заувек у нашим срцима.

Последњи поздрав поштованој прији

ЈОЛЕ, МАЈА и ЛАНА

(90/285605)

Последњи поздрав

1952–2019.
Живот тече у лаганом ритму. Тамбураши то најбоље
прате...
САША ЂУРИН

(97/ф)

Последњи поздрав драгој тетки

АНИ ХУРИ

од прије ДЕСАНКЕ са децом

ВЛАДИ

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

(94/ф)

АНИ ХУРИ

Почивај у миру.

Последњи поздрав

НЕША ЈОВКОВИЋ

од колектива фирме WEIFERT

од МИРКА, ДЕАНЕ и НИНЕ

(20/285429)

(3/285388)

(96/ф)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Обавештавамо
кориснике наших
услуга да на цене
огласа и читуља
одобравамо

Последњи поздрав драгој баки

тетка АНИ ХУРИ

ПОПУСТ
ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ
ТАЊА и ИВАНА са породицама
(65/285530)

свим радним
данима
осим средом.

АНИ ХУРИ

Колектив Hi-Tech d. o. o.

Ожалошћени пријатељи и комшије из Прага
(99/ф)

(98/ф)

Петак, 15. новембар 2019.
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У четвртак, 21. новембра, у 11.15, на гробљу Котеж, даваћемо
четрдесетодневни помен нашем драгом

проф. БУДИМИРУ
СТОЈАНОВИЋУ
колеги, уваженом професору, великом уметнику, који је оставио неизбрисив траг на генерације тамбураша и контрабасиста, као и на
културни живот Панчева.
Наш Буда ће увек остати у срцима колега и ђака као велики човек и пријатељ.
Колектив Музичке школе „Јован Бандур”

Беше младост као најлепши излазак сунца са
истока... би то 16. новембар 1985. године када
смо, из исконске љубави, рођене на први поглед, ступили у брак

ГОРАНУ МАРКОВИЋУ

ИВАН ЛУКИНИЋ

1986–2019.

Када су све олује прошле, уместо да уживамо у
најлепшем заласку сунца наше старости, ти ме
16. августа 2019. напусти и препусти ме вечном мраку моје жалости.
Уместо да буде радостан, тужан ми је овај 16.
новембар, годишњице наше дан.

Постоје љубави које смрт не прекида, туга коју време не лечи и
сећање које заувек остаје...
Лако те је било волети, претешко изгубити а најтеже без тебе
живети.
Твоји најмилији

(87/ф)

Твоја „СНЕНАНКА”
(68/285543)

(69/285545)

Последњи поздрав драгом професору и ментору

У четвртак, 14. новембра, у 11 сати, даваћемо четрдесет дана нашем драгом и вољеном

ПОМЕН

БУДИМИРУ СТОЈАНОВИЋУ
1952–2019.
Хвала Вам на свему.

АНА ЈЕРИЋ

Породица ФУКС
(27/285451)

14. XI 2018 – 14. XI 2019.

ЂУРАЂУ ГОЛУБОВИЋУ
Недостајеш

Време пролази, а ти све више недостајеш.

Помен даје син АЛЕКСАНДАР са породицом
(75/285555)

С љубављу твоји: супруга БИЉАНА,
син ВЛАДИМИР и кћерка МИЛИЦА

(13/285422)

Пролази већ четрдесет дана како није са нама
наш

СЕЋАЊЕ

ЖИВОЈИН
НИКОЛИЋ

БУДИМИР
СТОЈАНОВИЋ
Драгом професору
последњи поздрав од
ЧЕДОМИРА БОРНЕ

ГВОЗДЕНОВИЋ

2018–2019.
Смрт не постоји за оне
који се воле, боли то
што те нема.

ЂУРАЂ ГОЛУБОВИЋ

Најмилији: СТОЈАНКА,
НЕША и ПЕЦА са својима

Сећање на тебе ће остати заувек.
(15/285422)

(46/285474)

(85/285580)

СЕЋАЊЕ

ВИТО

МИЛКА

1940–1995.

1936–2009.

Твоји ГАЈИЋИ

14. новембра је четрдесет дана откада ниси са нама драги мој
зете

Ваш драги лик и сећање на вас остаје вечно у нама.
Син БОШКО и ћерка ГОГА са породицом
(66/285534)

СЕЋАЊЕ
13. новембра навршава се година од смрти наше
мајке

БОШКО ЦОЛИЋ
1949–2015.

БИЉАНА
МИЈАТОВИЋ
21. XI 2017 – 21. XI 2019.

Прошло је четири године од тужног сазнања да
те више нема, а ти си и даље стално у нашим мислима.
Твоји: супруга СЛАВИЦА, син СРЂАН,
снаја ИВАНА, унуци АЛЕКСА и УРОШ
(91/285607)

СТОКИЋ

МИРА
НАЂ
Недостајеш као првог дана... и више.
Заувек си у нашим
срцима – вољена и
незаборављена.

НИКОЛА

ДРАГАН

19. XI 2004 – 2019.

3. XI 2018–2019.

Твоја окрњена
дружина: МИРКО,
БАНА, ЦАЦА
и ЉИЉА

Породице СТОКИЋ и ЈАКШИЋ
(104/285636)

300-820, 300-830

ЂУРАЂУ
ГОЛУБОВИЋУ

Брат БОЈАН
и САША

С љубављу твоја
ташта ВИДОСАВА

(58/285515)

(14/285422)

ФИНКЕ ВАСИЋ
СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЗДРАВКА
ХАЏИЋ

БУБА
ДИКЛИЋ

2008–2019.

16. XI 2017 – 16. XI 2019.

Увек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: ЈОВАН, ЂУРА,
ДРАГАНА и СТЕФАН

Живиш у нашим срцима.
Син ЦАКА
са породицом

(79/285562)

(74/285553)

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији
(47/285475)

Прошле су двадесет четири године откада није
са нама наш вољени отац и супруг

(52/285492)

Туга је велика, бол још већа а сећање на вољене
снага за будућност.
Увек сте у нашим мислима и срцима.

Заувек ћеш остати у
сећању, срцу и души.

МИЛИВОЈЕ АНЂЕЛКОВИЋ
Ћерке БИЉАНА и БРАНКИЦА и супруга МАРА
(56/285501)
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У суботу, 16. новембра, у 11 сати, обележећимо пола године откако није са нама наш драги и вољени

СЕЋАЊЕ

У уторак, 19. новембра 2019, навршавају се
две године откако ниси са нама

ЖИВАН ЛАЗАРОВ

СЛАВИЦА ЗРНИЋ

МИЛАДИН ЈОВАНОВИЋ

1946–2017.

Оставио се неизбрисив траг, доброту која се не заборавља, успомене које не бледе, љубав која се не прекида, тугу коју време не лечи.

С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју
време не лечи, нек те у тишини вечног мира
прати наша љубав јача од времена и заборава.
Заувек у нашим срцима.

14. XI 2004 – 14. XI 2019.

Увек у сећању.

Волимо те.

МИЛИЦА, МЛАДЕН и ДРАГАН

Твоји вољени: супруга СТАНОЈКА, син МИЛОШ и ћерка ГОРДАНА

Супруга СОФИЈА, ћерке ДУДА и ИВАНА
и зет МИЛАН

(10285416)

(12/285417)

(60/285522)

Шестомесечни помен

14. новембра навршавају се две тужне године
откако ниси са нама

МИЛАДИН ЈОВАНОВИЋ
МИЛАДИН БАНЂУР
Прошле су четири године од преране смрти откако ниси са нама.
Био си нам понос и велики ослонац, предан супруг, отац и деда.
С поштовањем: супруга ВАСКА, ћерка СНЕЖАНА,
син НЕНАД, снаја ЗОРИЦА, унучад ТИЈАНА,
ЛУКА, ВЛАДА и ДУЊА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја сестра ДЕСАНКА, зет ГРУЈО,
сестрићи ГОРАН и ГОЈКО са породицама
(11/285417)

МИЛАДИНУ
ЈОВАНОВИЋУ

ЉУБО МИЉКОВИЋ
1986–2017.

Био си добар човек, широке душе и великог срца. Увек ћу се радо сећати твог лика.
Шурак ВУК
ТИМОТИЈЕВИЋ

Недостајеш нам анђеле наш!!!
Време пролази, а бол је иста.
Док живимо ми, живиш и ти са нама.
Твоји најмилији

(4/285389)

(88/285594)

(72/285550)

16. новембра дајемо годишњи помен нашој вољеној мајци и супрузи

У суботу, 16. новембра,
у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо полугодишњи помен мојој
мами и нани

У миру почивај, нека те анђели чувају

БОШКО БИРЦЛИН
1. I 1940 – 18. XI 2019.
Увек си био насмејан, чак и када су те бриге и туга мориле знао си да их сакријеш негде дубоко у себи.
Тако и ми сада, настављамо храбро, како си нас и
учио, а туга за тобом и твој осмех урезани су дубоко у
нашој души.
Тешко је. Волимо те тата.

МАРИ ЗОРИЋ

СМИЉАНА БИЛКАН

Твоји: РАЦА, МИРОСЛАВ и ИВОНА са породицама

Њени најмилији

(63/285524)

(78/285561)

1946–2018.

ДАНИЦИ
ШАМАРА

Тога дана, одржаћемо помен, у 11 сати, на гробљу Котеж.
Ожалошћена породица ЗОРИЋ

Премало је речи, а превише туге да ти кажемо
колико недостајеш.

СЕЋАЊЕ

БОШКО БИРЦЛИН БОБА
1. I 1940 – 18. XI 2019.

Твоји најмилији:
БРАНИСЛАВА,
НАТАША,
АЛЕКСАНДАР и ЛУКА
(57/285513)

ЈУГОСЛАВ
МИЋИЋ ЈУГЕ
27. IX 1965 – 18. XI 1994.

Навршава се шест месеци откако те нема. Твоју
племенитост и доброту чувам од заборава.
Много ми недостајеш. Остајеш вечно у мом срцу, заборава нема.

ЖИВОЈКА
ЂУКИЋ
ПРОДА

С љубављу:
отац РАТКО
и сестра ОЛИВЕРА
са породицом

С љубављу:
ћерка ОЛИВЕРА
с породицом

(42/285463)

(43/285463)

ГВОЗДЕНАЦ

1940–2019.

(17/285425)

ПОМЕН

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЗОРКА

ПЕТАР

17. XI 2019.
6 месеци

19. XI 2019.
20 година

Твоја супруга МИЛИЦА

С љубављу, поштовањем, поносом и тугом носимо вас у срцима.
Ваша деца: СЛАВКО и ВИНКА са породицама

(64/285525)

(7/285404)

Прошло је шест месеци

Заувек у нашим срцима

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН
ЛУЈАНСКИ
15. XI 2005 – 15. XI 2019.

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59




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

МИЛАН
ТОМИЋ

РАТОМИР
МАРКОВИЋ

14. XI 2011 – 14. XI 2019.

маш. инжењер

Увек ће га се сећати
његова породица ТОМИЋ
(9/285412)

Многе године су прошле али доживотно
ћеш остати у нашим
срцима.

Син НИКОЛА
са породицом

Супруга ЂИНА
и синови ГОРАН
и БРАНИСЛАВ
с породицама

(77/285557)

(19/285428)

Недостајеш нам пуно.

НАДА
СТОЈАНОВСКИ
из Качарева
Супруг ДАНЕ, ћерка
РУЖИЦА, син
ПРЕДРАГ и унуци
(92/285615)

НАДА
СТОЈАНОВСКИ
1994–2019.
Увек у мислима сестре БОРКЕ с породицом
(29/285454)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 15. новембар 2019.

