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ВАРОШВАРОШ

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и но-
шење оружја.

Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радни-
ка „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.

Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју за-
конску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну пре-
кршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

НАСТАВЉА СЕ БОРБА НЕПРЕСТАНА

ДА ЛИ СУ ПАНЧЕВАЧКИ 
КОМАРЦИ НЕУНИШТИВИ страна 3

КАЗНЕ ЗА БИЦИКЛИСТЕ ДО 40.000,
ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СТЕ НА СПИСКУ!

СВИ ЗНАЈУ ДА ОКРЕЋУ ПЕДАЛЕ, АЛИ НЕ И ЗАКОНЕ страна 7

Тајне закона о 
запошљавању 
преко агенција

страна 26
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КМултијезички додатак – на словачком језику 

Viacjazyčná príloha – v slovenskom jazyku » стране I-VIII

ПОЗНАТО ИЗЛЕТИШТЕ НА МЕТИ ВАНДАЛА

Уништавају Белу стену
ПОЗНАТО ИЗЛЕТИШТЕ НА МЕТИ ВАНДАЛА

Уништавају Белу стену

страна 5
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НА ЧЕМУ СЕ РАДИ У ШКОЛАМА ТОКОМ РАСПУСТА

До ма ћи
задатак

Ве ро ва ли или не, још са мо две
не де ље пре о ста ле су до по чет -
ка но ве школ ске го ди не! Је л’
и ва ма про ле тео рас пуст?
Има те ли осе ћај да и ни сте
бог зна шта сти гли да ура ди те
са клин ци ма од ју на до да нас,
иа ко сте то ли ко то га пла ни ра -
ли? Чи ни вам се да је сад крај -
ње вре ме да пре о ста ле сло бод -
не да не ис ко ри сти те за не што
кре а тив но, са мо не ма те пој ма
шта би сте уоп ште ра ди ли? Ево
до бре иде је!

Је сте ли већ чу ли за ону учи -
те љи цу што је ђа ци ма за до ма -
ћи то ком ле та за да ла 45 фан -
та стич них за да та ка ко ји се,
на рав но, уоп ште не ти чу гра -
ди ва у шко ли? Реч је о за да ци -
ма ко је би сва ко од нас, имао
де цу или не, био рас пуст ил’ не
био, с вре ме на на вре ме тре ба -
ло да по ста ви се би. Ево шта је
учи те љи ца, из ме ђу оста лог, за -
да ла клин ци ма.

Ви ди је дан из ла зак сун ца.
По гле дај бар је дан филм са по -
ро ди цом. На пра ви до ма ћи сла -
до лед. Гле дај у зве зде и са њај.
За са ди и не гуј јед ну биљ ку. По -
се ти је дан му зеј и иди на јед ну
из ло жбу. Ба ци се у ба зен и ис -
пр скај што ви ше. Про чи тај две
књи ге и по не ки стрип. На пра -
ви се би јед ну огр ли цу или на -
ру кви цу. Од гле дај бар је дан ва -
тро мет. Пра ви ба ло не од
са пу ни це. По се ти је дан град
или се ло ко је не по зна јеш. Гле -
дај у обла ке и тра жи об ли ке у
њи ма. Ба ви се спор том, пе вај,
играј и пле ши. Во ли са мог се -
бе, ве руј у се бе и чу вај се. На у -
чи да ра диш не што но во. Смеј
се док те не за бо ле обра зи и
сто мак. Сва ког да на по кло ни
бар три за гр ља ја. Обој и укра -
ша вај ка ме ње. По се ти не ку би -
бли о те ку. На пи ши јед ну при -
чу. Ре ци не ко ме да ти је драг и
да га во лиш гле да ју ћи га у очи.
Пу сти јед ном зма ја. Стек ни
бар два но ва при ја те ља. На пра -
ви јед ну не за бо рав ну фо то гра -
фи ју и ура ми је. Ви ди је дан за -
ла зак сун ца и ужи вај.

Ура ди мо ли бар три-че ти ри
ства ри са овог спи ска у јед ној
не де љи, или бар ме се цу, жи вот
ће нам не сум њи во до би ти леп -
шу аро му. Поч ни мо од овог
рас пу ста. Да ви ди мо шта се мо -
же учи ни ти за ово пре о ста ло
вре ме... Ко ји ће те ви за да так
нај пре ура ди ти? Ово са за гр ља -
ји ма зву чи баш до бро, зар не?

За те ку ће ра до ве у 
основ ним шко ла ма, Град
из дво јио се дам ми ли о на

Ре а ли за ци ја у то ку или 
већ све фи ни ши ра но

Не ке шко ле има ју про блеме
с ле га ли за ци јом обје ка та,
ка же ре сор на већ ни ца

Док тра је школ ска го ди на, зна се шта
је нај ва жни је: де ца – ка ко основ но -
школ ска, та ко и сред њо школ ци – ко ја
тре ба да бу ду фо ку си ра на на ис пу ња -
ва ње сво јих оба ве за, баш као и њи хо -
ви на став ни ци и про фе со ри. Ни је то
увек та ко, али то ни је ни те ма овог
тек ста, већ из глед и ста ње школ ских
згра да и дво ри шта, чи ме се док ча со -
ви тра ју, у скла ду с ин ге рен ци ја ма и
спо соб но сти ма, ба ве са мо до ма ри.

На ле то, то ком рас пу ста, у пу сте
згра де ула зе гра ђе вин ци ка ко би их
скоц ка ли ко ли ко је то у фи нан сиј ском
сми слу мо гу ће. У ве зи с овим по след -
њим, као и с још не ким мо мен ти ма
из ње ног ре со ра, са го вор ни ца нам је
мр Та тја на Бо жић, град ска већ ни ца
за ду же на за обра зо ва ње.

Ке ра ми ка и учи о ни це

За ра до ве из обла сти те ку ћег одр жа -
ва ња у основ ним шко ла ма – кре че ње
учи о ни ца и дру гих про сто ри ја, за ме -
на по до ва, мо лер ско-зи дар ски ра до -
ви и раз не адап та ци је про сто ра – за
11 од 20 шко ла ове го ди не бу џе том
Гра да пла ни ра на су сред ства у из но су
од око се дам ми ли о на ди на ра.

Шко ле су по че ле ре а ли за ци ју нај -
ве ћег бро ја ра до ва, а не ки су већ и за -
вр ше ни: у ОШ „Иси до ра Се ку лић” из -
вр ше на је за ме на под них обло га у
ход ни ку шко ле, што је ко шта ло
497.014 ди на ра, а у ОШ „Све ти Са ва”
ура ђе на је пр ва фа за из ра де тех нич ке
до ку мен та ци је за по тре бе га си фи ка -
ци је шко ле; це на тог по сла би ла је
297.600 ди на ра.

– Ка да су те ма ин ве сти ци је у основ -
ним шко ла ма, за вр ше ни су ра до ви на

ЧИСТЕ ФАСАДЕ, САВРЕМЕНА ОПРЕМА И ПРОЈЕКТИ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Корзо се зањише.

Центар града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

из ра ди бе тон ске под ло ге за спорт ске
те ре не у ОШ „До си теј Об ра до вић” у
Омо љи ци, у вред но сти од 960.000 ди -
на ра. У ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” у
то ку је из ра да тех нич ке до ку мен та -
ци је за из во ђе ње ра до ва на ин ста ла -
ци ја ма про тив по жар не за шти те – део
по треб них па пи ра је за вр шен, а то је
ста ја ло 295.200 ди на ра; у ОШ „Ђу ра
Јак шић” у то ку су ра до ви на ре кон -
струк ци ји ин фра струк ту ре и спорт -
ских те ре на, у про це ње ној вред но сти
од око 17 ми ли о на ди на ра – од че га
је шко ла по кон кур су из бу џе та АП
Вој во ди не оства ри ла сред ства у из но -
су од 9.860.352, док је Град за су фи -
нан си ра ње из дво јио 2.465.088 ди на -
ра – на во ди Та тја на Бо жић.

По ста вља ње ке ра ми ке, са на ци ја то -
а ле та, по пра вак фа са да и из ме шта ње
мон та жних обје ка та – опис је ра до ва
из обла сти те ку ћег одр жа ва ња у пет
сред њих шко ла ове го ди не, за шта је
из град ске ка се из дво је но око
2.600.000 ди на ра. Ве ћи на ра до ва је у
то ку, а у две шко ле су и за вр ше ни: у
ЕТШ „Па ја Мар га но вић” ке ра ми чар -
ски ра до ви у ка би не ти ма шко ле
(188.800 ди на ра), а у Гим на зи ји
„Урош Пре дић” из ра да кон цеп ту ал -

ног и идеј ног ре ше ња за по тре бе из -
град ње но вих учи о ни ца на соп стве ној
пар це ли (441.600 ди на ра).

Оде ље ње за ин ве сти ци је Град ске
упра ве до ста ви ло нам је по дат ке у ве -
зи с ин ве сти ци ја ма у сред њим шко -
ла ма. Град ска већ ни ца ка же:

– У МШ „Сте ви ца Јо ва но вић” у то -
ку је из ра да тех нич ке до ку мен та ци је
за из во ђе ње ра до ва на са на ци ји ру ко -
мет ног те ре на и из град њи па нел не
огра де око ње га – за сад је то ко шта ло
2.196.048, а у МШ „Пан че во” ра ди се
на до ку мен ти ма за из град њу ра ди о -
ни це; вред ност до са да шњег по сла је
304.200 ди на ра.

Ра чу на ри и лап то по ви

Уна пре ђе ње струч не на ста ве у сред -
њим шко ла ма у по след њих осам го ди -
на Град Пан че во под сти че пре све га
сред стви ма опре де ље ним Ло кал ним
ак ци о ним пла ном за за по шља ва ње, а
у ве зи са ре а ли за ци јом ме ре ак тив не
по ли ти ке за по шља ва ња „Уна пре ђе ње
кон ку рент но сти сред њих шко ла, пу -
тем по бољ ша ња усло ва за из во ђе ње на -
ста ве”, што је у ин ге рен ци ји ре со ра у
Ве ћу ко ји во ди Су за на Јо ва но вић.

Пу тем кон кур са, шко ле су у по ме -
ну том пе ри о ду оства ри ле сред ства из
бу џе та гра да у из но су од око 18 ми ли -
о на ди на ра за опре ма ње ка би не та и
ра ди о ни ца нај са вре ме ни јом опре мом

(ра чу на ри, про јек то ри, лап то по ви...).
За вр шен је и ово го ди шњи кон курс за
оса вре ме њи ва ње струч не на ста ве:
осам сред њих шко ла, ко је тре нут но
пот пи су ју уго во ре с Пан че вом, уз по -
моћ ква ли тет них про је ка та до би ће
ско ро че ти ри ми ли о на ди на ра.