«
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17. новембра 2019. године, у 11 сати, на гробљу у Војловици,
даћемо годишњи помен нашој вољеној

Обавештавамо пријатеље и рођаке да ћемо 16. новембра 2019, у 11 сати, на гробљу
Котеж у Панчеву, давати једногодишњи
помен нашем драгом

ЕРЖИКИ МИУЦА
1953–2018.

АВНИ ХОТИ
Прође тешка и предуга година откако те
нема, фали нам твој осмех и твоја топлина.

Бол уме да прође, али туга остаје вечна.
Твоја породица

Твоји најмилији

(23/285444)

(1/285343)

СЕЋАЊЕ

Прошло је четрдесет дана од смрти моје мајке

СЕЋАЊЕ
Прошло је десет година од твоје смрти

ВИКТОР АНДРЕВСКИ
13. IV 2006 – 19. XI 2018.
Гледам у сат, очекујем да чујем твој мио глас,
али као да време ради против мене, твог гласа
нема.
Толико је дана прошло без твог гласа, претешких годину дана бола и празнине.
Сестра САЊА, мајка СЛАЂА и отац ЉУБОМИР
(44/285469)

СЕЋАЊЕ

ПРЕДРАГ
БЕЛАНЧИЋ

ДУШАН МАКСИМОВИЋ ДУЛЕ

ДАНИЦЕ РАДУЈКО

14. XI 2009 – 14. XI 2019.

2017–2019.
Са поносом чувамо
успомену на њега.

Твоји најмилији

Твоји најмилији

ВИКТОР АНДРЕВСКИ

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Много ми недостајеш.

(24/285449)

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ са породицом

(21/285433)

(105/285635)

(48/285476)

Нашем најдражем

Сећање на вољену и никада прежаљену сестру

Наши КОТЛАЈИЋИ

МИОДРАГУ МАРКОВИЋУ
2006–2019.
Неизмерно захвални за љубав и доброту којом
си нас обасјавао. Био си и остао наш ореол светлости.
Твоји најмилији

ВИОРИКА

ГОЈКО

ПЕТАР

1939–2002.

1960–2013.

1929–2013.

Ваши најмилији

Њена сестра ЗОРИЦА,
ПЕРА, НАНЕ и ИВАНА

(55/285496)

(45/285473)

16. новембра 2019. године, у 11 сати, на Новом гробљу,
одржаћемо полугодишњи помен нашој драгој

Сећање на драге родитеље

СЛАВИЦУ
ПАНДУРОВИЋ
ЦАЦУ
2018–2019.

Постоји мост између два света и зове се љубав.

(53/285494)

СЕЋАЊЕ

2018–2019.

Супруга МИЛАНКА, син МАРКО
и ташта БОЖАНА

Прошла је година

ВИКТОР
АНДРЕВСКИ
Никад те нећемо заборавити.
Баба ДРАГИЦА,
ЉИЉА, ФИЛИП
и БЕКИ
(80/285571)

СЕЋАЊЕ

СТОЈАНОВИЋ

СЛОБОДАНКИ КОЈИЋ

ГОЈКО
МИЛОВАЦ

С’ љубављу и поштовањем породица
(8/285406)

2012–2019.

ДРАГАН

Био си и остао део нас.

1928–1998.

Воле те: супруга СТАНА,
ћерке ЗОРИЦА и
МАРИЦА са породицама

и

НАДА

16. XI 2011 – 16. XI 2019.
ПОМЕН

1930–2001.

Недостајеш! Непрестано си у нашим срцима и
мислима.
Супруга ЈЕЛЕНА
са децом и унучад

С љубављу и поштовањем ваши најмилији
(50/285486)

(54/285495)

(18/285426)

13. новембра прође година откако ниси са нама

ФИНКА ВАСИЋ
Почивај у миру.
Син СПОМЕНКО са породицом и ћерке ГОРДАНА и
МИЛИЦА
(76/(285556)

ИЗВИЊАВАМО СЕ
госпођи ЉИЉАНИ
због грешке
презимена у
помену за
родитеље Бранка и
Ђурђевку Мургаш.

ЈОВАН
НИКОЛИЋ

МИЛЕНА
ЕРИЋ
2010–2019.
У срцу те носимо и од
заборава чувамо.

ЗОРАН
КЉАЈИЋ
16. новембра навршава се тридесет једна година. Увек си са
нама.
Мама, тата и сестра
са породицом
(16/285424)

15. новембра 2019. навршава се шест месеци откада
нас је напустила наша најдража

МИЛЕ
ПАУЛИЋ
8. XI 2016 – 8. XI 2019.

Супруг СЛОБОДАН,
син ЦВЕТИН и ћерке
ЈАСМИНА и СНЕЖАНА

Недостајеш! Непрестано си у нашим срцима и
мислима.
Твоји: ДРАГАН
и СПОМЕНКА

(5/285393)

(6/285394)

ЉИЉАНКА АРИЗАНОВИЋ ЉИЉА
Почивај у миру.

Породица
(67/285541)
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КУЛТУРА
Културни телекс

Представе
Субота, 16. новембар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Чаробњак из Оза”.
Недеља, 17. новембар, 16 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Значи, Марко, као Краљевић” у извођењу
ђака Карловачке гимназије.

Музика
Петак, 15. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт џез квартета Олега Кирејева.
Субота, 16. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: журка „Опозит 0.9”.
Понедељак, 18. новембар, 19 сати, дворана Културног центра: концерт плесног студија „Електра”.
Четвртак, 21. новембар, 19 сати, сцена Културног центра: концерт пијанисткиње Наде Колунџије „О светлости, о нежности”.

Тематски програм
Среда, 20. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: програм кратких филмова Милоша Томића.
Четвртак, 21. новембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: четрнаеста манифестација „Уметност, архитектура, дизајн”.

УСПЕХ КЊИГЕ НАШЕ СУГРАЂАНКЕ

„О крилима и чудима” на
листи изборне лектире
Образовно-васпитни пројекат за разви ја ње ве шти на
читања, разумевања прочитаног и
писмено изражавање „Читалићи”
уврстио је роман
„О крилима и чуди ма” Пан чев ке
Александре Филиповић у обавезни
задатак за ученике основних школа за 2020.
годину. Роман је објављен
средином јула и већ је на листи изборне лектире за основне школе.
Намењен је деци од десет
до дванаест година и на духовит и занимљив начин говори

МОЈ

о важним животним му дро сти ма
које се тичу како
деце, тако и одраслих. Ова то пла
прича поручује да
није све увек онако како изгледа и
да на први поглед
не можемо знати
какво се благо крије у оно ме ко је
пред нама. Говори
да су насилници у ствари слабићи и да су истинске принцезе уједно и витезови. Јунаци овог романа јесу бубе и
животиње, али су више људи
од многих који се тако представљају. Роман је прича о
промени и о људскости.

избор

МОЈ

Раштимована музика

Страну припремила

Мирјана
Марић

ИНФОРМАЦИОНО-РЕФЕРАЛНИ ЦЕНТАР ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ВЕЛИКА БАЗА ПОДАТАКА
ДОСТУПНА СВИМА
У Градској библиотеци Панчево прошле недеље отворен је
Информационо-реферални центар, који заинтересованим странкама помаже при проналажењу и коришћењу информација
и знања записаног у разноврсним изворима информација –
штампаним и дигиталним. Служба је намењена корисницима
за потребе учења и научноистраживачког рада уз доступност електронских извора.
Принцип рада је такав да они
којима су неопходни извори информација морају попунити
формулар који се налази на сајту библиотеке, на основу којег
ће добити повратну информацију. Првенствено се проверава фонд панчевачке библиотеке, који има 209.000 књига и
4.570 примерака серијских публикација у папирној форми.
На сајту библиотеке налази се
електронски каталог („Бисис”),
који омогућава преглед штампаних издања библиотеке, тако
да корисници те информације
могу добити и од куће. Следећи корак је провера према отвореним дигиталним базама. С
обзиром на то да већина људи
данас користи интернет са свог
рачунара или мобилног телефона, ђаци, студенти и истраживачи почињу најчешће од
„Гугла” или „Википедије”. Долазак до „праве” информације
је отежан јер квантитет надјачава квалитет.

– Неопходни су кратки курсеви којима би се корисницима олакшало проналажење релевантног материјала и извукао максимум из расположивих отворених или комерцијалних електронских извора. На
пример, како користити различите начине уноса у претраживачима, као што су кључне речи, или како да употребљавају
друге алате који омогућавају
софистицираније претраживање. Такву помоћ корисници могу добити у нашој библиотеци
– објаснила нам је Милица Ђурђев, библиотекар-информатор.

ОТВО РЕ НИ ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОРИ
– Отворени приступ подразумева да сваки корисник који
има приступ интернету било где у свету има право да чита,
преузима, чува, штампа и користи дигитални садржај радова објављених у отвореном приступу, с једином обавезом да
их коректно цитира. Најважније националне отворене базе
су Виртуелна библиотека Србије – Заједнички електронски
каталог библиотека Србије и Дигитална народна библиотека Србије – рекла је Милица Ђурђев.

Градска библиотека Панчево повезана је на Академску
мрежу Србије (АМРЕС), чиме
је омогућен приступ КоБСОНу (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку). Он
обезбеђује приступ до најбољих
комерцијалних сервиса за електронске базе података, часописе и књиге. Министарство науке Републике Србије финансира КоБСОН од оснивања, обезбеђујући на тај начин научној
популацији приступ информационим изворима.
„Право на претраживање база података имају сви запослени у академским, истраживачким и здравственим институцијама чији је оснивач Влада
Републике Србије и сви уписани корисници универзитетских библиотека. То право припа да и сту ден ти ма ко ји га
остварују у библиотеци свог
факултета, или у универзитетској библиотеци припадајућег
универзитета. Приступ је омогућен преко Академске мреже
Србије (АМРЕС), а дозвољен

је само из државних институција, пошто приватне институције нису учествовале у обезбеђивању средстава за набавку ових информационих извора.” Све научне библиотеке државних институција у Србији
прикључене су на Академску
мрежу, преко које је могућ сталан приступ свим сервисима
КоБСОН-а.
– Наша библиотека је захваљујући повезаности на Академску мрежу Србије добила приступ овој вредној бази, иако није научна, већ градска библиотека. Студенти и истраживачи
који су право да користе ову базу података остваривали на својим факултетима, институтима,
Универзитетској или Националној библиотеци своје право могу да остваре и у библиотеци у
свом граду. У просторији Информационо-рефералног центра
обезбеђен је рачунар за кориснике – рекла је Милица Ђурђев.
ИРЦ се налази у згради Градске библиотеке Панчево, на првом спрату.

ПОСВЕЋЕНО ДРАГУТИНУ ИЛКИЋУ БИРТИ

Владимир Тимић Тимке,
туристички водич
КЊИГА: Постоје књиге којима се често враћам и никад
не досаде. Стингова аутобиографија „Раштимована музика” једна је од њих. Није потребно чак ни знати ко је Стинг
да бисте уживали у њој – аутор пише од првих могућих
сећања у детињству до момента првих успеха у музичкој
ин ду стри ји јед но став ним,
искреним и непретенциозним
језиком. Одрастао је у малом
лучком месту, сивом и некреативном – с детињом радошћу да открива музику и стварање. Без задршке описује проблематични брак својих родитеља, ране неуспехе код девојака, грешке у музицирању,
физикалисање и учитељски
рад у школи с децом. Оно што
се јасно види, јесте његова
упорност и рад на себи у сваком сегменту. Стинг је данас
познат не само по успешном
кокетирању са свим музичким жанровима него и по врло широкој општој култури.
Пре лансирања термина лајфкоуч ова књига је суштински
то била, доказујући да сваки
сан може да се оствари.
СЕРИЈА: Трудим се да што мање пиљим у ТВ. А кад је већ
тако, онда „Симпсонови” – дуговечна серија која увек измами осмех. Ни након толико година нису изгубили динамику

Петак, 15. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Светска премијера нове комедије

ни смисао за хумор. Спрдња
без граница, растурање табуа
и догми, нема недодирљивих,
и то све са стилом. Током година главни јунак од Барта постаје његов отац Хомер, а приметна је и еволуција цртежа и
ликова. Аутор серије милијардер Мет Грејнинг подржава
алтернативну стрип-културу и
помаже развој младих независних уметника какав је и он
некад био (а и остао). Наравно, све прожето рокенролом...
МУЗИКА: Неко ми је давно
нарезао на диск све и свашта.
Између осталог, ту је и албум
„In Balance” хрватског бенда
„Headoneast”. Просто невероватно да никад ни пре, а ни
после нисам набасао на њих
ни на радију ни на ТВ-у. Одлични аранжмани, продукција, chill атмосфера, акустична гитара, електроника, мушки и женски вокали најбоље ми „леже” док возим аутомобил ка мору при брзини
која не ремети хармонију музике. Послушати песме „Летимо” и „Музика”.

У Русинском народном позоришту „Петро Ризнич Ђађа” у
Руском Крстуру у недељу, 24.
новембра, премијерно ће бити
изведена нова комедија Милоша Николића, под називом „Случај невине удовице или рађање
комедије из духа трагедије”.
Милош Николић је давно написао комедију „Ковачи”. Каже да многи редитељи и глумци нису схватили да је то експериментална драма, где су у
одсуству догађања на сцени,

сценских ефеката, радње, заврзламе, присутне само речи, које се умножавају, које умножене стварају некакво језгро што
доводи до експлозије. Сада је
написао нову комедију, која је
такође експериментална.
– Мој друг, прозни писац
Драгутин Илкић Бирта, Панчевац, причалица, најозбиљније је говорио о некој несрећници која је долазила у Завод за
здравствено осигурање. Стално је помињао нове несреће те

несрећнице, али та озбиљна,
трагична прича у једном тренутку је престала да буде трагична, постала је толико комична да сам морао да молим
тог свог друга да даље не прича ништа, јер више нисам да
издржим. Из те приче изашла
је ова комедија. Покушао сам
да учиним оно исто што је тако успешно, а несвесно, урадио мој друг Драгутин Илкић
Бирта. Сасвим свесно, покушавао сам да умножавам трагичне

ситуације, да бих по некаквом
антиничеовском принципу добио рађање комедије из духа
трагедије. Не знам да ли сам
сасвим у томе успео. У Руском
Крстуру биће одржана светска
премијера ове комедије. Ако
буде успешна и мој експеримент буде смислен и да некакав резултет, онда ову комедију посвећујем њеном инспиратору, покојном другу Драгутину Илкићу званом Бирта – рекао је Милош Николић.

У РУСИЈИ

Високо признање преводиоцу из Панчева
Миливоје Баћовић, професор
руског језика, књижевник и преводилац из Панчева, добитник
је Високог ордена председника
Републике Јакутије за „учвршћење мира и пријатељства међу народима”, саопштило је
Удружење књижевника Србије.
Признање му је на свечаности у сибирском граду Јакутску 15. октобра уручио председник највеће руске федералне јединице Ајсен Николајев,
који је том приликом рекао
да је „Баћовић изузетно допринео везама између писаца
Јакутије и Србије које су важне за развој њихових друштава и да сарадња стваралаца најбоље спаја народе, учвршћује пријатељство и међусобно разумевање”.
Баћовић је добио орден јер
је, по ред оста лог, пре вео с

руског на српски језик дела писаца из Јакутије: двотомни роман на хиљаду и четири стотине страна „Тако вели Џингискан” Николаја Лугинова, поему „Спор између ума и срца”
Алексеја Кулаковског и песму
„Снег” Семјона Данилова, а
објављивао је дела и других

јакутских писаца у српским новинама и часописима.
Јуриј Купријанов, министар
културе и духовног развоја Републике Јакутије, истакао је да
је „Баћовић протеклих година
много учинио за афирмацију и
популаризацију јакутске литературе у Србији и на Балкану”.

Наш преводилац је као једини представник Србије био учесник Петог међународног бијеналног фестивала поезије „Милост великог снега”, који је одржан од 15. до 17. октобра у Јакутску, у организацији Министарства културе и духовног развоја Јакутије, Североисточног
универзитета и Савеза писаца
Јакутије, а уз присуство писаца
из Русије, Казахстана и Азербејџана, као и руских република Бурјатије, Тиве и Татарстана.
Говорећи на Североисточном
универзитету у Јакутску, Миливоје Баћовић је нагласио да
„фестивал ’Милост великог снега’ омогућава живу комуникацију, пружа прилику да се доживи лепота и мелодија језика, што је важно за превођење
било којег дела с једног језика
на други”.
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НАШ ГОСТ: НЕБОЈША ПЕТРОВИЋ МАРАДОНА

МАЕСТРО У КОПАЧКАМА
Фудбалом је почео да се бави сасвим случајно, а потом је харао
теренима широм велике Југославије. Непревазиђени дриблер, врстан голгетер. Мрежу ривала током узбудљиве каријере затресао
је чак 1.004 пута! Гол је био његова опсесија. Ма, он није играо,
он је плесао фудбал. Као танго.
Захваљујући „бубамари” обишао
је Земљину куглу уздуж и попреко... Да, ово је прича о једном од
најбољих фудбалера које је наш
град имао. Ово је прича о Небојши Петровићу Марадони.
Рођен је 14. јуна 1960. године у
Панчеву, а фудбал је почео да
тренира прилично касно за садашње време.
– Учествовали смо на Сеоским
олимпијским играма, а моја екипа је испала већ на почетку такмичења. Био сам клинац, имао
сам тек нешто више од четрнаест
година. Одем ја у мој Глогоњ, кад
тамо пријатељска утакмица против Сефкерина. Глогоњци су губили с 0 : 3, па сам некако успео
да искукам тренеру да ме пусти
на терен, иако нисам био регистрован играч. Била је то невероватна ситуација. Дао сам три гола
на тој утакмици, која је, касније
ће се испоставити, променила мој
живот. У том моменту кроз Глогоњ су пролазили људи из Фудбалског клуба „Бор”, који је тада
играо у Другој савезној лиги. Случајно су стали да предахну и запазили ме на терену. Нисам ни
знао да су одмах отишли код мојих родитеља да преговарају како
би ме одвели у Бор. То је сазнао
директор школе Предраг Хаџић
и – одвео ме у „Црвену звезду” – с
много емоција у гласу присећа се
Небојша својих почетака.

ЗОВ ПРИ РО ДЕ
Мало људи зна да је наш
саговорник и велики заљубљеник у лов.
– Дешавало се да пре
тренинга свратим у неко
ловиште и да се у шуму
вратим одмах с фудбалског
терена. Није ми био циљ
само лов, већ и тај контакт
с природом, опуштање. У
Београду су често говорили: „Пусти срну на Панчевачки мост и он ће отићи
за њом, неће на утакмицу”
– са осмехом се присећа
Небојша.
На популарној „Маракани” је
са својим вршњацима тренирао
скоро три месеца, а онда је коначно дочекао позив тренера Боре Костића да буде регистрован
за омладинску екипу.
– Трчао сам свакодневно, од
панчевачког моста до „Маракане”. Био сам без новца, често и
гладан, али врло упоран. Нисам
се предавао, иако је било јако тешко да се као дете са села изборим за статус у великом граду.
Хвала тренеру Томи Милићевићу. Он ме је научио готово свему
у фудбалу. Убрзо су све коцкице
почеле да се слажу, па смо у сезони 1976/1977. постали омладински прваци Југославије – са осмехом прича популарни Марадона.
Иако је већ тада скренуо пажњу на себе, каријера младог

Небојше почела је да се одвија у
другом смеру.
– У то време се из „Бастије” у
„Звезду”, као директор, вратио
Драган Џајић. Хтео је да ме пошаље на каљење у „Марибор” или
„Чукарички”. Нисам желео. Плакао сам, разочаран сам отишао
кући. И опет се догодило чудо.
Људи из Книна дошли су код Илије Петковића у ОФК „Београд”, да
траже појачања. Велики Илија је
предложио мене, дошао је чак у
Глогоњ како бисмо преговарали.
Ја сам за Илију Петковића знао
из сличица које сам сакупљао, али
знао је мој ујак из Крагујевца, па
је некако убедио родитеље да ме
пусте у Книн. Значи, у „Динару”
сам дошао када сам имао само
осамнаест година. То је била прекретница. Сви су ме гледали као
бога, добио сам слободу у игри,
дриблао сам, испољавао себе у
сваком тренутку на терену. Добио сам и надимак Пижон – премотава Петровић филм сећања.
Убрзо су за талентованог момка из Панчева почели да се интересују „Хајдук” из Сплита и
„Осијек”...
– Моју каријеру пратио је и
Ћиро Блажевић, послао је емисаре свог клуба и 1979. сам прешао у „Ријеку”. Дебитовао сам у
Првој савезној лиги Југославије
већ после десет дана, против
„Радничког” из Ниша, било је 0 :
0. Дошао сам као замена чувеном Никици Цукрову, а са мном
у генерацији играли су и Дамир
Десница, Крстић, Ружић, Радовић... Било је то лепо време. Живео сам у Опатији, имао изванредне услове. У Ријеци сам провео две и по дивне године – додаје Марадона.
И када су сви очекивали да ће
Небојша Петровић прећи у неки
још већи клуб, уследио је повратак у Другу савезну лигу.
– Да, 1982. године прешао сам
у „Рад”, али остварио сам трансфер о коме су неки фудбалери
чак и у иностранству могли само да сањају. Заљубио сам се тада и у моју Миру и због ње сам
се вратио. Нисам се покајао ниједног тренутка. Имали смо страшан тим, тада су играли и голман Владан Радача, Душан Ајдер, Богдан Корак... Добио сам
надимак Марадона са Бањице.
Носио сам број 10 на леђима,
играо сам плејмејкера, био сам
најбољи играч и стрелац Друге
савезне лиге – с поносом прича
наш саговорник.
Звао га је Драган Џајић да се
врати у „Црвену звезду”, звали
су и Ненад Бјековић и Момчило
Вукотић да обуче дрес „Партизана”, није желео.

ТРЕ НЕР СКИ ЕСНАФ
Небојша Петровић је и
председник Тренерске организације Фудбалског савеза
Панчева.
Захваљујући
огромном искуству, у Панчево је доводио велика тренерска имена.
– Ћиро Блажевић је за мене бог фудбала. Он је нашу
генерацију оформио и као
људе и као играче. Један од
најбољих је и Кемал Омерагић. Жао ми је што Панчево

кроз историју није имало
стабилног прволигаша. А било је услова за то. За развој
фудбала није важно име
клуба, већ ко ради у том клубу. Зато ми је била велика
част да радим у панчевачком „Железничару”, где сам
водио и први тим и омладинце. Трио који води тај колектив је фантастичан. Све
функционише на највишем
нивоу – истиче Марадона.

– Једноставно, нисам хтео да
напустим „Рад” и Сељу Јовановића. Тај клуб ми је направио
кућу у Глогоњу, иако су ми нудили да бирам, да ми купе стан
на Новом Београду, ја сам изабрао ову другу опцију – додаје
Марадона.