Ре а ли зо ва ће се сле де ће: ЕТШ „Па -
ја Мар га но вић” опре ми ће ка би нет са
16 но вих ра чу на ра (385.655 ди на ра);

Гим на зи ја „Урош Пре дић” има ће но -
ву ра чу нар ску мре жну ин ста ла ци ју
(469.377); ШО СО „Ма ра Ман дић” ће
у ка би не ту за цве ћар ство и по љо при -
вре ду са да има ти ин тер ак тив ну та блу,
лап топ и про јек тор (195.600); ПШ „Јо -
сиф Пан чић” рас по ла га ће ра чу на ри -
ма и про јек то ром (597.958); МШ
„Пан че во” до би ја 15 ра чу на ра, ко лор-
ла сер ски штам пач и лап топ (527.898);
ЕТШ „Ни ко ла Те сла” ће по се до ва ти
лап топ, сет за до ја ву по жа ра, сет за

ви део-над зор, ин тер фон ски си стем за
над зор и школ ску та блу (436.986); ТШ
„23. мај” би ће опре мљен ка би нет са
17 деск топ ра чу на ра с ква ли тет ном
гра фич ком кар ти цом (564.541); МШ
„Сте ви ца Јо ва но вић” убу ду ће ће у ка -
би не ту за здрав стве ну не гу има ти
опре му из обла сти ги не ко ло ги је и аку -
шер ства (821.884 ди на ра).

Усло ви за уче ње и рад очи глед но ће
би ти на ви шем ни воу у на ред ној
школ ској го ди ни.

Оба ве зне до зво ле

Кон ку ри ше се и за фон до ве ви ших
ин стан ци вла сти, ма да...

– Нај ве ћи про бле ми не ких шко ла у
ве зи су с ле га ли за ци јом обје ка та: не ма -
ју ло ка циј ске и упо треб не до зво ле. За -
то смо ор га ни зо ва ли са ста нак с ди рек -
то ри ма и се кре та ри ма свих та квих
шко ла. Чу ли смо где се и у ко јим слу -
жба ма нај ви ше вре ме на гу би при ли ком
при ба вља ња нео п ход них па пи ра, од но -
сно где је ле га ли за ци ја за ста ла. По сти -
гли смо на чел ни до го вор, па ће Град
ви де ти где је мо гу ће убр за ти про це ду -
ре, а по што се за вр ши ле га ли заци ја, ту
смо да по мог не мо са су фи нан сира њем

и пи са њем про је ка та, ка ко би ви ше
сред ста ва не го са да до ла зи ло преко по -
кра јин ских и ре пу блич ких кон кур са –
об ја шња ва ре сор на већ ни ца и до да је да
шко ле, ко је већ има ју нео п ход ну до ку -
мен та ци ју, сва ке го ди не до би ја ју сред -
ства из раз ли чи тих фон до ва.

Чла но ви Ве ћа и за по сле ни у се кре -
та ри ја ти ма, пре ма ре чи ма Та тја не Бо -
жић, оби ла зе гра ди ли шта и увек су ту

да по мог ну ру ко во ди о ци ма шко ла уко -
ли ко је то нео п ход но. За до вољ на је ви -
си ном сред ста ва ко ја Град из два ја за
школ ство, али „увек мо же ви ше” и по -
но сна је на то што „на ше шко ле ни ка -
да ни су би ле у бло ка ди, јер Град ре дов -
но пла ћа ко му на ли је и ’да ре жљив’ је
ка да је у пи та њу те ку ће одр жа ва ње”.

По што, про ве ре но, ни је та ко у мно -
штву гра до ва у на шој зе мљи, тре ба ло
би да смо за до вољ ни.

С. Трај ко вић

Татјана Божић: Град ће видети где је могуће убрзати процедуре

РА ДО ВИ С РО КОМ ДО 1. СЕП ТЕМ БРА

Пре ма на ја ва ма, до 1. сеп тем бра би ће за вр ше ни ови ра до ви (вред ност

ин ве сти ци ја ис ка за на у ди на ри ма је у за гра да ма):

1. ОШ „Ва са Жив ко вић” (150.000) – кре че ње ка би не та на спра ту;

2. ОШ „Ђу ра Јак шић” (350.000) – уре ђе ње про сто ра за ар хив ску гра ђу;

3. ОШ „Ми ро слав Ан тић Ми ка” (588.000) – за ме на оште ће них ста ка ла

на фи скул тур ној са ли;

4. ОШ „4. ок то бар” (450.000) – кре че ње про сто ри ја у ста рој шко ли;

5. ОШ „Ак сен ти је Мак си мо вић” (308.239) – за ме на по до ва у учи о ни ца -

ма и би бли о те ци;

6. БШ „Ди ми три је Пар лић” (350.000) – за ме на ба лет ског по да са пра те -

ћим ра до ви ма и кре че њем про сто ри ја, и (500.000) – мо лер ско-зи дар -

ски ра до ви и за ме на сто ла ри је;

7. МШ „Сте ви ца Јо ва но вић” (400.000) – из ме шта ње и по нов но по ста вља -

ње мон та жних обје ка та, и (150.000) – за ме на си гур но сних ре ше та ка;

8. МШ „Пан че во” (373.848) – са на ци ја то а ле та у ра ди о ни ци, и (350.000)

– из ра да про јек та ру ше ња де ла ра ди о ни це;

9. ПШ „Јо сиф Пан чић” (500.000) – по прав ка фа са де.

ВР ТИ ЋИ И МА ЊАК ПРО СТО РА

У окви ру ПУ „Деч ја ра дост” у 2019. го ди ни пла ни ра ни су ра до ви у вр ти -

ћу „Бу ба ма ра” око те ра се, у „Не ве ну” на кро ву, а у цен трал ној ку хи њи на

де лу кро ва; по ме ну ти вр ти ћи и део ку хи ње би ће и окре че ни.

Ове го ди не је на ли сти че ка ња оста ло 260 де це, а че тр де се то ро мла -

ђих од го ди ну да на ни су ни бо до ва ни, што зна чи да за укуп но 300 де це

не ма до вољ но про сто ра са са да шњим град ским ка па ци те ти ма. У ве зи с

овим Та тја на Бо жић ка же:

– Град озбиљ но раз ми шља ка ко да ре ши про блем ли сте че ка ња, па ће -

мо ре ше ње и на ћи: да ли ће то би ти не ки обје кат у сво ји ни гра да ко ји ће -

мо ре но ви ра ти, или ће мо зи да ти но ви – ви де ће мо. Мно го то га за ви си и

од фи нан си ја, тј. од при ли ва нов ца и бу џе та. У сва ком слу ча ју да је мо све

од се бе и сва ка ко ће мо ура ди ти оно што је бр же из во дљи во – ва жно нам

је да де ца бу ду збри ну та.

У ЕТШ „Никола Тесла” ускоро видео-надзор
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СТА ТИ СТИ КА

Беба у Панчеву
све ма ње

То ком про шле го ди не, у Ма -
тич ну књи гу ро ђе них упи са -
но је 1511 бе ба по осно ву
пре би ва ли шта ро ди те ља у
Пан че ву, док је за исти пе -
ри од у Ма тич ну књи гу умр -
лих упи са но 1842 ли ца.

Раз лог за за бри ну тост за
будућност је и по да так да
се број ро ђе них сма њио, а
број умр лих по ве ћао у од -
но су на прет ход ну го ди ну.
У 2017. го ди ни у Ма тич ну
књи гу ро ђе них би ло је упи -
са но 140 бе ба ви ше у од но -
су на 2018. го ди ну, док је
број умр лих био ма њи за
10.

Не га ти ван при род ни при -
ра штај ду го го ди шњи је
тренд у Ср би ји. Пре ма про -
це на ма Ре пу блич ког за во да
за ста ти сти ку, Ср би ја је у
2018. го ди ни по пр ви пут
има ла ма ње од 7 ми ли о на
ста нов ни ка, а сто па при род -
ног при ра шта ја у овој го ди -
ни би ла је по зи тив на у са -
мо шест оп шти на у
Републици: у Ту ти ну, Но -
вом Па за ру, Пре ше ву, Бу ја -
нов цу, Но вом Са ду и у бе о -
град ској оп шти ни Зве зда ра.

АПЕЛ ЦР ВЕ НОГ КР СТА

Со фи ји хит но
требају тром бо ци ти
На шој су гра ђан ки Со фи ји
Ка ра но вић (23) из Пан че ва
хит но су по треб ни да ва о ци
тром бо ци та АБ+ или АБ-
крв не гру пе, због пре са ђи -
ва ња ко шта не ср жи у про -
це су ле че ња акут не ле у ке -
ми је. По тре бе су сва ко днев -
не, а због рет ке крв не гру -
пе, да ва о ца је ма ло.

Сто га Цр ве ни крст Пан -
че во апе лу је на све на ше су -
гра ђа не крв не гру пе АБ, би -
ло ког РХ фак то ра, ста ро сти
од 18 до 60 го ди на, пре ко 60
ки ло гра ма те жи не, као и су -
гра ђан ке ко је ни су ра ђа ле
или би ле у дру гом ста њу, да
се ода зо ву апе лу и по мог ну
у Со фи ји ном ле че њу.

Те сти ра ње по тен ци јал них
да ва ла ца кр ви се оба вља на
Ин сти ту ту за тран сфу зи ју
кр ви Ср би је, сва ког рад ног
да на из ме ђу 8.00 и 10.30 са -
ти. Пре воз до Ин сти ту та
обез бе ђу је Цр ве ни крст Пан -
че во.

Ако же ли те да да те крв
за Со фи ју, по зо ви те Цр ве -
ни крст пу тем те ле фо на
063/455-822 или 062/8036-
991 ра ди ор га ни зо ва ња од -
ла ска за Бе о град. Д. К.

ОСНОВНИ СУД ОДЛУЧИО У КОРИСТ ТУРИСТА

Одштета за преварене

НАСТАВЉА СЕ УНИШТАВАЊЕ ДОСАДНИХ ИНСЕКАТА 

ЈЕСУ ЛИ НАШИ КОМАРЦИ НЕУНИШТИВИ?

Панчевачки Основни суд до са-
да је донео 16 пресуда (15 пра-
воснажних и једну за сада још
неправоснажну) у корист несуђе-
них туриста који су панчевачкој
агенцији „Glo bal Web Tra vel Ser -
vi ce” 2018. уплатили новац за
путовања, a она нису реализова-
на. Још један поступак је у току.

Бранислав Богосављев, за-
конски заступник поменуте
агенције, дужан је да тужио-
цима исплати новац уплаћен
за нереализоване аранжмане
и да им надокнади трошкове
судског поступка.

Подсећања ради, агенцију
„Glo bal Web Tra vel Ser vi ce”, чи-

је су се просторије налазиле у
Жарка Зрењанина, туристичка
инспекција затворила је кра-
јем јула 2018, након пријава
грађана чија путовања у Бугар-
ску, Египат и Вијетнам нису
реализована. Тада се испоста-
вило да је агенција радила без
лиценце.

Богосављев је тада најпре
ухапшен, а потом пуштен да
се брани са слободе. Он је
осумњичен да је од маја до
августа 2018. довео у заблуду
17 физичких лица и да је
себи прибавио имовинску
корист у износу од 2.397.044
динара. Д. К.

ЛА БО РА ТО РИЈ СКИ НА ЛАЗ ПО ТВР ДИО СУМ ЊЕ

Стигла свињ ска ку га
Ми ни стар ство за по љо при вре -
ду Ср би је до не ло је ре ше ње ко -
јим се под руч је око Мла де нов -
ца, ко је се про сти ре на три ки -
ло ме тра, про гла ша ва за за ра -
же но због по ја ве африч ке свињ -
ске ку ге. Та ме ра је про пи са на
на кон што је ла бо ра то ри ја у
Ма дри ду ових да на по твр ди ла
да се и у Ср би ји по ја ви ла та
за ра зна бо лест.

Ва жно је на по ме ну ти да ви -
рус африч ке свињ ске ку ге уоп -
ште ни је опа сан за љу де и да
на па да са мо сви ње и ди вље
сви ње. Осим то га, не ма ни ка -
квих опа сно сти ни ако се кон -
зу ми ра свињ ско ме со у објек -
ти ма ко ји су под над зо ром ве -

те ри нар ске ин спек ци је. Што се
ти че ку по ви не сви ња и свињ -
ског ме са, оне ни су до зво ље не
на за ра же ном под руч ју, а у
свим дру гим кра је ви ма Ср би је
су до зво ље не.

Над ле жне слу жбе пред у зе ле
су пре вен тив не ме ре ка ко би
се спре чи ло да ље ши ре ње ове
бо ле сти. На ме сти ма на ко ји -
ма је утвр ђе но при су ство ви -
ру са ко ји је иза зи ва оба вље на
је еу та на зи ја за ра же них сви -
ња, за то што не ма вак ци не за
африч ку свињ ску ку гу. Др жа -
ва је на док на ди ла ште ту вла -
сни ци ма пр вих сви ња ко је су
еу та на зи ра не, а то ће чи ни ти и
да ље. М. Г.

ЗА СТОЈ „ПЕТРО ХЕ МИ ЈЕ”

Ре дов на ак тив ност

Због ра до ва на про це сној опре -
ми 12. ав гу ста, план ски је за у -
ста вље на про из вод ња у „Пе тро -
хе ми ји”. Ра но ују тру, око 4 са -
та, об у ста вље на је про из вод ња
у фа бри ци Ети лен, а на кон то -
га, и у фа бри ка ма по ли е ти ле -
на ви со ке гу сти не (ПЕВГ) и по -
ли е ти ле на ни ске гу сти не
(ПЕНГ). Пре ма ре чи ма над ле -
жних, ове ак тив но сти има ле су
за по сле ди цу по ја ву бу ке и по -
ја чан пла мен на ба кљи за са го -
ре ва ње. План ско за у ста вља ње
про це са про из вод ње у пе тро -
хе миј ским фа бри ка ма ре а ли -
зо ва но је уз по што ва ње про пи -
са них без бед но сних ме ра и у
скла ду са ва же ћим про це ду ра -
ма ком па ни је, твр де у „Пе тро -
хе ми ји”. Ус по ста вља ње уо би -
ча је ног ре жи ма ра да у ХИП-
Пе тро хе ми ји оче ку је се до кра -
ја рад не не де ље.

УСПЕХ АК „ТА МИШ”

Ме ђу ода бра ни ма
У Кра гу јев цу ће од 21. до 28.
ав гу ста би ти одр жан камп пер -
спек тив них атле ти ча ра Ср би је
на ко ме ће бо ра ви ти и чла ни -
це АК-а „Та миш” Са ња Ма рић
и Је ле на Ва си ље вић.

Са ња је по зив се лек то ра Еди -
на Зу ко ви ћа за слу жи ла јер је у
2019. оства ри ла нај бо ље ре зул -
та те у Ср би ји у ди сци пли на ма
на 300, 600 и 800 ме та ра и оце -
ње на је као ве ли ки по тен ци јал.

Је ле на је нај тро феј ни ја атле -
ти чар ка Та ми ша са 14 осво је -
них ме да ља на др жав ним пр -
вен стви ма у бр зом хо да њу на
1.000, 2.000 и 3.000 ме та ра.

Све тро шко ве уче шће на кам -
пу атлет ских на да Ср би је сно си
Атлет ски са вез Ср би је. А. Ж.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин

ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 3.600 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900

У четвртак, 15. августа, у Ја-
буци ће бити спроведено су-
збијање ларви комараца у ка-
налима и барама. Том прили-
ком биће коришћен хемијски
препарат који није опасан за
пчеле и друге живе организме.

Уколико буду били повољни
метеоролошки услови, комар-
ци ће бити прскани и дан ка-
сније (у петак, 16. августа), од
19 до 22 сата, на територији
града Панчева. То ће бити оба-
вљено са земље, задимљава-
њем, па се пчелари упозорава-
ју да заштите пчеле.

Иначе, на територији Панче-
ва још увек нису откривени ко-

марци заражени вирусом Гро-
знице Западног Нила, саопштио
је Завод за биоциде и медицин-
ску екологију ових дана.

Стручњаци те установе спро-
вели су овај надзор на 21 лока-
цији, а највише у уличним ка-
налима са водом, и у приоба-
љу Тамиша. Утврдили су да је
број ових инсеката изузетно ве-
лики, као и да их највише има
у уличним каналима у Јабуци,
као и у септичким јамама, бу-
рићима у којима се чува вода,
и у другим малим воденим по-
вршинама.

Иначе, мужјаци комараца,
који су најбројнији на нашим

просторима, живе до седам да-
на, а женке од две недеље па
до неколико месеци. Ако се то-
ком зиме сакрију по таванима,

подрумима или у гаражама,
оне могу да преживе и до шест
месеци, а након тога полажу
јаја пет до шест пута, у просе-
ку од 150 до 400 јаја. 

Резултати научних истражи-
вања показали су и да комарци
спадају међу најиздржљивије
животињске врсте и да се при-
лагођавају свим околностима.
Због тога се приликом њиховог
прскања хемијским препарати-
ма препоручује да се обавезно
води рачуна о томе да не по-
стану отпорни на средство које
се користи за њихово сузбија-
ње, јер онда оно неће имати
никаквог ефекта. М. Г.

ОР ГА НИ ЗА ТОР ПРО ТЕ СТА ПРО ТИВ ТРО ВА ЊА ПА СА И МА ЧА КА НА СТА ВЉА БОР БУ

Кри вич на пријава због тро ва ња
Жељ ко Стој чић, наш су гра ђа -
нин и ор га ни за тор про те ста,
одр жа ног 4. ав гу ста ис пред
згра де Град ске упра ве, по во -
дом че стих слу ча је ва тро ва -
ња па са и ма ча ка, под нео је у
сре ду, 14. ав гу ста, кри вич ну
при ја ву про тив дво је на ших
су гра ђа на за то што су, по ње -
го вом ми шље њу, ко мен та ри -
ма на Феј сбу ку ши ри ли па -
ни ку и мр жњу пре ма пси ма
лу та ли ца ма и мач ка ма, и по -
зи ва ли на њи хо ву на сил ну
ликви да ци ју!

Стој чић је у при ја ви на вео да
му је за сме та ло то што је је дан

од дво је про зва них, у ко мен та -
ри ма по сле ње го вих об ја ва на
Феј сбу ку, на вео да, док не ки на -
ши су гра ђа ни про те сту ју због
уби ја ња па са и ма ча ка, дру ги
не мо гу због тих жи во ти ња мир -
но да ше та ју сво ју де цу.

Ау тор тог ко мен та ра, ка ко
да ље на во ди Стој чић у кри вич -
ној при ја ви, због то га је пред -
ло жио да про блем на пу ште них
па са и ма ча ка ре ше они ко ји
по след њих не де ља тру ју те жи -
во ти ње по Ко те жу 2.

Та об ја ва је, пре ма Стој чи ћу,
би ла по вод за крај ње не у ку сне
и су ге стив не ко мен та ре дво је

на ших су гра ђа на на Феј сбу ку.
Они су, ка ко сма тра Стој чић,
та квим тек сто ви ма иза зва ли па -
ни ку код на ших су гра ђа на, јер
су под стре ки ва ли на уби ја ње и
зло ста вља ње жи во ти ња, што су
кри вич на де ла. Стој чић је у сво -
јој кри вич ној при ја ви под се тио
да је, у по след њих ме сец да на,
на Ко те жу 2 отро ва но око 80
па са и ма ча ка, отро ви ма ко ји
су опа сни и за љу де, а по себ но
за ма лу де цу.

Је дан од на ших су гра ђа ни -
на ко је је про звао Стој чић, од -
го во рио му је на Феј сбу ку. Он
је не ги рао да су он и ње го ва

су пру га у њи хо вим ко мен та -
ри ма по зи ва ли на на сил ну ли -
кви да ци ју жи во ти ња и на гла -
сио да ни јед ном ни су по др жа -
ва ли њи хо ву ли кви да ци ју. На -
пи сао је и да ће се он и ње го ва
су пру га ода зва ти ту жи ла штву
ако бу ду по зва ни и до дао да
се они осе ћа ју угро же но јер их
је Стој чић оп ту жио у ње го вој
кри вич ној при ја ви!

Под се ћа мо, Стој чић је об -
ја вио на ин те р не ту да ну ди
на гра ду од 300.000 ди на ра за
ин фор ма ци ју ко ја омо гу ћи от -
кри ва ње иден ти те та тро ва ча
на Ко те жу. М. Г.



Сва ко ме је да нас те шко да са чу ва се бе, свој по глед на
свет, свој мир, не за ви сност... Нај ве ћи лук суз је би ти свој,
што је ско ро не мо гу ће. Не са мо на овим про сто ри ма већ
и гло бал но. Жи ви се или у скеп си, или у не прав ди, или у
не до стат ку во ље, или у бе сми слу... Кључ ни про блем је
не до ста так све жих иде ја.
(Ма ке дон ски глу мац Ни ко ла Ри ста нов ски, „Блиц” 11.
ав густ)

* * *
Тај па ра докс – да се Тур ска док је пре го ва ра ла са ЕУ од
ње су штин ски уда ља ва ла – са да се до га ђа и у Ср би ји. По -
сто ји, по го то во од пре не ко ли ко ме се ци, не ве ро ват но еу -
фо рич на и ен ту зи ја стич на европ ска ре то ри ка. Али, ка да
су штин ски по гле да мо ко ји се за ко ни до но се, шта је на
на слов ним стра на ма др жав них та бло и да и ка ко се Аме -
ри ка, Не мач ка и за пад не зе мље сва ко днев но озна ча ва ју
као на ши не при ја те љи и ли це ме ри, ја сно је да ми као
дру штво по ста је мо све да љи од Евро пе и европ ских вред -
но сти не го што смо би ли пре де сет или пет на ест го ди на,
и то све го во ре ћи о ЕУ. Јер, ако не ма те сло бод не ме ди је,
ако не ма те пар ла мент ко ји се ба ви основ ним пи та њи ма
дру штва, ако има те пот пу но јед но пар тиј ски си стем у јав -
ном про сто ру, и што је нај стра шни је, ако има те по и сто -
ве ћи ва ње јав не слу жбе и пар тиј ског ра да, он да на днев -
ном ни воу има те и то да, ре ци мо, кул тур не уста но ве у
Ср би ји сво је про гра ме ра да са оп шта ва ју у се ди шти ма
вла да ју ће пар ти је... Ср би ја је дру штво у ко јем су се по -
ме ша ли пар ти ја и др жа ва.
(Књи жев ни кри ти чар, пе сник и есе ји ста Рат ко Бо жо вић,
„Да нас”, 11. ав густ)