Б-репрезентацију Југославије, за
аматерски тим тадашње земље у
Румунији је постигао сва три гола. Ударац „спољном” био је његова специјалност. Тако је изводио и корнере, пенале, слободне
ударце... Лопта је једноставно била његов најбољи друг.
– Играо сам мало и у панчевачком „Динаму”, потом у „Борцу” из Старчева, Глогоњу, Црепаји, све у нижим лигама, а потом сам се посветио тренерском
позиву. Оформио сам школу фудбала „Миљан”, а 1996. година
били смо прваци у свим категоријама. У исто време сам с „Младим радником” из Пожаревца
ушао у Другу лигу, а и мој Глогоњ сам увео у виши ранг. Такође, са оба клуба сам истовремено освојио и куп такмичење на
територијама на којима смо играли. Био сам селектор репрезента ци је Пан че ва, ра дио сам у
стручном штабу репрезентације
Војводине. „Динамо” сам водио
у два наврата. Сећам се да смо

ПРО ТИВ „ЈУ ВЕН ТУ СО ВИХ” ЗВЕ ЗДА
Био је 5. март 1980. године.
На ријечкој „Кантриди”
играла се прва утакмица четвртфинала Купа победника
купова. „Ријека” је угостила
„Јувентус”.
Италијански тим предводио је чувени Ђовани Трапатони, а између осталих играли
су и: Зоф, Ђентиле, Кабрини,
Од 1985. до 1987. носио је дрес
ОФК „Београда” у Првој савезној
лиги. Играо је са Стојадиновићем, Марковићем, Серпаком и
осталим асовима.
– Тукли смо тада „Хајдук” са
Блажом Слишковићем и браћом
Вујовић... Играли смо у полуфиналу Купа Југославије. У последњој утакмици шампионата
савладали смо „Вележ” у Мостару с 3 : 2. Онај „Вележ” с Кајтазом и Туцеом. Играло се баш
на мој рођендан, био сам играч
утакмице, али нажалост онда је
„чувени” Славко Шајбер поништио цело првенство... – истиче
Небојша.

Тардели, Бетега... Чак шесторица фудбалера из тог тима
„Јувентуса” су 1982. године
са италијанском репрезентацијом постали прваци света.
У 58. минуту Ћиро Блажевић је на терен послао младог Небојшу Петровића....
Утакмица је завршена нерешено, 0 : 0.
добили „Напредак” из Крушевца који је предводио Драгослав
Шекуларац. Играли су тада Стевановић, Петровић, Стојчић, Коларић... Сјајан тим. С „Радом”
сам у време санкција заузео четврто место, с македонским „Силексом” сам био вицешампион,
играли смо и у Интертото купу.
„Београд” с Карабурме водио сам
у три наврата, био сам тренер у
Младеновцу, „Победи” из Приле па, „Син ђе ли ћу”, „Вр шцу”,
ПСК-у у Другој лиги, БСК-у из
Борче, у панчевачком „Железничару”, радио сам у Јеревану – набраја Марадона клубове које је
предводио с клупе.

КРАТ КА РА ДОСТ
МЛА ДО ЖЕ ЊЕ

У дресу репрезентације
Богату играчку каријеру окончао је у „Пролетеру”. Наравно, и
тада је био у центру пажње.
– У Зрењанину сам провео четири сезоне, од 1987. до 1991.
Најпре смо наступали у Другој савезној лиги, против „Динама” из
Винковаца, „Олимпије”, „Приштине”, „Сутјеске” из Никшића..., а
1989. смо се пласирали у елиту.
Једини смо 1991. победили „Црвену звезду”, у Зрењанину смо тукли „Партизан” са 4 : 1. Имали
смо заиста сјајан тим. Тада су
играли и Срђан Текијашки, Горан Бошковић, Веско Михајловић, Слободан Дубајић... Званично сам каријеру завршио 1991.
године, последњу утакмицу за
„Пролетер” одиграо сам на стадиону ЈНА, када смо победили „Партизан” с 0 : 2, али тада сам се и
повредио. Те сезоне је „Пролетер”
био четврти на табели – поносно
прича панчевачки Марадона.
Никада није желео да иде у
иностранство, чак је уместо себе
слао своје другаре. Играо је за

Небојша Петровић се својом супругом Миром оженио 1983. године.
– Моја Мира је чудо. Све
што сам постигао, дугујем
њој. Иако се углавном сама борила, због мојих одсуствовања, увек сам имао
искрену подршку од ње.
Наша свадба је била заказана за 13 сати, а у 10 је
мој „Рад” играо против
„Беласице”. Наравно да
сам играо, дао сам и гол.
Било је 1 : 1. Мало сам закаснио на своју свадбу због
тога. Сећам се да је сутрадан у неком од спортских
листова, због резултата,
освануо наслов: „Кратка
радост младожење” – објашњава Марадона.
У браку с Миром добио
је две ћерке, а недавно је
постао и поносни деда.
Тако прича човек који фудбал има у малом прсту. Индивидуалац, који је с лоптом у ногама увек тражио најкраћи пут
ка голу противника. Што су га
ривали више „тукли” на терену,
он је постајао све јачи. Једноставно, није обраћао пажњу на
њих. Лопта у мрежи била је његова опсесија. Он није играо, он
је плесао фудбал. Он је Небојша Петровић. И није случајно
Марадона...
Свака част, маестро!
Александар Живковић

Културни споменик од изузетне важности

ЗАПИСИ ИЗ СТАРОГ ПАНЧЕВА

Кућа са сунчаним сатом
Сваког дана велики број Панчеваца прође поред куће са
сунчаним сатом на фасади која се налази у Улици Николе
Тесле 3, али мало њих зна
због чега је она под заштитом
Републике Србије као културни споменик од великог значаја, шта се у њој некада давно налазило и по чему је њен
најпознатији становник заслужан за историју Панчева.
Та грађевина је сазидана далеке 1792. године, а позната је
под називима: Кућа са сунчаним сатом, Бригадирова кућа
и Ћурчинова кућа. Када је саграђена, била је у складу са
обележјима архитектуре 18. века и детаљима бидермајерског
класицизма. Важна је по томе
што је била седиште генерала
Миховила Михаљевића, човека који је важан за наш град
по томе што је заслужан за урбанистички развој Панчева.
У наш град је стигао 1816.
као генерал-мајор, након што
се истакао изузетном храброшћу у ратовима с Турском и
Француском.
За развој Панчева је заслужан због тога што је наредио
да се поплочају и калдрмишу
градске улице, да се поставе
тротоари испред кућа, а да се
вода одводи шанчевима ван
града. Имућне грађане је подстицао да зидају куће од цигле и да их покривају црепом, а сиромашнима је помагао тако што се залагао да
добију грађевински материјал на отплату. Михаљевић је
познат и по томе што је направио план за изградњу Народне баште и што се борио
за то да наш град добије тако
велики и леп парк.

Захваљујући генералу Михаљевићу у Панчеву је подигнуто неколико школа и војних зграда, а дуж градских
улица и путева ван Панчева
засађен је велики број садница дрвећа. Он је наредио и да
се у нашем граду постави прва јавна расвета и да се подигне један број војних и грађанских објеката.
У знак сећања на њега, на
таваници изнад улаза у кућу
у којој је живео насликан је
његов портрет. По генералу
Михаљевићу названа је једна
од панчевачких улица, али је
касније преименована у Улицу Милоша Требињца.
Иначе, Кућа са сунчаним
сатом у Панчеву позната је и
под називом Ћурчинова кућа. Тако се зове од 1937. године, када ју је панчевачки
трговац текстилом Никола
Ћурчин (прадеда данас познатог панчевачког адвоката
Душана Ћурчина) купио на
јавној аукцији од Панчевке
Софије Милутиновић Драгићевић. Занимљиво је и то да
је Ћурчинова кућа или Кућа
са сунчаним сатом трећа по
реду зидана кућа у Панчеву.
Прва грађевина је била Католичка црква Светог Карла Боромејског, а друга је Граничарска кућа.
Занимљиво је да се једна
кућа са сунчаним сатом на
фасади налази и у Земуну,
на углу Главне и Дубровачке
улице, и такође је проглашена за споменик културе од
великог значаја. Саграђена
је 1823. године, што значи
да је тридесет једну годину
млађа од своје панчевачке
близнакиње.
М. Г.

IN ME MO RI AM

Будимир Стојановић
(1952–2019)
Након краће и тешке болести 9.
новембра преминуо је Будимир
Стојановић. Опело и испраћај за
кремацију одржани су 13. новембра 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 очување традиције војвођанског инструмента – тамбуре. Свим срцем радио је на њеном изједначавању с класичним инструментима, попут виолине, кроз откривање нових техника свирања и унапређивање метода рада са ученицима.
Добитник је златне значке КПЗ Србије, као и многобројних награда и признања.
Свој радни век професор Стојановић је започео у Позоришту на Теразијама, да би наставио у Српском народном
позоришту, Војвођанској филхармонији, а потом и у Тамбурашком оркестру РТВ Нови Сад. Године 1994. дошао је у
Тамбурашки оркестар РТВ Панчево на место концерт-мајстора, 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 више пута проглашаван за најбољи тамбурашки оркестар у
Србији.
Иницијатор је оснивања Фестивала уметничке тамбуре и
Смотре војвођанске тамбуре. Био је оснивач и дугогодишњи шеф Тамбурашког оркестра Националног ансамбла
„Коло” и Тамбурашког оркестра АКУД „Иво Лола Рибар”
из Београда.
Професор Буда ће заувек остати у срцима свих тамбураша, а његово дело ће наставити многобројни ученици
којима је он усадио љубав према музици и тамбури.
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НАКОН ЗАВРШЕТКА БЕРБЕ НАШЕ НАJУНОСНИЈЕ КУЛТУРЕ

КУКУРУЗ ИПАК ИЗНАД ПРОСЕКА
Приноси по хектару од
осам до дванаест тона
Августовске суше и
олује умањиле род
Када је реч о приносима наше
најуносније културе – кукуруза, ова година је била нешто
изнад просека.
Међутим, ни ова сезона није
прошла без проблема, а они су,
према речима др Владана Угреновића, саветника за ратарство
са Института „Тамиш”, наступили у августу, када је неколико јаких олуја оборило усеве,
што је на крају бербе резултирало смањеним бројем биљака
по хектару.
– Отежавајућа околност је и
што се то догодило баш пред
метличење, па су многе стабљике изломљене ушле у период зрења. Истог месеца повезало се и више дана с тропским температурама од преко
30 степени Целзијуса, што се
такође негативно одразило на
род. На срећу, имали смо јул
с довољно падавина, па уопштено гледано ово није била
лоша година за кукуруз. Просечан принос ове културе у нашим атарима достизао је и
дванаест тона по хектару, али
није ишао испод осам, што је
према некој процени износ којим се отплаћује уложено. А
да август није бије тако паклено врућ, вероватно би род

ове сезоне био рекордан – напомиње овај стручњак.

Плодосмена веома важна
Саветник са Института „Тамиш” истиче и то да се на панчевачким њивама, као и у многим другим деловима Војводине, највише гаји управо поменута култура.

готово да не можемо да утичемо. Довољно је истаћи да се деведесет осам одсто њива под
кукурузом не залива, иако је
све учесталија појава суша, попут оне катастрофалне из 2016.
године. Практично, једино на
шта је могуће утицати јесте смањење трошкова, пре свега тако
што би ратари до краја спрове-

у наредном периоду морати
озбиљније да приступимо решавању тог проблема. Сирак је
вишегодишња врста, изузетно
адаптирана на наше услове, које смо сами направили технологијом производње. Једноставно, овај жилави и инвазивни коров прилагодио се нашим ораницама и из године у годину

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Зеленило” покосили су траву око ветрозаштитног појаса ка Баваништу, а уз
помоћ колега из ЈКП-а „Комбрест” орезали су део старих
и сувих грана на дрвећу у парку у центру села. Дрва су потом подељена мештанима с
нижим новчаним примањима.
Банатско Ново Село: Комунално предузеће било је протеклих дана ангажовано на
јесењем сређивању центра села, у шта спадају кошење, поткресивање туја и скупљање
лишћа, а у плану је крпљење
преосталих рупа на асфалтним коловозима.