* * *
Исто риј ска на у ка не ма ни ка кве ди ле ме, ни ти би ло ко
озби љан у све ту, по пи та њу ет нич ког и де лом вер ског по -
ре кла Ни ко ле Те сле. Он је сте сво јим по ре клом био Ср -
бин, из пра во слав не све ште нич ке по ро ди це, ро ђен на те -
ри то ри ји та да шњег Ау стриј ског цар ства, да би већ по -
чет ком де ве де се тих го ди на 19. ве ка при мио аме рич ко
др жа вљан ство; то ком свог жи во та ни у јед ном тре нут ку
ни је био др жа вља нин на ше зе мље. Де це ни ја ма тра ју пре -
пу ца ва ња и бро ја ње крв них зр на ца Ни ко ли Те сли и не -
ким дру гим ве ли ка ни ма, што код ме не иза зи ва ту гу и ре -
волт. Исто ри ја је вр ло ег закт на на у ка и ту не ма ме ста за
по ли ти ку и по ли ти ча ре ње. Тре ба да бу де мо по но сни,
тре ба га де ли ти са дру ги ма, окру же ни смо њи ме. Су лу до
би би ло сво ди ти га на те окви ре из ко јих је он та ко ра но
иза шао и по стао гло бал ни фе но мен.
(Исто ри чар Де јан Ри стић, Те ле ви зи ја Н1, 13. ав густ)

* * *

* * *
Ако се зло чи ни бу ду гу ра ли под те пих, све ће се на кон
не ког вре ме на по но ви ти. То је по зна то, о не су о ча ва њу са
зло чи ни ма по сто ји већ обим на ре ле вант на литературa.
Ве те ра ни ма ра то ва де ве де се тих се ни ко не ба ви. Чак ни
са мо у би ство Праљ ка на кон из ри ца ња пре су де у Ха шком
три бу на лу ни је де ло ва ло осве шћу ју ће. На ње го вом слу -
ча ју се ви ди да он се бе до жи вља ва као хе ро ја, а не као
зло чин ца, а из ме ђу оста лог, он је лич но на ре дио ру ше ње
Ста рог мо ста у Мо ста ру. По себ но је про бле ма тич но би ло
ре а го ва ње хр ват ског пар ла мен та ко ји му је ми ну том ћу -
та ња су тра дан одао по шту. Слич но је и у Ср би ји. Ка да
рат ни зло чин ци осу ђе ни од Ха шког три бу на ла на два де -
сет го ди на ро би је, иза ђу по сле од слу же не две тре ћи не
ка зне, њих зва нич ни ци до че ку ју на ае ро дро му, ода ју им
се по ча сти, по ста ју са вет ни ци и про фе со ри на вој ним
ака де ми ја ма. То су ди рект ни при ме ри под ри ва ња од лу -
ка Ха шког три бу на ла и не ги ра ња утвр ђе не од го вор но сти.
Шта тек ре ћи за ста тус Ше ше ља у На род ној скуп шти ни
Ре пу бли ке Ср би је?
(Со ци о ло шки ња Ка трин Ли тар, „Да нас”, 11. ав густ)

* * *
За ме не је ори јен та ци ја Ср би је ка Евро пи – при лич но не -
у вер љи ва. Ми слим да је у пи та њу са мо ре то ри ка, и да је
Ср би ја и да ље су штин ски усме ре на ка Ру си ји, а да то Ру -
си ја ко ри сти. Ру си ја је увек при сут на на Бал ка ну, и ни ка -
да то ни је не ги ра ла. По гле дај те са мо ка ко се по на ша ју ру -
ски ам ба са до ри у Бе о гра ду... Ако по сма тра те од нос Ср би -
је пре ма све ту, о то ме је нај бо ље го во рио глав ни ха шки ту -
жи лац Серж Бра мерц, ко ји је упо зо рио на не ги ра ње по чи -
ње них зло чи на, на ре ха би ли то ва ње оних ко ји су из др жа -
ли ка зну за рат не зло чи не и вра ти ли се. Ра зо ре не су ин -
сти ту ци је, оне све до че о то ме да не ма де мо кра ти за ци је
дру штва. Ком пе тент ни љу ди, ка кав је ре ци мо бив ши по -
ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја Ро до љуб Ша -
бић (ко ји је од лич но ра дио свој по сао), стал но су из ла зи ли
или из ла зе са ин фор ма ци ја ма да на за ду је мо. Ва жан ин -
ди ка тор је и на ста вак од ла ска мла дих љу ди. Пра тим та
ис тра жи ва ња. Ви ше ни је глав ни про блем ег зи стен ци јал -
ни, од но сно за по сле ње, већ љу ди јед но став но не мо гу да
под не су ову ат мос фе ру, од су ство на де, не по што ва ње. Јав -
ни је зик је стра шан... Јав ни је зик је оно што де ши фру је
власт у овој зе мљи, али и опо зи ци ју. На тој лек сич кој рав -
ни, они на не ки на чин пре ста ју да се раз ли ку ју.
(Исто ри чар ка Ла тин ка Пе ро вић, „Лу пи га”, 9. ав густ)
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КОНЦЕПТ

Из ме њен Про грам
по сло ва ња ЈКП-а
„Водо вод и
канализација”

ЈКП „Стар че вац” 
у 2018. го ди ни 
био у ми ну су

Чла но ви ло кал не вла де са ста -
ли су се 13. ав гу ста. Пред со -
бом су има ли пет те ма, а ве ћи -
на се ти ца ла јав них пред у зе ћа.

Пред се да вао је гра до на чел -
ник Са ша Па влов.

Без тех нич ког пре гле да

Ра ди уса гла ша ва ња с ре ба лан -
сом град ског бу џе та за 2019,
из вр ше на је пр ва из ме на Про -
гра ма по сло ва ња ЈКП-а „Во -
до вод и ка на ли за ци ја”. Из нос
од 4.572.613 ди на ра, ко ји је
тре ба ло да бу де упо тре бљен
за из град њу при кљу ча ка на
град ску во до вод ну мре жу у
МЗ-у Ста ри Та миш, све ден је,
због от пи са кре ди та из 2016.
го ди не и пре ма про це ње ном
оби му ра до ва за 2019, на
2.208.291 ди нар.

Бу џет Пан че ва пред ви ђао је
20 ми ли о на ди на ра за ра до ве у
Се вер ној ин ду стриј ској зо ни
пре ко овог пред у зе ћа, а са да
су та сред ства пре на ме ње на,
та ко да ће ми ли он ди на ра би -
ти утро ше но за из ра ду про јект -
но-тех нич ке до ку мен та ци је за
фе кал ну ка на ли за ци о ну мре -
жу у по слов ној зо ни, а 19 ми -
ли о на за дру гу фа зу са мих ра -
до ва на тој мре жи. Уз то, уки -
ну та је по зи ци ја у про гра му по -

сло ва ња ко ја се ти ца ла из град -
ње град ског фе кал ног ко лек -
то ра од Лу ке Ду нав до се вер не
зо не, с ре кон струк ци јом црп -
не ста ни це, јер тех нич ки пре -
глед, за ко ји је и би ло опре де -
ље но 465.812 ди на ра, ни је мо -
гу ће из вр ши ти у 2019, већ тек
на кон за вр шет ка све три фа зе
ра до ва на из град њи По та ми -
шког ко лек то ра.

За ко ном о јав ним пред у зе -
ћи ма про пи са но је да од лу ку о
рас по де ли до би ти до но си над -
зор ни од бор фир ме, а у скла ду
с тим је и ло кал ни про пис ко ји
ка же да 99 од сто до би ти из
прет ход не го ди не пред у зе ће
тре ба да упла ти у бу џет гра да,
док пре о ста лих је дан од сто од -
ла зи у ре зер ву. У слу ча ју ЈКП-а
АТП то зна чи да ће до бит од
ско ро ми ли он ди на ра би ти рас -
по ре ђе на ова ко: 939.000 ди на -
ра иде у пан че вач ку ка су, а

оста так ће би ти по тро шен пре -
ма по тре ба ма фир ме.

Ка да се ра ди о ЈКП-у „Стар -
че вац” у фи нан сиј ском из ве -
шта ју за 2018. го ди ну ис ка зан
је гу би так од 368.000 ди на ра,
па ће тај из нос би ти рас по ре -
ђен као „те рет” не рас по ре ђе не
до би ти из ра ни јих го ди на.

Уско ро и за ме ник 
на чел ни ка ГУ ту

Че твр та тач ка днев ног ре да био
је пред лог за кључ ка у ве зи с
при хва та њем тек ста Спо ра зу -
ма о осни ва њу, де ло ва њу и на -
чи ну ра да Со ци јал но-еко ном -
ског са ве та гра да Пан че ва.

За ко ни про пи су ју да ова кав
са вет мо же да се осну је спо ра -
зу мом из ме ђу над ле жног из вр -
шног ор га на АП Вој во ди не, или
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве,
и син ди ка та и по сло да ва ца, као
и да ово ло кал но те ло раз ма тра

и за у зи ма ста во ве о број ним пи -
та њи ма. У ци љу ус по ста вља ња
со ци јал ног ди ја ло га из ме ђу Гра -
да Пан че ва и син ди ка та као
парт не ра, 15. ја ну а ра 2010. го -
ди не за кљу чен је Спо ра зум о
обра зо ва њу са ве та за со ци јал -
но-еко ном ска пи та ња у гра ду.
Тај акт ни су пот пи са ли по сло -
дав ци, јер та да ни је по сто ја ло
њи хо во зва нич но удру же ње. Како
је у ме ђу вре ме ну на ста ла Уни ја
по сло да ва ца Гра да Пан че ва, сте -
кли су се усло ви да сви пот пи -
шу до ку мент, па су већ ни ци при -
хва ти ли текст спо ра зу ма.

На кра ју, има ју ћи у ви ду да
је по ло жај за ме ни ка на чел ни -
ка Град ске упра ве тре нут но
упра жњен, обра зо ва на је кон -
курс на ко ми си ја за ње гов из -
бор, што је по че так из бор ног
по ступ ка. По сле рас пи си ва ња
јав ног кон кур са, ко ми си ја ће
по пу ни ти пред мет ни по ло жај.

ПО СЛО ВИ НА ОДР ЖА ВА ЊУ ПУ ТЕ ВА

Ис пред шко ла при о ри тет
У окви ру ак тив но сти ре дов ног
одр жа ва ња ули ца и пу те ва, пред
по че так школ ске го ди не ре дов -
но се кре ће у обе ле жа ва ње зо -
на шко ла. Са мо стал ни струч -
ни са рад ник у ЈП „Ур ба ни зам”
и ди пло ми ра ни ин же њер са о -
бра ћа ја, Јо ван Стан ко вић, ка -
же да се то ра ди два пут го ди -
шње, то ком про ле ћа и ле та, и
до да је:

– То зна чи да се на пу ту обе -
ле же нат пис „шко ла” и бе тон -
ски „ле же ћи по ли цај ци”, као
и да се про ве ри и сва хо ри зон -
тал на, и сва вер ти кал на сиг -
на ли за ци ја. За тим се на ста вља
с обе ле жа ва њем хо ри зон тал не
сиг на ли за ци је по це лом гра -
ду, што по ред уз ду жних и по -
преч них ли ни ја под ра зу ме ва
и так си и ау то бу ска ста ја ли -
шта, као и ме ста за ин ва ли де
ко ја ни су у ре жи му на пла те.
Ове ре дов не ак тив но сти тра ју
до ок то бра.

У окви ру по сло ва на ре дов -
ном одр жа ва њу пу те ва, два пут
је ко ше на тра ва на оп штин -
ским пу те ви ма, ван на се ље -
них ме ста. Ка ко ка же Алек -
сан дра Бој чић, ди пло ми ра ни
ин же њер гра ђе ви не, ко ја у по -
ме ну том јав ном пред у зе ћу ра -
ди на по сло ви ма струч ног над -
зо ра, ових да на је вр ше но руч -
но ко ше ње тра ве и на пру жним
пре ла зи ма, због пре глед но сти.
Са о бра ћај на ин спек ци ја, ко -
му нал на по ли ци ја и гра ђа ни
оба ве шта ва ју ЈП „Ур ба ни зам”

о по сто ја њу удар них ру па на
ули ца ма, па он да над ле жни
ин тер ве ни шу.