Приколице јесенас солидно попуњене
– Кукуруз се на једној парцели често појављује у плодосменама, односно ротацијама
усева попут пшенице и сунцокрета, као и соје, шећерне репе... То у ратарској производњи доводи до одређених слабости, јер на дуже стазе осиромашује земљиште, које потом
дугорочно даје лошије приносе. С друге стране, када је реч
о ра тар ству, ов де на кли му

ЗНА ЧАЈ ЂУ БРЕ ЊА И ЗА ШТИ ТЕ БИ ЉА КА
Кључне тачке доброг рода кукуруза су исхрана и заштита,
речи су др Владана Угреновића.
– Неконтролисано и пре свега претерано коришћење минералних ђубрива, која су притом и скупа, не доноси ништа
добро када је реч о развоју биљке. У том смислу веома је
битно урадити анализу земљишта, на основу које се ратару
даје препорука о начину ђубрења. Па ако је минерализација азота таква, нема потребе ни за чим, а уколико параметри буду супротни, треба бацати и много више него што је
уобичајено. С друге стране, правилна заштита од корова
исто тако је важна, а акценат мора да буде на хигијени њиве – наглашава овај стручњак.

ли агротехничке мере које им
сугеришу пољопривредни саветници у смислу плодосмене
или коришћења органских ђубрива – наводи Угреновић.
Важно је рећи да имамо две
врсте производње по критеријуму поседа земљишта – на
оном које је у нечијем трајном
власништву, као и на оном које се издаје у закуп.
– Ту људи гледају да мање
уложе, што има неке логике
ако се зна да ту земљу добијају
само на годину, па не могу да
планирају дугорочно. Али то
онда знатно умањује приносе
и редовно изостаје употреба органских ђубрива попут стајњака, глистењака, компоста... –
каже саветник за ратарство.

Опаки сирак
Оно што такође пољопривредницима не да мира, јесте појава резистентности појединих
врста корова. Ту је реч, пре свега, о дивљем сирку.
– С том пошасти све чешће
се сусрећемо на терену, па ћемо

доживљава хиперпродукцију.
Притом је развио механизме толеранције на неке пестициде.
Нарочито је погрешна прекомерна примена истих активних
материја, на које се с временом
тај коров навикава. Стога их је
неопходно мењати у адекватном ритму. Поред тога, произвођачи на амбалажи заштитних
средстава обележавају групе активних материја различитим бојама, које олакшавају њихово
комбиновање, чиме смањујемо
ефекат резистенције. Од осталих сличних корова, заступљен
је и штир, па чак и амброзија,
који такође функционишу по
систему великих бројева. С друге стране, паламида је индикатор лоше агротехнике обраде
њива или се појављује на влажнијим земљиштима – закључује др Владан Угреновић.
Овако или онако, кукуруз је
један од наших најбитнијих извозних артикала, па и произвођачи и стручњаци и држава морају да утичу како би приноси
ове културе били што бољи.

Долово: КУД „Банатски вез”
приредиће „Велики годишњи
концерт” у петак, 15. новембра, од 19 сати, у великој сали Дома културе, а поред домаћина наступиће и СПКД
„Просвјета” из Брчког и КУД
„Електропорцелан” из Аранђеловца. Цена улазнице је 150
динара, а сакупљена средства
биће искоришћена у хуманитарне сврхе.
Глогоњ: Месна заједница припрема документацију за уградњу струганог асфалта у појединим деловима калдрмисаних улица, а уколико време
дозволи, радови ће почети до
краја недеље. Недавно су организовани превентивни прегледи у Дому културе.
Иваново: Лист „Дневник” недавно је приредио велику репортажу о селу. Просветни
саветници су протекле недеље проверавали квалитет рада у школи.
Јабука: Месна заједница је
ор га ни зо ва ла при ку пља ње
одеће и обуће у просторијама Дома културе, а потом ће

те ствари бити однете у Црвени крст. Поменута јабучка
институција донирала је пензионерима седам комплета
столова и столица за њихове
нове просторије, а у плану је
по ста вља ње клу пе ис пред
зграде Поште, с обзиром на
то да су испред ње све чешће
велике гужве. Шеснаести Дечји позоришни фестивал биће
одржан у суботу и недељу, 16.
и 17. новембра, почев од 12
сати, у великој сали Дома
културе.
Качарево: Одборник Скупштине града Панчева Милорад Ђурица примао је у Месној заједници социјално угрожене пензионере и с њима
разговарао о проблемима који их тиште.
Омољица: КУД „Жисел” недавно је учествовао на Смотри фолклора у Смедереву,
ко ју је ор га ни зо вао КУД
„Липе”. У Дому културе је гостовао циркус у уторак, 12.
новембра.
Стар че во: Од ред из ви ђа ча
„Надел” и ове године је добио највеће признање од Савеза извиђача Србије – орден
Одреда орлова, а свечана додела биће уприличена идуће
недеље у Нишу. Овогодишњи
циклус предавања за пчеларе
почеће у среду, 20. новембра,
од 18 сати, у свечаној сали
Месне заједнице, када ће своја искуства колегама пренети
Саша Чолак из Кикинде.

У ФИНАЛУ „СУСРЕТА СЕЛА СРБИЈЕ”

Омољчани другопласирани

ПРЕДСТАВЉАМО УДРУЖЕЊА ЖЕНА – „НОВОСЕЉАНКЕ/BOBOACELE” (5)

Неговање хармоничног суживота двају народа
Међународни дан жена на селу обележава се од пре једанаест година сваког 15. октобра.
Отада се и у нашој земљи одржавају разне пригоде, с основним циљем да се назначе улога и допринос припадница нежнијег пола превасходно у унапређењу пољопривредног и руралног развоја.
У том погледу највећи допринос, без сумње, дају удружења жена, која функционишу у свих девет насељених места, па ће, поводом наведеног
празника, свако од њих бити
представљено.
Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” постоји од краја
2014. године с циљем да промовише традицију пре свега
двају већинских народа из тог
места – српског и румунског,
због чега је, како каже председница тог удружења Снежана Баба, и регистровано двојезично.
– Гледајући на телевизији
како се жене у другим местима уједињују, нас седам одлучило је да формира организацију са жељом да се суграђанке што више оснаже и осамостале. Могу рећи да нам је, након пет година залагања, тај
зацртани циљ истовремено и
веома близу и веома далеко.
Поред финансијских потешкоћа, у тој намери највише нас
омета незаинтересованост младих де во ја ка за дру штве но

користан рад. Оне углавном не
схватају да се не може ништа
постићи преко ноћи и не виде
неку сатисфакцију у стрпљивом уче њу тра ди ци о нал них
вредности, које се могу применити и у данашње време –
истиче председница.
Она наводи да су чланице
различитих старосних доба и
да потичу из разних крајева, а
њихов број варира, па их је тренутно десетак редовних, али
има и оних које се повремено
прикључују.
– Све више суграђанки одлази у иностранство, али ипак је
још увек много жена које седе
код куће и више не знам на који начин можемо да допремо
до њих. Зато смо и одлучиле да
основцима на време приближавамо наш рад на очувању традиције, како би је понели са

собом ако сутра оду на школовање или се отисну у бели свет,
што би им било и „повратна
карта” када једном пожеле да
се врате. Једно од таквих корисних дружења носило је назив
„Деца и вез у руралној средини”, јер многе девојчице дотад
нису знале ни иглу у руци да
држе; добро су реаговале и на
вез, а кроз наше изложбе ускршњих јаја малишани су могли
да виде неке нове технике осликавања. Циљ је да преносимо
традицију с колена на колено,
у чему нам, поред школе, помажу и друге институције, попут Града, Месне заједнице, Дома културе – наводи ова ангажована Новосељанка.
Рад удружења карактеришу
и бројне радионице у оквиру
којих су чланице могле да уче
разне технике – од веза и ткања

преко израде старинских колача до декупажа, резбарења на
стаклу или на љусци од јајета.
– Дуго смо се у таквим случајевима довијали за просторије, а однедавно имамо свој
кутак у згради Месне заједнице. Моментално га опремамо
у етно-стилу и већ смо, рецимо, унеле машине за шивење и
један разбој. Организујемо и
разне манифестације, попут
осмомартовске или ускршње
изложбе, али наша најважнија
је „Банатски хлеб”, која је ове
године трајала дупло дуже. Интересантно је да су првог дана
малишани у друштву реномираног кувара Саше Мишића
учили да спремају традиционалне колаче на модеран начин, док је другог дана, као и
досад, приређено такмичење.
Морам с поносом да истакнем
да је Привредна комора Србије нашу манифестацију две године заредом сврстала у најужи круг најбољих у Србији, и
то у ранг с многим профитним
организацијама. А када је реч
о путовањима, мало смо ограничене будући да све трошкове плаћамо из сопственог џепа. Ипак, издвојила бих гостовања у Темишвару и, нарочито, у Букурешту, тачније у месту Комана, где смо провели
седам дана на обукама на разбоју или на резбарењу на дрвету, а наши радови су потом изложени у престоници Румуније – каже Снежана Баба.

Лукић и Ђукановић с признањем
На свечаности одржаној у суботу, 2. новембра, у Лозовику
покрај Велике Плане, поводом овогодишњег финала „Сусрета села Србије” које годинама организује Културнопросветна заједница Србије,
Омољица је добила награду
за освојено друго место (иза
Бајмока) у конкуренцији села
од преко 5.000 становника.
Ласкаво признање примили су Душан Лукић, председник савета поменуте панчевачке месне заједнице, и Никола Ђукановић, директор Дома културе, који већ годинама организује чувени „Жисел”.
– Наравно да је и наш фестивал аматерског филма битно утицао на поменути успех,
а у широком дијапазону критеријума били су, рецимо, и
привредни ресурси, спортски
успеси, па чак и природни

прираштај, по чему смо последњих година најуспешнији у региону. А све је почело
у прошлогодишњем финалу
у Новом Селу, када су две наше награђене спортске екипе
наговестиле овај успех – наводи Лукић.
Злат не ме да ље ово го ди шњих „Сусрета села Србије”
припале су и Новосељанима
– народни оркестар Дома културе награђен је за изузетан
допринос у развоју свирања
народне музике у селу, док је
Недељко Топић, председник
Савета МЗ, добио признање
за сарадњу с КПЗ-ом.
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ОМОЉЧАНИН ВЕЋ ГОДИНАМА ИЗНАЈМЉУЈЕ СТАРА ВОЗИЛА ФИЛМСКИМ ПРОДУКЦИЈАМА

ДУШАНОВА КОЛА У „СЕНКАМА”
И ХОЛИВУДСКИМ СПЕКТАКЛИМА
У време када се ексјугословенски регион дословно тресе пред
емитовање наставка најатрактивније (и вероватно најконтроверзније) серије последњих
деценија на овим просторима
– „Сенке над Балканом”, један
наш суграђанин, који има знаменит удео у стварању тог (ремек) дела Драгана Бјелогрлића, већ је ангажован на снимању новог остварења у Јасенову
покрај Беле Цркве, где су управо пале прве клапе „Даре из
Јасеновца” Гаге Антонијевића.
Он се зове Душан Ђукановић и већ више од десет година издаје старе аутомобиле за
потребе израде филмова, па је,
рецимо, у поменутој серији учествовало више његових „предратних” камиона и других возила. Притом, већ дуго ради и
за многе домаће и стране екипе као такозвани координатор
играјућих возила.
Овај луцидни Омољчанин за
собом има на стотине кадрова,
а као резултат тога и бројна
познанства с домаћим и страним звездама.
Пре дванаестак година тада двадесетосмогодишњи Омољчанин
Душан Ђукановић сасвим случајно доспео је у посед двају
војних џипова. Баш у то време
одигравало се снимање култне
серије „Вратиће се роде”...
– Када ме је позвао човек који се бавио проналажењем возила за потребе снимања филмова, логично је да сам био потпуно затечен. Помислио сам да
можда није у питању скривена
камера, али сам се ипак, малтене из радозналости, појавио на
договореном месту. Кад оно, тамо ме је чекала озбиљна понуда
– да моја два џипа и камион из
периода Другог светског рата
„заиграју” у једној епизоди те
серије. То је она „црно-бела”

НОР МАЛ НИ ПИРС
И ЗА ТВО РЕ НИ ДЕП
Душан је, као што је речено, на снимањима упознао и велики број светских
глумачких звезда, које су
на њега оставиле различите утиске.
– По мени, најнормалнији
је Пирс (Броснан – прим.
нов.). Када се, рецимо, чекало за кетеринг, он би
стао у ред као и сви ми
остали, а никад није желео
ни специјално обезбеђење.
За разлику од Џонија Депа, који се за време снимања филма „Мина Мата”,
стално затварао у свој шатор, а за фотографисање
није хтео ни да чује – присећа се Ђукановић.