– У пе ри о ду од 5. до 13. ав -
гу ста ре а ли зо ва ли смо ма шин -
ско кр пље ње удар них ру па, и
дру гих оште ће ња на ко ло во зу,
го то вом ас фалт ном ма сом на
пу ту На дел–МЗ „Ста ри Та миш”
и у До ло ву од окрет ни це, пре -
ко Ули це 7. ју ла, до из ла ска из
на се ље ног ме ста. До 23. ав гу -
ста, у окви ру по сло ва на ре -
дов ном одр жа ва њу пу те ва и
ули ца, у гра ду Пан че ву

планира не су та кве ин тер вен -
ци је на пу те ви ма Пан че во –Стар -
че во –О мо љи ца –Ба нат ски Бре -
сто вац, а за тим од овог ме ста
до Ду на ва. Уз то, ра ди ће мо на
по пра вља њу и об на вља њу ко ло -
во зне кон струк ци је и оште ће -
ња на ко ло во зу вру ћом ас фалт -
ном ма сом у цен тру гра да, Гор -
њем гра ду и на Стре ли шту –
на во ди Алек сан дра Бој чић.

Ре дов но одр жа ва ње об у хва -
та и обез бе ђи ва ње про ход но -
сти и без бед но сти са о бра ћа ја
на пу ту то ком го ди не, пер ма -
нент ни пре глед, као и утвр ђи -
ва ње и оце ну ста ња пу та и пут -
них обје ка та.

Ина че, има и хит них ин тер -
вен ци ја, сва ко днев них оби ла -
за ка пут не мре же, ме сти мич -
ног по пра вља ња ко ло во зне кон -
струк ци је и по сту па ња по на -
ло гу над зо ра и ин спек циј ских
слу жби. Ако се уо че не про ме -
не и оште ће ња на пу ту не мо гу
от кло ни ти од мах, по ста вља се
про пи са на са о бра ћај на сиг на -
ли за ци ја ко ја ће бла го вре ме но
упо зо ри ти уче сни ке у са о бра -
ћа ју о на ста лим про ме на ма на
пу ту и омо гу ћи ти не сме та но и
без бед но од ви ја ње са о бра ћа ја.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ОСНО ВАН СО ЦИ ЈАЛ НО-ЕКО НОМ СКИ СА ВЕТ

Вредни усред лета: већници у радној атмосфери

КАМП „КАД ПО РА СТЕМ БИ ЋУ...”

Кон цеп ти са вре ме не ка ри је ре
Од 1. до 6. ав гу ста тра јао је че -
твр ти ци клус про гра ма „Кад
по ра стем би ћу...” у „Мо крин
ха у су”, то ком ког су сред њо -
школ ци из Пан че ва, Бе о гра да,
Срем ске Ми тро ви це, Ни ша, За -
је ча ра, Кра гу јев ца и Кру шев ца
пра ви ли крат ке фил мо ве о са -
вре ме ној ка ри је ри. По ла зни ци
кам па су то ком шест да на по -
све ће но ра ди ли на пи са њу сце -
на ри ја, сни ма њу и мон та жи
крат ких фил мо ва, ко ји су пре -
ми јер но при ка за ни 5. ав гу ста.

Мо ти ви са ни ти неј џе ри – њих
че тр на е сто ро – би ли су у при -
ли ци да на у че шта су кон цеп ти

са вре ме не ка ри је ре, исто вре ме -
но от кри ва ју ћи сво је та лен те
пу тем кре а тив них ра ди о ни ца,
уче ња кроз игру, ис тра жи ва ња
скло но сти, го сту ју ћих пре да ва -
ња и ме ђу соб ног по др жа ва ња
то ком про це са уче ња. Основ на
иде ја про гра ма „Кад по ра стем
би ћу...” је сте да пру жи при ли ку
сред њо школ ци ма да раз у ме ју
ка ко функ ци о ни ше да на шњи
свет у до ба 4.0 ре во лу ци је.

Про грам је фо ку си ран на са -
зна ва ње пу тем ра да на про јек -
ту, не на те сто ве, и под сти че
ини ци ја ти ву, бр зо про то ти пи -
ра ње и уче ње из соп стве них

гре ша ка. Ти неј џе ре овај про -
грам кроз мен тор ски рад „је -
дан на је дан” при пре ма да на
вре ме до не су ква ли тет не од лу -
ке о сво јој бу дућ но сти. Мен то -
ри су, као и прет ход них го ди -
на, би ли ис ку сни еду ка то ри,
пси хо ло зи, пред у зет ни ци и
омла дин ски рад ни ци.

Крат ки фил мо ви по све ће ни
4.0 ре во лу ци ји и са вре ме ној ка -
ри је ри до ступ ни су на „Ју тјуб”
ка на лу пан че вач ког Удру же ња
за раз вој ка ри је ре и омла дин -
ског пред у зет ни штва „Connec-
ting”, ко је је ор га ни за тор кам -
па, а чи ји пред став ни ци за кљу -

чу ју: „Наш циљ је да ин спи ри -
ше мо про ме ну ка ко би смо сви
за јед но при пре ми ли на шу де цу
за бу дућ ност ко ја је већ ов де”.

Парт не ри на овом за па же -
ном про јек ту су ЕТШ „Ни ко ла
Те сла” и ТШ шко ла „23. мај”
из Пан че ва, „Мо крин ха ус” и
„Кро ја че ва шко ла”, а ве ли ку
по др шку пру жи ли су Град Пан -
че во, На ци о нал на Асо ци ја ци ја
Прак ти ча ра/ки Омла дин ског
Ра да (НА ПОР), Кан це ла ри ја за
мла де гра да Пан че ва, УГ „До -
стиг ну ћа мла дих”, као и број -
не уста но ве и ин сти ту ци је из
на шег гра да.

Страну припремио
Синиша 
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Од сада више пара
у буџету државе

Србија инвеститорима 
до краја олакшала 
пословање

Вла да Ре пу бли ке Ср би је, про шло не -
дељ ним под но ше њем пред ло га За -
ко на о ли зин гу рад ни ка, же ли да уве -
де но ва пра ви ла игре, и ти ме, ка ко
твр де зва нич ни ци, омо гу ћи из јед на -
ча ва ње пра ва за по сле них. У над ле -
жном Ми ни стар ству ра да твр де да
ће се но вим Пред ло гом за ко на о аген -
циј ском за по шља ва њу, ко ји је упу -
ћен На род ној скуп шти ни на раз ма -
тра ње, до дат но „уна пре ди ти по ло жај
рад ни ка у Ср би ји ан га жо ва них пре -
ко аген ци ја, на тај на чин што ће има -
ти под јед на ка пра ва на за ра ду, на -
кна ду за ра де, рад но вре ме, од мо ре,
од су ства и дру га пра ва из обла сти
рад ног од но са, као и за по сле ни ко је
по сло да вац-ко ри сник не по сред но
запо шља ва”.

С дру ге стра не, има и оних ко ји
ка жу да се овим пред ло гом отва ра
мо гућ ност „рен ти ра ња рад ни ка, она -
ко ка ко се из најм љу ју ме ша ли це или
су те рен ски про стор”. Но, кре ни мо
ре дом…

От куд аген ци је

За са свим не у пу ће не, под се ти мо да је
у со ци ја ли зму на јед ној стра ни био
рад ник, а на дру гој по сло да вац и да
су они уго во ри ма ре гу ли са ли ме ђу -
соб на пра ва и оба ве зе. По сло да вац је,
та ко, био у оба ве зи да рад ни ку омо гу -
ћи од ре ђен број да на го ди шњег од -
мо ра, пла ти то пли оброк, а рад ник је
имао и пра во на на док на ду то ком бо -
ло ва ња. У оства ри ва њу ових пра ва,
ве ли ку уло гу има ла је син ди кал на ор -
га ни за ци ја...

По сле Пе тог ок то бра, кад је до во -
ђе ње стра них ин ве сти то ра по ста ло
при о ри тет, на мет ну ла се по тре ба да
се по тен ци јал ни ула га чи у на шу при -
вре ду осло бо де бак та ња с рад ни ци -
ма. Тач ни је ре че но, они са ми су то
тра жи ли. Због то га су се по узо ру на
За пад, по ја ви ле пр ве аген ци је за

ПАН ЧЕ ВО ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН МЛА ДИХ

За др жа ти омла ди ну у ло кал ној за јед ни ци

РАЗ ВОЈ ДЕЧ ЈЕГ СПОР ТА

У здра вом те лу…
И ове го ди не, НИС је ши ром Ср -
би је на ста вио са про мо ци јом спорт -
ског ду ха и здра вог на чи на жи во та
код нај мла ђих. Тре ћу го ди ну за ре -
дом ор га ни зо ван је про је кат „Сви
смо је дан тим” у окви ру ког је тро -
феј шам пи о на Ср би је у фуд ба лу
об и шао на шу зе мљу, док су у три
нај ве ћа гра да ор га ни зо ва ни ми ни-
ба скет тур ни ри за бу ду ће ко шар -
ка шке шам пи о не.

При ли ку да ви де тро феј, ко ји је
ФК „Цр ве на зве зда” осво ји ла про -
шле го ди не, број ни фа но ви су има -
ли на бен зин ским ста ни ца ма Га -
зпром и НИС Пе трол, у 11 гра до -
ва ши ром Ср би је. За 22 да на тур -
не је, хи ља де по што ва ла ца фуд ба -
ла ис ко ри сти ле су мо гућ ност да
се фо то гра фи шу са пе ха ром ко ји
осва ја ју пр ва ци Ср би је.

Та ко ђе, НИС је на ста вио да ра -
ди пре да но на про мо ци ји спор та
код нај мла ђих. У Бе о гра ду, Но -
вом Са ду и Ни шу ор га ни зо ва на је
ак ци ја „Ви кенд шам пи о на” где је
ви ше од 2.000 нај мла ђих ко шар -
ка ша и ко шар ка ши ца мо гло да ис -
ка же сво је зна ње у ми ни-ба ске ту.
На кра ју тур ни ра, сви уче сни ци
су до би ли ме да ље и на тај на чин
по ка за ли да су сви по бед ни ци и
да овај про је кат има ја сан циљ да
не ства ра кон ку рен ци ју ме ђу де -
цом, већ за јед ни штво и то ле ран -
ци ју – као ва жне осо би не бу ду ћих
шам пи о на.

Успех про јек та „Сви смо је дан
тим” и ве ли ко ин те ре со ва ње гра -
ђа на за спро ве де не ак ци је, за НИС
су зна ча јан под стрек да и на ред не
го ди не на ста ви са ре а ли за ци јом
ове ини ци ја ти ве.