Сцена Јатаган мале из прве сезоне „Сенки над
Балканом” (лево – Душан и његов камион)
сцена, када се један од протагониста присећа стрељања партизана. И тада је почела сарадња,
пре свега с Драгановим братом
Гораном, задуженим за продукцијски део. Како су Бјелогрлићи били задовољни мојим ангажовањем, прича је настављена
и на пројекту „Сенке над Балканом”. То је условило да су
Панчевци, рецимо, могли да виде мој камион у фебруару на
снимању сета у Улици Николе
Ђурковића, у сцени сукоба предратних банди које предводе Калуђер и Кројач (Гордан Кичић
и Никола Јездић – прим. нов.)
– почиње причу Ђукановић.

Дружење – од Шербеџије
до Бесона
Тако се од хобија „из нехата”
искристалисао занимљив, динамичан и уносан посао, па је
Душан убрзо кренуо да интензивно набавља стара возила.
– Да се разумемо, то у највећем броју случајева нису класични олдтајмери, већ је реч о
колима која су заправо филмски реквизити. Битно је да су
шкољке из тог времена, јер гледаоце не треба да занима да ли
су сви делови мотора заиста
оригинални. Како се посао ширио, прикупио сам близу сто
возила насталих пре, за време

и после рата. Што се тиче модерних кола, њих набављам по
потреби, и то углавном када
испуњавам жеље продукције.
Све то утицало је да учествујем у најјачим пројектима сниманим у Србији и да упознам
такве звезде као што су Рејф
Фајнс, Џони Деп, Пирс Броснан... Понекад имам излете у
иностранство, као, рецимо, приликом стварања филма „Ослобођење Скопља” македонскохрватско-финске продукције,
сниманом у старим деловима
престонице Македоније и Битоља. Тамо је играо и бард југословенског глумишта Раде
Шербеџија, па само се лепо
дружили око месец и по дана.
Једноставно, на снимању било
ког филма сви учесници у том
процесу постану нека врста породице – истиче Омољчанин.
Душанов посао у продукцијама назива се координатор
играјућих возила. Он је задужен за њихову набавку, као и
да испуњава захтеве редитеља
и сценографа у вези с било чиме што нека кола треба да ураде у кадру.
– Није исто да ли вози глумац или власник, јер су старија
возила тежа за управљање и
специфична су због мењача,
кочница или неке треће ствари.

Једанпут је, рецимо, требало да
Пирс Броснан вози „порше” из
педесетих година прошлог века, али он је пре сваког паљења

стискао гас, што код тих старих
система доводи до додатног
убризгавања горива у карбуратор и отежава паљење. Сваки
пут сам морао да му помажем,
на шта ми је шармантни и увиђавни Енглез увек „давао пет”.
Моја обавеза је да познајем машину у душу, као и да возила
припремим за разне ситуације,
као на пример за сударања. У
том случају она треба да имају
специјалне ручне кочнице или
мале резервоаре од по пет литара, да се, ако дође до превртања аутомобила, каскадер не би
запалио – наводи Душан.

За наше прилике непојмљиви
су прохтеви иностраних продукција. Углавном је реч о јурњавама колима, попут оних када је претпрошле године Лик
Бесон у Београду снимао филм
„Ана М”.
– Том приликом смо добили
рок од два дана да купимо четрдесет пет „лада” за уништење. То се и догодило доласком
чувених каскадера из Француске, јер су у затвореним дорћолским улицама уследила ретко виђена вратоломна превртања. Занимљив је био и „Сил
тим”, популарна серија о америчким фокама, а радња једне
епизоде одигравала се баш у
нашем главном граду. Посебна
прича је било постављање монтажних базена од специјалне
пластике у Луци Београд за
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Омољчанин снимао и с Небојшом Глоговцем

– До пре десетак година било је много лакше, а сада ми
главобоље пре свега задаје интернет, јер Срби преко њега
дознају за европске или америчке цене старих кола, не
схватајући да оне не важе за
нашу „робу” зато што није ни
приближно тако очувана. Други проблем је што је овде све
мање употребљивих возила, изузев „фића” и „тристаћа”. Исто
важи и за Панчево. Али за наш
град је неупоредиво већа несрећа што је бехатон плочама
и футуристичким клупама и
лампама унакажено старо језгро, које је могло да буде права мека за снимање историјских филмова. Да не причам
о томе што је, уз нарушени
имиџа, изгубљен и велики новац. Ипак, кад год могу, трудим се да менаџерима понудим неку овдашњу локацију,
па је, поред поменутог старог
језгра, снимано и на „четвртој
чуварници” код Иванова и католичкој цркви у Старчеву –
закључује овај нескривени локалпатриота.

Марко Живић и Душан Ђукановић

Панчево могло да буде
филмска мека

Дружење с Радетом Шербеџијом

потребе снимања једног хорора. Највећи је био површине 75
с 35 метара и у њега смо потопили седамнаест возила, а ту је
снимана вожња глисера. У једној од сцена Киру Најтли, која
игра главну ролу, нападају алигатори, а да не би добила неку
заразу, наложено нам је да дезинфикујемо возила, док смо с
мотора морали да уклонимо све
трагове уља и било каквих флуида. Требало је заштити и елисе, што је урадио Никола, поштар из Старчева. С тим у вези,
морам да напоменем да су и
неки моји Омољчани, попут
Александра Топаловића, Владе
Живановића, Дениса Лечеија и
Ненада Кокота, статирали у бројним филмовима и возили стара кола. Надам се да ће ми и у
будућности бити неопходни. И
то не само они – истиче овај
филмски радник.
Највероватније ће тако и бити јер, како Душан наводи, солидно плаћају и домаће и стране продукције. С друге стране,
највећи проблем му је набавка
„нових” старих возила.

Јордан
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АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Бен
Ротвајлера, старог шест година, власница нажалост више није у могућности да држи, јер није у стању да о
њему брине. Стога би било пожељно
да овог пса удоми неко ко има адекватне услове.
Он се зове Бен и вакцинисан је
кад је био мањи, а све време проводио је у боксу и није се шетао.
Друге информације могу се добити на телефон 065/227-65-43.

Црнка
Ова једногодишња куца, мала растом,
а тешка око осам килограма, тражи нове власнике након што је стерилисана,
чипована, вакцинисана против беснила и очишћена од паразита.
Иако је раније живела на улици, на
Котежу 2, Црнка је веома интелигентна и научена на живот у стану и вожњу
у колима.
Нажалост, летос је била отрована,
али ју је наша хумана суграђанка привремено узела код себе
док се не опорави. Сада је као лутка, спремна за озбиљне
удомитеље, па ко је жели, нека позове 067/713-57-95.

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

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

АНДРЕА ТРЕЋА У ЕВРОПИ

„ВОЗОВИ” У ТРЕЋОЈ БРЗИНИ
Динамо 1945 бољи
од Митровчана
Железничар
чува трон

У руском граду Ижевску недавно је одржано Европско првенство у џуду у конкуренцији млађих сениора (такмичари до 23 године), на коме је
наступила и наша суграђанка, чланица Џудо клуба Црвена звезда Андреа Стојадинов.
Андреа се надметала у категорији до 48 кг и овог пута
успела је да обрадује љубитеље џудо-спорта у нашем граду
освојивши бронзану медаљу.
На путу до победничког постоља Андреа је била слободна у првом колу, док ју је у
другом колу победила старија

и искуснија Италијанка Софија Петито. Иако разочарана што у том моменту више
није могла да одбрани прошлогодишњу титулу, наша суграђанка је смогла довољно
снаге, па је у првом реперсажном колу победила одличну Немицу Машу Балхаус, а
затим у борби за треће место
Израелку Тамар Малку. Обе
борбе решила је ипоном.
Ово је уједно Андреина шеста појединачна медаља са
европских првенстава и она
је тиме завршила овогодишњу
сезону такмичења.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКА 013 – ЧЕТИРИ ОД ЧЕТИРИ

Утакмицама четвртог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Првој војвођанској лиги
за одбојкашице.
Због заузетости „спортског
храма” на Стрелишту дерби
је одигран у хали у Банатском Новом Селу, где је првопласирана екипа Одбојке
013 дочекала великог ривала, другопласирани тим Пролетера из Зрењанина.
Љубитељи игре преко мреже могли су да уживају у доброј спортској представи, у
којој се на крају радовао домаћи тим: Одбојка 013 – Пролетер 3:2, по сетовима: 29:27,
25:16, 25:27, 22:25 и 15:9.
Сам поглед на коначан исход довољно говори о неиз-

весности и одбојкашкој драми која се
одвијала под сводовима хале спортова
у Банатском Новом
Селу. Екипа из нашег
града играла је у изме ње ном са ста ву,
шансе су добиле и
оне најмлађе играчице, али и то је било
сасвим довољно да се
тријумфује у великом
дербију.
Тим који предводе тренери Иван Крговић и Владимир
Јованчић задржао је прво место на табели, с једанаест бодова, а другопласирани Пролетер сада има десет. На трећем месту је вршачки Банат,
са осам бодова.
Одбојка 013 наступила је у
саставу: Софија Ашанин, Александра Гаћеша, Марија Марић, Милица Кужић, Николина Весковић, Анђела Вујанић,
Катарина Шоштарић, Јелена
Петров, Јована Кљајић, Даница Добросављевић, Наташа Божић, Милица Зорић, Милица
Стојић и Александра Крстић.
Лидер из Панчева наредног викенда путује у Кикинду, где ће одмерити снаге с
домаћом екипом КИ 0230.