УЗРО ЦИ  ТОПЛОТНОГ УДАРА

Врелина због 
људске немарности

Сва ки Пан че вац ко ји се ове и про -
шле не де ље за де сио у на шем гра -
ду био је све док не нор мал но то -
плог вре ме на. Са мо у до бро кли -
ма ти зо ва ној про сто ри ји чо век је
мо гао да на ђе при бе жи ште од лет -
ње вре ли не. Пре ма тврд ња ма
европ ских струч ња ка, та лас то -
пло те, ко ји је у ју лу и ав гу сту за -
хва тио за пад ну Евро пу, са ре корд -
но ви со ком тем пе ра ту ром, био је
ин тен зив ни ји због кли мат ских про -
ме на ко је је чо век узро ко вао. Сту -
ди ја ти ма европ ских на уч ни ка, ко -
ја уско ро тре ба да се на ђе пред
по сла ни ци ма ЕУ пар ла мен та, са -
др жи ве ли ки број кон крет них до -
ка за ко ји ја сно по ка зу ју да је гло -
бал но за гре ва ње ко је је ство рио
чо век од го вор но за по след њи то -
плот ни та лас у Евро пи.

На уч ни ци су на ве ли да би та лас
то пло те био од 1,5 до 3 сте пе на
Цел зи ју са сла би ји да не ма кли мат -
ских про ме на. Они твр де да се та -
лас то пло те, ка кав је био, мо же де -
си ти сва ких 50 до 150 го ди на због
гло бал ног за гре ва ња. До да ли су да
би се, без ути ца ја чо ве ка на кли му,
та кав то плот ни та лас ве ро ват но ре -
ђе де ша вао, јед ном у око 1.000 го -
ди на. На уч ни ци су упо зо ри ли да,
уко ли ко се ни шта не учи ни, ре -
корд на 42 сте пе на не дав но ре ги -
стро ва на, пре ћи ће на 45 сте пе ни
до 2050.

По др шка ђа ци ма и
основци ма

Ре фор ма обра зов ног
систе ма – при ла го ђа ва ње
тр жи шту

Мла ди ши ром све та у по не де љак, 12.
ав гу ста, обе ле жи ли су свој дан – Ме -
ђу на род ни дан мла дих. Ге не рал на
скуп шти на УН-а усво ји ла је пред лог
Свет ске кон фе рен ци је ми ни ста ра за -
ду же них за омла ди ну да тај да тум бу -
де про гла шен Ме ђу на род ним да ном
мла дих. Сва ке го ди не, од 1999. го ди -
не, то га да на ор га ни зу ју се раз ли чи те
ак тив но сти с ци љем да се ука же на то
да на пла не ти жи ве мла ди љу ди, спо -
соб ни и са мо стал ни, рав но прав ни чла -
но ви за јед ни це, ко ји има ју сво је ви -
зи је, али и про бле ме и по тре бе.

Град Пан че во се и овог 12. ав гу ста
на шао на свет ској ма пи ор га ни за то ра
про гра ма за мла де. Дом омла ди не
Пан че во, Kанцеларија за мла де Град -
ске упра ве гра да Пан че ва и омла дин -
ске ор га ни за ци је ци вил ног дру штва
ор га ни зо ва ли су раз ли чи те до га ђа је
по во дом обе ле жа ва ња Да на мла дих,
под сло га ном „Тран сфор ма ци ја обра -
зо ва ња”. У по не де љак, у хо лу Град ске
ку ће одр жа на је кон фе рен ци ја за но -
ви на ре по во дом обе ле жа ва ња Ме ђу -
на род ног да на мла дих и отво ре на је
из ло жба под на зи вом „Ре тро спек ти -
ва ра да Кан це ла ри је за мла де прет -
ход них 13 го ди на”. Том при ли ком

при сут ни ма су се обра ти ли Не ма ња
Ро тар, члан Град ског ве ћа за ду жен за
кул ту ру и омла ди ну, Та тја на Бо жић,
чла ни ца Град ског ве ћа за ду же на за
обра зо ва ње и Мир ја на Сав ков, ко ор -
ди на тор ка Кан це ла ри је за мла де Град -
ске упра ве гра да Пан че ва.

Реч већ ни ка

Већ ник Не ма ња Ро тар под се тио је да
је Пан че во ме ђу пр вим ло кал ним са -
мо у пра ва ма у Ср би ји ко ја је отво ри -
ла Кан це ла ри ју за мла де и до не ла
Стра те ги ју бри ге о мла ди ма, чи ме се
свр ста ла у ред на пред них за јед ни ца
спрем них да се су о че с про бле ми ма
ко ји пра те жи вот мла дих су гра ђа на
и да пру жи по моћ раз во ју омла ди на -
ца и омла дин ки. Ка ко је ре као, мла -
ди Пан чев ци има ју мо гућ ност да уз
бес пла тан ва у чер по се ћу ју кул тур на
де ша ва ња у гра ду, али и да Град сва -
ке го ди не из два ја сред ства за на гра -
де нај бо љим уче ни ци ма и сту ден ти -
ма. Та тја на Бо жић, већ ни ца за обра -
зо ва ње, ис та кла је да је Пан че во усво -
ји ло Стра те ги ју обра зо ва ња, чи ме је
омо гу ће но да се сма њи рас ко рак из -
ме ђу обра зо ва ња и тр жи шта ра да,
што је омо гу ћи ло пр вој ге не ра ци ји

ма ту ра на та да од мах на ђе си гу ран
по сао.

Ко ор ди на тор ка Кан це ла ри је за мла -
де, Мир ја на Сав ков, че сти та ла је 12. ав -
густ, Ме ђу на род ни дан мла дих, и под -
се ти ла су гра ђа не да је Пан че во још пре
13 го ди на по кре ну ло бри гу о младима.

Низ ак тив но сти

Ово го ди шња ма ни фе ста ци ја отво ре -
на је 10. ав гу ста у Лет њој ба шти До ма

омла ди не. Пред ста вље на је град ска
ак ци ја „Кул ту ра на по клон” и одр жа -
ни су кон цер ти са ста ва „Е-70” и „Бeд
Ко пи”, нај ста ри јег хип-хоп бен да с
на шег под руч ја. На ред ног да на, у не -
де љу 11. ав гу ста, одр жан је би ци кли -
стич ки ве чер њи из лет. Љу би те љи пе -
да ли ра ња упу ти ли су се с пла тоа Град -
ске упра ве гра да Пан че ва ка На род -
ној ба шти, где су би ли у при ли ци да
ре ша ва ју раз ли чи те за дат ке из ори -
јен ти рин га. У по пу лар ној Ба ру та ни,
они вич ни ји пе ња њу, упу сти ли су се у
аван ту ру бр зин ског пе ња ња, ко ју су
ор га ни зо ва ли чла но ви Пла ни нар ско-
еко ло шког клу ба „Со ко”.

Мла ди Пан чев ци су у по не де љак,
12. ав гу ста, има ли бес пла тан при ступ
Град ском ба зе ну. То га да на, Цр ве ни
крст Пан че во пре зен то вао је за ин те -
ре со ва ним гра ђа ни ма о ва жно сти ма
не фор мал ног обра зо ва ња. Ово го ди -
шњи про грам про сла ве Ме ђу на род -
ног да на мла дих за вр шен је кон цер -
том на пла тоу ис пред Кул тур ног цен -
тра. На сту пио је три бјут бенд Еј ми
Вај нха ус.

ПО ЛО ВИ НА ЖЕ ЛИ ДА ОДЕ

Ве ћи на мла дих у Ср би ји ни је за ин те ре со ва на за по ли ти ку, њих 64 од сто

пла ни ра да се исе ли из зе мље, а члан ство у ЕУ по др жа ва све га 38 про це -

на та ис пи та ни ка – по ка зу ју ре зул та ти не дав ног ис тра жи ва ња, ко је је об у -

хва ти ло 1238 ис пи та ни ка. Пре ма овом до ку мен ту, 59 од сто омла ди на ца

сма тра да је Ср би ји по тре бан „јак во ђа”, док јед на тре ћи на сма тра да зе -

мљи ни је по тре бан ли дер ко га ће на род сле ди ти. За ни мљи во је да ви ше

од 70 про це на та мла дих оце њу је да у на шој зе мљи не ма сло бо де ме ди ја.

Овај из ве штај о по ло жа ју и по тре ба ма мла дих за 2019. го ди ну, ко ји је

ура ђен у са рад њи с ЕУ ко ми си јом, а об ја вљен 12. ав гу ста – ка да се ши -

ром све та обе ле жа ва Ме ђу на род ни дан мла дих, ура ди ла је Кров на ор га -

ни за ци ја мла дих Ср би је.

ШТА ДО НО СИ НОВ ПРЕД ЛОГ ЗА КО НА О АГЕН ЦИЈ СКОМ ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ

ДАЈ ДВА КО МА ДА НА ЗА ЈАМ
изнајм љи ва ње рад ни ка. Ка ко оне
раде?

Ка ко ра де аген ци је

Рад ни ци, од но сно они ко ји ма је по -
тре бан по сао, при ја вљи ва ли су се но -
во фор ми ра ним аген ци ја ма, а оне су
им, за хва љу ју ћи до брим ве за ма са по -
сло дав ци ма, на ла зи ле по сао и на пла -
ћи ва ле про ви зи ју од сва ке пла те. Пре -
ма та квом рад ни ку, по сло да вац ни је
имао ни ка ву оба ве зу, а ру ку на ср це,

ни аген ци ја. Рад ник је у сва ком тре -
нут ку мо гао да до би је от каз, без на -
док на де и об ја шње ња, а по пра ви лу
су им пла те би ле ни же од ко ле га ко ји
су на истом рад ном ме сту би ли ре гу -
лар но за по сле ни.

Под ра зу ме ва се да се из најм ље ни
рад ни ци ни су усу ђи ва ли да раз ми -
шља ју о бо љим усло ви ма ра да, а о
штрај ку да и не го во ри мо. Дру га чи је
ре че но, би ли су сан за сва ког по сло -
дав ца. С дру ге стра не, аген ци је су би -
ле од ко ри сти не за по сле ни ма, јер су
им омо гу ћа ва ле бар по вре мен рад и
ка кву-та кву за ра ду. 
Пр вих го ди на ова квог ра да, ме ђу тим,
аген ци је су ко ри сти ле не до ста так за -
кон ске ре гу ла ти ве, и од су ство кон -

тро ле, па ве ли ки број рад ни ка ни су
при ја вљи ва ле, од но сно ни су за њих
упла ћи ва ле све до при но се др жа ви. Да
би то ме ста ла на пут и до пу ни ла бу -
џет, др жа ва је са да ре ши ла да уве де
пре ци зну за кон ску ре гу ла ти ву... и то
је сми сао пред ло же них ме ра с по чет -
ка овог тек ста.

По сле ди це

По сле ди ца ових ме ра је да је за по -
шља ва ње рад ни ка пот пу но пре пу ште -

но аген ци ја ма. Да ово об ја сни мо: фир -
ме од са да има ју пра во да ан га жу ју
са мо де сет од сто за по сле них на од ре -
ђе но вре ме, а оста ли мо ра ју да има ју
стал ни рад ни од нос. Ово је про блем
за фир ме јер стал но за по сле ни ипак
ужи ва ју ве ћа пра ва, ко ја их шти те од
по сло дав ца и оте жа ва ју да ва ње от ка -
за. Ме ђу тим, по но вом за ко ну, сви у
фир ми мо гу би ти за по сле ни на од ре -
ђе но вре ме – ако су ан га жо ва ни пре -
ко аген ци је! 

Али...
Про тив ни ци ова квог при сту па ре -

ша ва ња при вред ног устрој ства (при -
вре да не по сто ји због љу ди, не го због
про из вод ње) сма тра ју да на ова кав
на чин чо век по ста је сред ство за рад.