Тринаесто коло Српске лиге
група „Војводина” донело је
много радости љубитељима најважније споредне ствари на
свету у нашем граду и околини. Оба панчевачка представника забележила су победе прошлог викенда, па мирније могу да чекају сам финиш јесење
трке за бодове.
Динамо 1945 је на Градском
стадиону у Панчеву угостио
Раднички из Сремске Митровице. Утакмица је почела минутом ћутања у част прерано
преминулог Владимира Вујовића, а онда је „брзи воз” оправдао улогу фаворита у овом дуелу, па је без већих потешкоћа
савладао ривала.
Већ у првом полувремену,
после погодака Нинковића и
Шарчевића, било је јасно да ће
бодови остати у Панчеву.
Иста слика на терену виђена
је и после одмора. Динамо 1945
био је много доминантнији такмац, па гости нису успели да
угрозе гол домаћина ни када
су остали бројчано јачи на терену, јер је у 73. минуту Нинковић зарадио црвени картон
због неспортског понашања.
„Брзи воз” ни тада није застао,
а своју надмоћ потврдио је у
финишу утакмице, када је и

Бобар, Дашић, Недучић, Стојанов, Милојевић, Ахчин, Шарчевић, Нинковић, Стојановски
и Чордашић, а шансу су добили и Терзић и Белић.
– Врло важна победа за нас,
јер смо тако наставили успешан низ на домаћем терену.
Добро смо отворили меч, постигли смо голове на време. У
другом полувремену смо мало
препустили иницијативу гостима, али то је био договор у свлачионици, а шансу смо вребали
из контранапада што се испоставило као добар потез. Наредног викенда нас очекује дуел у Сомбору. Домаћи Раднички је одличан тим, с високим
амбицијама. Идемо да се „измеримо” са озбиљним ривалом,
али ми боље играмо против

Дер би три на е стог ко ла
Српске лиге „Војводина” одигран је у недељу, 10. новембра,
на СЦ-у „Младост”. Лидер шампионата и једини непоражени
тим сусрео се с трећепласираном екипом на табели. Био је
то прави првенствени дуел, с
много лепих потеза и голова, а
на крају су се радовали љубитељи фудбала у нашем граду:
Железничар – Раднички (Зрењанин) 3:2 (1:0).
Данило Ковачевић и његови
саиграчи су тако начинили још
један крупан корак ка титули
јесењег шампиона, а победом
над одличним Зрењанинцима
на најбољи начин искористили су „кикс” првог пратиоца
Бач ке 1901, ко ја је игра ла
нереше но у Бе че ју, па са да

Александар Стојановски погодио циљ и тако поставио коначан резултат: Динамо 1945 –
Раднички 3:0 (2:0).
Тренер домаћег тима Жарко Тодоровић ривалу је супротставио следећи састав: Анџић,

екипа из врха табеле – рекао је
Жарко Тодоровић, тренер Динама 1945.
„Брзи воз” је сада на петом
месту, са двадесет бодова и скором од шест победа, два ремија и пет пораза.

поново имају пет бодова предности у односу на другопласирану екипу.
Популарна панчевачка „дизелка” је и у мечу против Радничког, од самог почетка утакмице, наметнула свој темпо

игре, а први пут мрежа гостију
из Зрењанина затресла се у 27.
минуту. Стрелац је био Илић.
Друго полувреме протекло је
у знаку капитена Железничара Данила Ковачевића, који је
два пута послао лопту иза леђа
голмана Радничког. Упорни гости успели су у два наврата да
смање резултат, али више од
часног пораза нису могли.
– Јако тешка утакмица, у тешким условима, али најбитније је да смо освојили нова три
бода и да опет имамо пет бодова више од Бачке из Суботице. До краја јесењег дела очекују нас још две утакмице и
надам се да ћемо успешно дочекати првенствену паузу – рекао је Данило Ковачевић.
Железничар је играо у саставу: Кнежевић, Јанкулов, Ђорић, Плавшић, Стојановић, Ковачевић, Илић, Јовановић, Башановић, Трипковић и Мандић, а у другом полувремену
шансу су добили и Брајовић,
Танасковић и Петровић.
– Честитам момцима на три
велика бода. Раднички је јако
добар ривал, али ми смо још
једном били на висини задатка. Био је то прави дерби, играло се тврдо, борбено, а постигнуто је и пет голова. Није нам
нимало лако, није лако држати
овај континуитет, на челу табеле смо од првог кола, притисак
је велики, али издржавамо. Ова
победа је само још један корак
ка нашем циљу. Надам се да ће
се повређени играчи опоравити и да ћемо бити прави и у
преостала два кола – истакао је
шеф стручног штаба Железничара Душан Јеврић.
Наредног викенда „дизелка”
путује у Руму, где ће одмерити
снаге са екипом Првог маја.

УЛИЧНА ТРКА ГРАДА ПАНЧЕВА

МЕМОРИЈАЛ „ФРАЊА МИХАЛИЋ”

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ КАРАТЕА

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

САЊА И СТЕФАН НАЈБРЖИ

У НЕДЕЉУ – ПРЕМИЈЕР ЛИГА

Треће коло Крос лиге Србије,
такмичења које носи и назив
Меморијал „Фрања Михалић”,
одржано је 10. новембра у Београду. Учествовало је преко
200 атлетичара из двадесетак
клубова, а одличан резултат
остварили су и чланови АК-а
Тамиш, које је предводио тренер Зоран Коцић.
У трци на 500 м Стефан Марић је освојио златну медаљу, а
пола сата након тога и његова
сестра Сања Марић у трци пиоПо во дом про шло не дељ ног
празника Атлетски клуб Динамо организовао је, по 72.
пут, „Уличну трку града Панчева”, која је одржана на Градском стадиону. Такмичење је
окупило атлетичаре из околних градова, а учествовали су
и гости из Републике Српске.
Одржано је укупно 26 трка, у свим узрасним категоријама, а кроз циљ су прошла укупно 294 атлетичара.
За Ди на мо је на сту пи ло
преко тридесеторо деце из
атлетске школе, али и атлетичари који су ове године

постизали одличне резултате
на првенствима Србије.
Убедљиве победе остварили
су Ксенија и Анастасија Мркела, Страхиња Стевшић и Андреја Божанић, а Динамо је освојио укупно деветнаест медаља.
Ово је уједно била и последња трка у овој години за атлетичаре Динама. Спортисти овог
колектива освојили су преко
двадесет медаља на државним
шампионатима у свим узрасним категоријама, а Динамо
је годину завршио на шестом
месту у конкуренцији више од
сто атлетских клубова у Србији.

нирки до четрнаест година убедљиво је (с предношћу од 100
м) тријумфовала на 1.000 м и
такође освојила титулу шампионке меморијалног кроса „Фрања Михалић”. Сања је до сада
на тркама Крос лиге освојила
укупно две златне и једну сребрну медаљу. Атлетски клуб Тамиш представљале су и Николина Радовановић и Дуња Предић.
Последње, четврто коло биће на програму у суботу, 16.
новембра, такође у Београду.

Најмлађи каратисти Динама постигли су запажене резултате и
на Купу Србије за полетарце,
пионире и наде, који је одржан
прошлог викенда у Смедереву.
Сребрно одличје освојио је Боривоје Весин, а бронзом се окитио дебитант Марко Форђарини.
Иако су одлично радили, без
трофеја су остали: Мартина Пузић, Јелена Вучковић, Јована
Стоилковски, Теодора Гагић,
Вук Воркапић, Лазар Николић,
Лука Доброта, Вања Чекеревац,

Матеја Степанов, Антоније Ћулибрк, Павле Милошев, Василије Стајчић, Вишња Тончев и
Наташа Пап Марковић. Млади репрезентативци Милица
Гагић и Борисав Јевремовић
нису наступили због повреда.
Сениорска екипа Динама учествоваће у недељу, 17. новембра,
на турниру Премијер лиге Србије, који ће бити одржан у спортској хали у Банатском Новом
Селу, а КК Динамо ће бити и технички организатор такмичења.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

САРА
ВИЦЕШАМПИОНКА
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КОШАРКАШКА ДРАМА СА СРЕЋНИМ КРАЈЕМ

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – БОР РТБ
субота, 18.30

Трећи првенствени
тријумф Тамиша

На Купу Србије у каратеу за
полетарце, пионире и наде, који је одржан у Смедереву, учествовало је и дванаест чланова
КК-а Младост.
Сребрну медаљу у борбама
освојила је Сара Жунић, а женска екипа нада у борбама зарадила је бронзу. Наступиле су:
Катарина Петровић, Сара Жунић, Ана Тубић и Софија Стефановић. Бронзана одличја су
заслужиле и Јована Татаров у
катама и Драгана Мацура у
борбама.
Учествовали су и: Милица
Драгичевић, Нађа Штрбац, Немања Живков, Никола Брацановић, Уна Терзић и Никола
Јаворац.

ЗЛАТНИ МАРИЈА
И ИЛИЈА

На џудо-турниру „Куп жандармерије” сјајне резултате остварили су и борци качаревачког
Јединства.
Златне медаље су освојили
Марија Величковски и Илија
Анђеловић, који је у чак пет
борби победио ривале старије
од себе. Сребром су се окитили: Петар Раневски, Дамјан
Мелиш, Марија Остојић и Жељана Велковски, а бронзе су
зарадили: Алекса Бокун, Милица Пешић, Ксениа Аврмовски и Кристијан Лехни.
Учествовали су и Јана Пејновић, Дарио Балан и Алекса
Лехни.

ЖИКИЋ МЕЂУ
ЕЛИТОМ

Стреличарска репрезентација
Србије од пет чланова недавно
је учествовала на великом Медитеранском купу на Кипру.
Међу изабранима је био и члан
СК-а Панчево Стефан Жикић.
Наш суграђанин је имао одличан наступ и успео је да се
пробије у елиминацијама до
деветог места.
Конкуренцију су чинили такмичари из: Хрватске, Грчке,
Изра е ла, Ве ли ке Бри та ни је,
Луксембурга, Малте и Русије.
Такмичење је посетио и председник Европске стреличарске
асоцијације Марио Скарцела.

Стране припремио

Александар
Живковић

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

Тамиша Бојан Јовичић. Предах је очигледно добро дошао
Саши Радовићу и његовим друговима, а после једноминутног
одмора у центар пажње избио
је Џерид Роудс. Најпре је поентирао, уз фаул играча Новог
Пазара, потом је пресекао један напад гостију и сјајним закуцавањем улио додатну снагу
својим саиграчима... Тамиш је
имао и девет поена „вишка”,
али Новопазарци се нису предавали... У једном дуелу под
кошем повређен је Предраг Прља, који је зарадио дубоку посекотину на челу, али овај сјајан борац Тамиша није одустајао. После интервенције лекарског тима домаћег клуба, с повезом око главе, инсистирао је,
на своју одговорност, да и даље игра... Аљоша Јанковић је
„тројком” довео Тамиш у вођство од 54:45, али уследила је
нова серија гостију, па је после
треће четвртине све и даље било отворено – 56:53.
Невероватна драма одвијала
се током последњег периода
ове узбудљиве утакмице. „Тројком” Ми ло ша Ни ко ли ћа

Панчевци су повели са 67:60,
потом је Саша Радовић изнудио неспортску личну грешку,
био је прецизан с линије слободних бацања... Тамиш је водио са 69:62, па се средином
четврте четвртине учинило да
ће коначно успети да сломи
отпор ривала. Гости се нису
предавали. Само неколико тренутака касније смањили су на
71:69, али нису одустајали ни
када је Алекса Чабрило повисио на 74:69. У последњи минут ушло се с резултатом 75:75.
Четрдесетак секунди пре краја
Николић је поентирао за 77:75,
потом је Прља отео гостима
једну лопту, коју је потом Роудс „закуцао” у кош Пазараца
за 79:75... У тим тренуцима до
краја утакмице остало је још
дванаест секунди. Нови Пазар
је преко Кораћа успео да смањи на 79:77, а потом домаћа
екипа није успела да убаци лопту у игру за пет секунди... Нови Пазар је изненада добио
прилику за победу или бар продужетак. У последње две секунде Новаковић је био фаулиран при шуту, па је добио

прилику да с линије слободних бацања изједначи резултат и Новом Пазару донесе продужетак. Био је прецизан први
пут, али потом му је рука задрхтала... Лопта је изашла из
обруча, за велико славље на
трибини и на терену, за коначну победу домаћег тима: Тамиш – Нови Пазар 79:78.
– Честитам момцима на великој борбености. Водили смо
готово целим током утакмице и
заслужили смо ову победу. Када се Прља повредио, осетио се
мали пад енергије, али погледала нас је и срећа овог пута.
Хвала Чабрилу, који је одиграо
меч готово без тренинга, хвала
Прљи, који је са завојем на глави играо на своју одговорност,
ма не бих никога да издвајам,
сви момци су били изванредни
– с приметним емоцијама у гласу говорио је Бојан Јовичић на
конференцији за новинаре.
Тамиш после шест кола има
скор од три победе и три пораза, а наредног викенда ће гостовати у Старој Пазови и поделити мегдан с Дунавом из
Старих Бановаца.
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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
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР

20:29
27:28

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Кикинда: КИКИНДА – ЖРК ПАНЧЕВО

21:27

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Рума: СЛОВЕН–ДОЛОВО
мушкарци
Долово: ДОЛОВО–ИНЂИЈА
Јабука: ЈАБУКА–ТСК

33:26
28:28
40:31

– Одиграли смо још једну
сјајну утакмицу, са чврстом одбраном. Током целог меча контролисали смо игру, па се питање победника није ни постављало. На крају су шансу добиле и млађе играчице – рекао је
тренер Панчева Марко Крстић.

Наредног викенда Невена
Џелајлија и њене саиграчице
дочекују можда главног фаворита за улазак у виши ранг,
екипу Бора. Утакмица се игра
у суботу, 16. новембра, у Хали
спор то ва на Стре ли шту, од
18.30. Девојке су заслужиле подршку с трибина.

24:23

Одбојка

ДЕВОЈКЕ СЕ ПРОШЕТАЛЕ КРОЗ КИКИНДУ
је гласио 1:5, а 360 секунди касније на семафору је писало и
3:9. Сјајне су у тим тренуцима
биле Невена Џелајлија, Тамара Петковић, Тијана Симић,
Марија Митрић, Тијана Ристић
на голу, ма, све девојке које су
носиле дрес Панчева.
Иста слика виђена је и у другом полувремену. Гошће су и
даље имале инцијативу, држале све конце игре у својим рукама и потпуно контролисале
утакмицу, па су без трзавица
стигле до убедљиве победе и
нових бодова.
ЖРК Панчево је играо у саставу: Милица Илић, Анастасија Грговски, Зорана Марковић (два гола), Тијана Симић
(четири), Амелија Ускоковић,
Невена Џелајлија (два), Теодора Станојевић, Тамара Петковић (10), Ма ри ја Ми трић
(шест), Анастазија Јамбрушић
(један), Тијана Ристић, Ивона
Пешић (један) и Александра
Васић (један).

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

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – МЛАДОСТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА
Рукометашице ЖРК-а Панчево још једном су обрадовале
своје навијаче. Оне су прошлог
викенда, у седмом колу Супер
Б лиге, оствариле још једну изузетну победу, четврту заредом, и још више се учврстиле
у средини првенствене табеле.
Девојке које предводи тренер
Марко Крстић, после великог
тријумфа над фаворитом, Слогом из Петровца на Млави, путовале су у Кикинду, где их је
чекао истоимени домаћи тим.
Невена Џелајлија и њене другарице нису отишле на ово гостовање с белом заставом. Напротив. Осокољене тријумфом над
Слогом, с пуно самопуздања и
вере у себе, храбро су се супротставиле новом ривалу. Желеле
су бодове и – успеле! Кикинда –
ЖРК Панчево 21:27 (10:14).
Већ од самог старта утакмице Панчевке су ставиле до знања домаћим девојкама да се
неће лепо провести у овом дуелу. Већ у 11. минуту резултат

Овог викенда
Рукомет

Коначно – пао је
и Нови Пазар

Коначно се и то догодило. Једини ривал који до сада није
осетио горчину пораза од Тамиша морао је да положи оружје. Била је то сјајна спортска
представа на Стрелишту, сигурно и најбоља и најнеизвеснија
утакмица у шестом колу Кошаркашке лиге Србије... Тамиш –
Нови Пазар 79:78, по четвртинама: 22:20, 15:11, 19:22 и 23:25.
Већ сам почетак утакмице
наговестио је велику и беспоштедну борбу. Гости из Новог
Пазара су нешто боље „отворили” сусрет, а онда је три минута пре истека прве четвртине тренер Тамиша Бојан Јовичић направио „хокејашку измену”, увео је одједном четири
играча с клупе, а његов план
донео је и резултат. Гости су
водили са 14:20, али је Тамиш
потом направио серију од 8:0,
па је после првих десет минута на семафору писало 22:20.
Домаћи кошаркаши су одлично започели другу четвртину.
Лабудовић је поентирао за 24:20,
па је тако натерао стратега Новог Пазара Оливера Поповића
да затражи тајм-аут. Гости нису
успевали да „преведу” резултат,
иако су константно претили. Захваљујући великој борбености и
залагању баш сваког појединца,
Тамиш је успевао да одржи вођство... Тридесетак секунди пре
одласка на одмор Лазар Васић
је првом „тројком” за домаћи
тим разгалио публику, али само неколико секунди касније
Пазарци су узвратили истом мером, па се на одмор отишло с
резултатом 37:31.
Друго полувреме почело је у
знаку гостујућег тима. Кошаркаши Новог Пазара брзо су анулирали предност Тамиша и изједначили на 37:37, а онда је
тајм-аутом реаговао и тренер

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ПРВА ЛИГА
жене
Љиг: СПАРТАК–ДИНАМО
мушкарци
Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО

3:1

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

3:2

ЏУДО У ТЕМИШВАРУ

ЛЕПО ИСКУСТВО
Први турнир под називом „Куп
шампиона Европе”, за девојчице од петнаест година, одржан
је прошлог викенда у Темишвару, а организовао га је домаћи ЏК Феникс.
Србију је представљала вршачка Локомотива, а клуб је
био појачан Андријаном Кртенић (Јединство, Качарево) и
Милицом Секуловић (Динамо,
Панчево).
После исцрпљујућих елиминационих борби у финалу су
се састале екипа домаћина и
наша Локомотива, а меч је завршен с нерешеним резултатом 4:4. Жреб је одлучио да се
понови један меч, у коме је
због пристрасне одлуке судије
победила румунска екипа.
– Први пут радим неко екипно 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 Румуније, друго место и 700 евра
припало је тиму из Србије, а
треће место и 400 евра зарадио
је представник Немачке.

3:0

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
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (У)

0:1
2:0

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де8)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ЛЕПА МАНИФЕСТАЦИЈА У „ЂУРИНОЈ ШКОЛИ”

РВАЊЕ – СПОРТ ЗА СВУ ДЕЦУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Сјајна презентација
Прво такмичење
превазишло очекивања
Рвачки клуб Динамо, у сарадњи са Савезом за школски спорт Панчева, организовао је Општинско школско такмичење за ученике основних школа. Такмичење је одржано 5. новембра у сали
ОШ „Ђура Јакшић”.
Учествовали су ученици из шест основних школа: „Доситеј Обрадовић”, „Ђура Јакшић”, „Свети Сава”, „Исидора Секулић”, „Мирослав Антић” и „Братство–
јединство”.
Такмичење је било подељено по узрасним, тежинским и спортским категоријама, тако да су активни спортисти борилачких вештина били у посебној групи
такмичара. Пред сам почетак турнира
рвачи Динама демонстрирали су умећа
из гимнастике, која је основ рвачког спорта, као и само рвање, у сарадњи с гостима из РК-а Омладинац из Ботоша.
– Како је рвање спорт који нам је донео мноштво медаља са Олимпијских
игара, светских и европских првенстава,
одлучили смо да организујемо школско
надметање и у овом спорту. Желели смо
да рвање приближимо свој деци. Искрено, нисмо очекивали оволики одзив, али
ово је само знак да се рвање враћа у наш

град – рекла је Јелена Ђорђевић испред
Савеза за школски спорт Панчева.
После вагања и жребања такмичење
су отвориле девојчице и тиме су показале да је рвање спорт за све, а након

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.

педесетак борби дипломе које је обезбедио Савез за школски спорт града
Панчева најбољима је уручио председник РК-а Динамо Ива Крстић.
Да све протекне у складу с правилима, побринули су се националне судије
Марко Пановић и Александар Милић и
тренери Динама Вујо Шајић и Алекса
Тодоровић, који су својим стручним саветима водили такмичаре кроз борбе.
Треба напоменути да је ОШ „Исидора Секулић” била најуспешнија, са четири прва, два друга и два трећа места,
док су у кон ку рен ци ји ак тив них

спортиста борилачких вештина прво и
друго место поделиле школе „Ђура Јакшић” и „Свети Сава”.
– Ово је прво такмичење које смо организовали и могу рећи да сам јако за-

довољан. Неизмерну захвалност дугујемо Савезу за школски спорт Панчева, а
захваљујем и спортским пријатељима
из Ботоша, наставницима физичког који су довели децу на такмичење, члановима нашег клуба и родитељима малишана, који су такође учествовали у организацији. Сва деца која су данас учествовала на школском такмичењу у рвању од Динама добијају месец дана бесплатних тренинга у школи рвања – истакао је један од тренера у РК-у Динамо Вујо Шајић.
Млади рвачи из Панчева вежбају у
сали ОШ „Ђура Јакшић”, понедељком и
средом од 19, а уторком и четвртком од
20 сати.
А. Живковић

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.

НАДМЕТАЊЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

СРЕБРО ЗА УРОША
У атлетској дворани у нашем главном
граду у недељу, 10. новембра, одржано
је такмичење у дизању тегова под називом „Трофеј Београда”. Надметали су
се најбољи такмичари из наше земље,
али и гости из иностранства, па је турнир имао и међународни карактер.
Учесници су наступали у дисциплинама трзај и избачај. Пласман се овом приликом није одређивао према засебним
тежинским категоријама, већ су сви такмичари чинили једну апсолутну категорију, а додела признања се вршила на
основу индекса релативне снаге, где је
циљ да са што мањом телесном тежином
такмичар направи што бољи резултат.
У веома јакој конкуренцији такмичар Клуба дизача тегова Динамо Урош
Дашић освојио је друго место.
– Урош је успео да понови резултат
са студентског првенства. Његов биатлон износио је 250 килограма, трзај
110 кг, а избачај 140 кг. Ситнице су одлучивале за бољи резултат. Ипак, бити

Заставе

вицешампион једног овако престижног
такмичења заиста је велики успех – рекао је Филип Влајић, председник КДТа Динамо.

Так ми ча ри ма пан че вач ког клу ба
предстоји Првенство Србије у бенчпресу, које ће бити одржано 30. новембра.
А. Ж.

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.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Дамјан Вељковић,
гимназијалац:

Никола Јовичић,
гимназијалац:

Милица Спасојевић,
гимназијалка:

– Планирам да
доста учим. Ако буде
било лепо време,
фотографисаћу.
Сигурно ћу и изаћи с
другарима. Наравно,
вежбаћу и свој
инструмент, гитару.

– Викенд ће бити
посвећен кошарци.
Утакмица ме чека у
недељу. У суботу ћу
отићи и до Хале
спортова. После тога ћу
изаћи с друштвом.

– 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.
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