Њи хов ар гу мент је ја сан – фир ма
од са да не мо ра да за по шља ва
ниједног рад ни ка, не мо ра да се
бакће с бо ло ва њи ма, од мо ри ма,
штрајкови ма, рад ним спо ро ви ма,
син ди ка ти ма...

Кад овај пред лог за ко на бу де усво -
јен, по сло дав ци у Ср би ји мо ћи ће да
одах ну. Кад му је по тре бан рад ник,
по зва ће аген ци ју да му по ша ље чо ве -
ка, а ка да он поч не да се бу ни због
ло ших усло ва ра да, јед но став но ће од
аген ци је тра жи ти но вог. Ако је па ме -
тан, тај но ви би ће мир ни ји. С дру ге
стра не, кад се рад ник раз бо ли, аген -
ци ја ша ље за ме ну, с труд ни ца ма исти
слу чај... 

На че лу ли сте

Ср би ја је, пре ма нај но ви јој ранг-ли -
сти лон дон ског ча со пи са „Фај неншл
тајмс”, на че лу ли сте по бро ју стра -
них ди рект них ин ве сти ци ја. До ла зак
стра них фир ми од ли чан је за при -
вред ни раз вој, али се по ста вља оправ -
да но пи та ње – по ко јој це ни?

Ова кви уступ ци ка пи та лу, и зло у -
по тре бе за ко на, не ким др жа ва ма су
се оби ли о гла ву. Хр ват ска, Сло вач ка,
Бу гар ска и Ру му ни ја по след њих го -
ди на оста ју без рад не сна ге. Ин ве сти -
ци ја „ЗФ-а” у Пан че во има по тен ци -
јал је ди но ако у овом гра ду бу де би ло
љу ди вољ них за рад, а по сто је ћи пред -
лог За ко на о ли зин гу рад ни ка на гна -
ће мно ге Пан чев це, на ро чи то мла де
љу де, да ре зер ви шу кар те у јед ном
прав цу.

Је ди но да др жа ва оштром кон тро -
лом ин си сти ра на по што ва њу за кон -
ске ре гу ла ти ве и ре а ли за ци ји по сто -
је ћих пра ва рад ни ка.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

С друге стране, агенције 
су биле од користи
незапосленима, 
јер су им омогућавале 
бар повремен рад 
и какву-такву зараду.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Ако сте се при др жа ва ли пра -
ви ла здра вог из ла га ња сун цу
и ре дов но се ма за ли кре ма ма
са ви со ким за штит ним фак -
то ром, он да са да ужи ва те у
ле пом ба кар ном те ну. Да би -
сте оста ли пре пла ну ли што
ду же, по треб но је да се при -
др жа ва те ових са ве та.

Хи дра та ци ја те ла је бит на
ка ко из ну тра, та ко и спо ља.
Уну тра шњу хи дра та ци ју те ла
нај бо ље ће те из ве сти ако сва -
ког да на пи је те бар 2 ли тра
во де, нај бо ље уз још је дан

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

Ка ко да вам 
ба кар ни тен по тра је

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Чај ко ји го то во сва ко од нас

има у сво јој ку хи њи сва ка ко

је онај од на не. Сви зна мо да

је на на од лич на за сто мач не

те го бе, али ве ро ват но ни смо

ни све сни број них дру гих ле -

ко ви тих свој ста ва ко ја ова

биљ ка по се ду је.

Глав на ак тив на суп стан ца

на не је ете рич но уље, а ње ни

ли сто ви са др же и ка ро тин, бе та ин и ор ган ске ки се ли не. На на је бо -

га та цин ком, се ле ном, мо либ де ном и строн ци ју мом. По зна та су ње -

на уми ру ју ћа деј ства, па је че сто ко ри сти мо у слу ча ју нер вне ра стро -

је но сти, бо ло ва у же лу цу, код гла во бо ље, гро зни це, пре хла де, про -

му кло сти, ка шља и пре мо ре но сти.

Чај од на не при пре ми те та ко што ће те 2-3 ка ши чи це све же биљ -

ке или су вих ли сто ва пре ли ти вру ћом во дом и оста ви ти по кри вен

5-10 ми ну та. Чај се пи је из ме ђу обро ка, 3-4 пу та днев но. Мо же те

при пре ми ти и тинк ту ру: 20 гра ма су ве биљ ке пре лиј те са 100 ми -

ли ли та ра 70% етил-ал ко хо ла. Узи ма се 15-20 ка пи.

На на се ко ри сти и као за чин. Због сво је ли му на сте и бла го гор ке

аро ме, из вр сно се сла же са зе ле ном са ла том, са ла та ма од све жег

по вр ћа, биљ ним ума ци ма и је ли ма од пе чу ра ка. Ако же ли те да ваш

омлет бу де са вр шен – до дај те у ја ја пр сто хват на не. Исто та ко, ко ри -

сти те све жу на ну и у ле де ним на пи ци ма – од ли му на де до оних ал -

ко хол них са бе лим ви ном.

Нана – лек за
све бољке

Уво ђе ње ин те гри са ног здрав -
стве ног ин фор ма ци о ног си -
сте ма (ИЗИС) у Слу жбу хит -
не ме ди цин ске по мо ћи Пан -
че во про ме ни ће у зна чај ној
ме ри на чин ра да на ше слу -
жбе. Ле ка ри и дру го ме ди -
цин ско осо бље има ће увид у
елек  трон ски
кар тон па ци -
јен та, ње го ву
з д р а в  с т в е  н у
исто ри ју и пре -
гле де ко је је
оба вио у дру -
гим здрав стве -
ним уста но ва -
ма. Ово ће би -
ти од не мер љи -
вог зна ча ја за
ком пле тан увид
у ње го во здрав -
стве но ста ње.
Исто та ко, дру ги ле ка ри ће
мо ћи да се упо зна ју са трет -
ма ном и те ра пи јом ко ју је па -
ци јент имао у на шој слу жби.
Ма на овог си сте ма је успо ра -
ва ње про це са ра да у слу жби
ко ја сво ју ак тив ност у ве ли -
кој ме ри за сни ва упра во на
бр зи ни услу ге ко ју пру жа. Дру -
гим ре чи ма, овој но ви ни мо -
ра ће да се при ла го ђа ва на ше
ме ди цин ско осо бље, али и па -
ци јен ти. Про блем не по сто ји
у еви ден ти ра њу кућ них по се -
та да њу, јер има до вољ но вре -
ме на да се оне за ве ду у ин -
фор ма ци о ни си стем. С дру ге
стра не, рад на ше ам бу лан те
но ћу мо ра ће у ве ли кој ме ри
да се ме ња. Гра ђа ни има ју

погре шну пред ста ву о то ме
да је то ам бу лан та слич на сва -
кој ам бу лан ти оп ште ме ди -
ци не у ко јој мо гу да „по за вр -
ша ва ју” све оне здрав стве не
по тре бе ко је ни су мо гли да
оба ве у то ку да на. На шој ор -
ди на ци ји ја вља ју се мно го -
број ни па ци јен ти са гу шо бо -
ља ма, зу бо бо ља ма, пре хла да -
ма, по ви ше ном те ле сном тем -
пе ра ту ром, гла во бо ља ма, бо -
ло ви ма у ле ђи ма, уме ре но по -
ви ше ним крв ним при ти ском,
ис тег ну ћи ма ми ши ћа, ма њим
по вре да ма, итд. Нај ве ћи број
ових ста ња мо же да се ре ши
у кућ ним усло ви ма или да са -
че ка на пре глед иза бра ног ле -
ка ра. Не мо гу ће је исто вре ме -
но ука зи ва ти по моћ па ци јен -
ти ма ко ји су здрав стве но
озбиљ но угро же ни, еви ден ти -
ра ти те ин тер вен ци је у здрав -
стве ни си стем и пру жа ти услу -
гу па ци јен ти ма ко ји објек тив -

но ни су за пре -
глед у на шој
слу жби. Сто га
апе лу је мо на
гра ђа не да ис -
прав но про це -
не сво је здрав -
стве но ста ње и
да не оп те ре ћу -
ју Хит ну по моћ
без по тре бе.

Н а  в о  д и  м о
при ме ре не ко -
ли ко си ту а ци ја
за ко је уоп ште

ни је по треб на ле кар ска ин -
тер вен ци ја. Го то во сва ки убод
ин сек та пра ћен је ло кал ном
ре ак ци јом са ото ком и цр ве -
ни лом. Та ре ак ци ја не ма ве -
зе с алер ги јом и ис кљу чи во
се тре ти ра хлад ним обло га -
ма. Бол у ле ђи ма про ла зи и
са те ра пи јом и без те ра пи је,
али му тре ба вре ме на, ла га но
кре та ње и из бе га ва ње ве ћих
на по ра. Све ма ње по се ко ти -
не и огу љо ти не мо гу да се
тре ти ра ју ме ди цин ским фла -
сте ри ма и та ко зва ним сте ри-
стрип тра чи ца ма ко ји ма мо -
гу да се при ву ку иви це ра не.
Ва жно је са мо да се по вре де
до бро ис пе ру и по су ше сте -
рил ном га зом.

Шта до но си ИЗИС

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

дода тан ли тар ли му на де на -
пра вље не са јед ним ли му ном.
Спо ља шња хи дра та ци ја те ла
се по сти же ако ују тру и уве че
на но си те на це лу ко жу мле ко
за те ло са што ве ћим про цен -
том урее, или не ко од су вих
уља. Су ва уља на но се се од -
мах, на овлаш обри са но те ло,
јер се та ко нај бо ље ап сор бу ју.
Та ко ђе, су ва уља од лич на су
и на кон сун ча ња јер, осим
што хи дри ра ју, она и хра не и
об на вљау ко жу оште ће ну УВ
зра ци ма. По сто је су ва уља ко -
ја у се би има ју шљо ки це и
сјај и та ко до дат но ис ти чу
пре пла ну ли тен. На не си те их
на де кол те, ру ке и но ге и ко -
жа ће из гле да ти ча роб но.

Ка да се ту ши ра те, уме сто
са пу на ко ји ису шу је и чи ни
да се ко жа бр зо ис пе ру та, а
са мим тим и да се из гу би пре -
пла ну ла бо ја, бо ље је ко ри -
сти ти уља не куп ке ко је чи сте
ко жу, али је и ин тен зив но не -
гу ју. Ако во ли те опу шта ју ће
ку па ње у ка ди, он да је нај бо -
ље да, по ред уља не куп ке, до -
да те и пар ка пи су вог уља.

Та ко ђе, тре ба ло би да не ко
вре ме из бе га ва те де пи ла ци ју,
јер ће се по вла че њем во ска са
ко же ски ну ти и из у мр ле ће -
ли је са епи дер ма, а са мим тим
и там на бо ја. Про цес об на -
вља ња ће ли ја ко же де ша ва се
на 28 да на, ка да је из ве сно да
ће ба кар ни тен не ста ти.

Се зон ске алер ги је ни су ве за не
са мо за про ле ће и цве та ње др -
ве ћа. Је се ње алер ги је, ко је се
ја вља ју кра јем ав гу ста и тра ју
до ок то бра, мо гу би ти под јед -
на ко не при јат не.

По лен ска или сен ска гро зни -
ца, алер гиј ски ри ни тис или се -
зон ска алер ги ја – раз ли чи ти су
на зи ви за је дан те исти про -
блем, и то вр ло не сно сан. Та ко
ће га ока рак те ри са ти сви они
ко ји ма су пр ве асо ци ја ци је на
про ле ће и је сен муч но и из ну -
ру ју ће ки ја ње, ве чи то су зне изи -
ри ти ра не очи, за пу шен нос,
пец ка ње у гр лу, при ти сак у си -
ну си ма и број ни дру ги, ни ма -
ло при јат ни симп то ми. Ако па -
ти те од по лен ске гро зни це, до -
бро до шли у клуб: ве ли ки број
де це и од ра слих ши ром пла -
не те де ли ваш про блем.

Ни ко ни је имун

Нај че шћи иза зи вач је се ње
алер ги је је по лен ко ро ва ам -
бро зи је, ко ја цве та од сре ди -
не ав гу ста до по чет ка ок то -
бра. Чак 75% љу ди ко ји па те
од про лећ них алер ги ја јед на -
ко ло ше ре а гу ју и на по лен
ам бро зи је.

Због гло бал ног за гре ва ња и
по ви ше ња про сеч них тем пе ра -
ту ра ва зду ха, кон цен тра ци је по -
ле на ам бро зи је го ди на ма су у
по ра сту. Ако до са да ни сте има -
ли про бле ма са ам бро зи јом, не
мо ра да зна чи да ће и убу ду ће
би ти та ко: је се ња алер ги ја се
мо же раз ви ти и код љу ди ко ји
ни ка да пре ни су има ли та квих
те го ба. На жа лост, у Ср би ји су
кон цен тра ци је по ле на ам бро -
зи је из у зет но ви со ке, по себ но
овог ле та, ка да су да ни су ви и
ве о ма то пли.

Фар ма це ут ска ин ду стри ја по -
ну ди ла је ве ли ки број ле ко ва –
ан ти хи ста ми ни ка, ко ји би тре -
ба ло да вам по мог ну у бор би
про тив симп то ма алер гиј ског
ри ни ти са. Ме ђу тим, ко ли ко год
да су они де ло твор ни, тре ба
има ти у ви ду да уз ве ћи ну њих
у па ко ва њу сти же и ду га ли ста
спо ред них ефе ка та и не же ље -
них деј ста ва.

До бро је зна ти да по сто је од -
ре ђе не на мир ни це и биљ ни
екс трак ти ко ји мо гу има ти
слич не ефек те, по пут пре па -
ра та из апо те ке. Ком би но ва -
њем при род них ле ко ва са пра -
вил ном не гом и из бе га ва њем
алер ге на, ка да год је то мо гу -
ће, по сти ћи ће те нај бо ље ре -
зул та те у бор би про тив упор -
них алер ги ја.

Са ве зни ци из при ро де

Нај бо љим при род ним ан ти хи -
ста ми ни ци ма сма тра ју се квер -
це тин, бро ме ла ин и ви та мин
Ц.

Квер це тин је биљ ни пиг мент
из гру пе би о фла ва но и да са из -
ра зи тим ан ти ок си да тив ним, ан -

ли му на. Пиј те овај на пи так ују -
тру и уве че.

Ко при ва ће вам до не ти бр зо
олак ша ње у слу ча ју свра ба, за -
пу ше но сти но са, ка шља ња и
ки ја ња. Да би сте при пре ми ли
чај, ка ши ку су вих ли сто ва ко -
при ве ста ви те у шо љу во де, за -

греј те и пу сти те да ври 5 ми -
ну та. По том оста ви те да од сто -
ји 10 ми ну та, па про це ди те и
за сла ди те ка ши ком ме да. Пиј -

те 2-3 пу та днев но.
Ан ти  ок  си  -

дан си зе ле ног
ча ја ин хи би ра -
ће про из вод њу
хи ста ми на у

ор га ни зму и
у б л а  ж и  ћ е
симп то ме ри -
ни ти са. За -
греј те до
к љ у  ч а  њ а

шо љу во де, па до дај те ка ши -
чи цу зе ле ног ча ја. Оста ви те да
сто ји 10 ми ну та, па про це ди -
те. Пиј те јед ну шо љу днев но.

Шта још мо же те учи ни ти

Ве жбај те. Ју тар ња гим на сти ка
на ро чи то је ко ри сна јер по спе -

шу је лу че ње кор ти зо ла, при -
род ног ан ти ин фла ма тор ног
хор мо на. Имај те у ви ду да је
кон цен тра ци ја по ле на нај ви ша
из ме ђу 5 и 10 са ти ују тру, па
за ве жбе ипак ода бе ри те за тво -
рен про стор.

Из бе га вај те ду же ак тив но сти
на отво ре ном у да ни ма ка да је
кон цен тра ци ја по ле на по себ но
ви со ка или ка да је на по љу ве -
тро ви то, по што ве тар до при -
но си ши ре њу по ле на. Имај те у
ви ду да се по лен мо же за др жа -
ти на кр зну кућ них љу би ма ца,
па љу бим це др жи те ван спа ва -
ће со бе. Стрес и не до ста так сна
мо гу осла би ти наш иму но ло -
шки си стем и до при не ти раз -
во ју алер ги ја. Сто га, обез бе ди -
те се би до вољ но сна и од мо ра.

ти хи ста мин ским и про ти ву пал -
ним свој стви ма. Алер ги је са -
се ца у ко ре ну, убла жа ва ју ћи
већ и са ме по чет не симп то ме.
Нај бо љи при род ни из во ри квер -
це ти на су ја бу ке, ја го де, тре -
шње, ви шње, бо ров ни це, кај -
си је, ци тру сно во ће, зе ле но по -
вр ће и цр но ви но.

Бро ме ла ин, по знат и као бро -
ме лин, биљ ни је ен зим ко ји се
у при ро ди на ла зи у ана на су,
али га мо же те на ћи и у об ли ку
до да та ка ис хра ни у апо те ка ма.
Ефи ка сан је у ле че њу ре спи ра -
тор них те го ба и упа ла по ве за -
них са алер ги ја ма.

Ви та мин Ц је при род ни ан -
ти хи ста ми ник до ко га ће те нај -
лак ше до ћи, бу ду ћи да пре о -
вла да ва у мно гим вр ста ма во -
ћа и по вр ћа, а про да је се и као
су пле мент. Бу ду ћи да не ма
нус по ја ва и ни је ток си -
чан, ви та мин Ц је нај -
по у зда ни је ре ше ње за
ле че ње за пу ше ног но -
са и дру гих не при јат -
них симп то ма се зон ских
алер ги ја.

Па зи те на ис хра ну

Да би сте се за шти ти ли од
алер ги је, из ис хра не из ба ци -
те ал ко хол, ко фе ин, млеч не
про из во де, ба на не, агру ме, чо -
ко ла ду, бо је за хра ну, ки ки -
ри ки, цр ве но ме со и ше ћер.
Је ди те нај ма ње
две пор ци је хра -
не бо га те оме -
га-3 ма сним ки се ли на ма днев -
но, јер не до ста так ове ки се ли -
не по ве ћа ва ри зик од алер ги ја.
Три ме се ца пре се зо не по ле на
поч ни те сва ко днев но узи ма ти
по две шо ље јо гур та са жи вим
кул ту ра ма. Овај јо гурт по бољ -
ша ва од брам бе не сна ге ор га -
ни зма сти му ли са њем ства ра ња
га ма-ин тер фе ро на, ко ји де лу -
је и про тив пре хла де и про тив
алер гиј ских ре ак ци ја.

При род ни пре па ра ти

Ја бу ко во сир ће има ан ти хи -
ста мин ска и ан ти би от ска свој -
ства и мо же по мо ћи у сма ње -
њу ки ја ња и за пу ше но сти но -
са. Две ка ши ке ја бу ко вог сир -
ће та, ка ши ку ме да и ка ши чи -
цу ли му но вог со ка си пај те у 3
дл то пле во де и до бро про ме -
шај те ка ши ком. Пиј те 3 пу та
днев но.

Моћ ни ан ти хи ста ми ни ци и
не са ло ми ви бор ци про тив алер -
ги ја су и бе ли лук, кур ку ма,
ђум бир, ко при ва и зе ле ни чај.
Осим што је до бро да жва ће те
та нак ко ма дић ђум би ра, мо -
же те при пре ми ти и ве о ма ефи -
ка сан лек од овог ко ре на. Ста -
ви те шо љу во де, ка ши ку ђум -
би ра (10 г) и штап ци ме та у
по су ду. За греј те и ку вај те око
5 ми ну та. Про це ди те и до дај те
ка ши ку ме да и сок од јед ног

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Апелујемо на
грађане да
исправно процене
своје здравствено
стање и да не
оптерећују Хитну
помоћ без потребе.

ПРО ВЕ РИ ТЕ НИ ВО
ВИ ТА МИ НА Д

Ви та мин Д је ва жан иму но -

ло шки ре гу ла тор и при -

родни ан ти ин фла ма тор ни

агенс. Ако има те алер ги је,

про ве ри те ни во ви та ми на Д.

Јед но ста ван тест кр ви

мо же вам да ти од го во ре на

ва жна пи та ња. Сун чај те се

у вре ме ка да је то без бед -

но. Ви та мин Д де ло ва ће

бла го твор но на чи тав ор га -

ни зам.

КАД МО РА ТЕ КОД ЛЕ КА РА

Не по ку шавај те да те шку алер гиј ску ре ак ци ју (ана фи лак -

су) ле чи те при род ним ле ко ви ма. Ана фи лак са мо же би ти опа -

сна по жи вот, па сто га од мах по тра жи те ме ди цин ску по моћ

уко ли ко при ме ти те симп то ме као што су: те шко ће са ди са -

њем, сте за ње у плу ћи ма, бо ло ви у гру ди ма, про ме не крв ног

при ти ска, вр то гла ви ца, не све сти ца, осип и по вра ћа ње.

ДО ЧЕ КАЈ ТЕ СЕ ЗО НУ АМ БРО ЗИ ЈЕ СПРЕМ НИ

ДА ВАМ СЕП ТЕМ БАР НЕ ДО НЕ СЕ СУ ЗЕ

Запушен нос, сузне очи и изнурујуће кијање главни су симптоми
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ROZHOVORY PRI KOTLÍKU

NÁVRAT KU KOREŇOM
Už po 25.-krát Vojlovica organizuje osla-
vy úspešného ukončenia žatvy, Vojlovické
žatevné dni. Kedysi bol počet organizáto-
rov vyšší, no teraz celá ťarcha padla na
plecia dvoch kultúrno-umeleckých spol-
kov: maďarského Kultúrno-umeleckého
spolku Árona Tamásiho a slovenského
SKOS Detvan. Obrovskú pomoc im aj na-
ďalej poskytuje Dobrovoľný hasičský spo-
lok a Miestny odbor Matice slovenskej
Vojlovica-Pančevo. Aby slávnosti boli za-
ujímavejšie, dva kultúrne spolky pozvali
hostí z ďaleka, aby sa predstavili spevom
a tancom. Z nám susedného Maďarska
prišiel Národný folklórny súbor Hidas z
mesta Hidas. Obyvatelia tohto mesta v
južnom Maďarsku majú rovnaké korene
a pôvodnú vlasť, Bukovinu, ako aj naši
spoluobčania vojlovickí Maďari. Z opač-
nej strany zemegule, u Melbournu, na
návštevu pricestoval folklórny súbor Lip-
tar pôsobiaci v rámci Slovenského spolku
Ľudovíta Štúra. Túto mladú jedenásťč-
lennú skupinu do Vojlovice sprevádzali
členovia Kultúrno-umeleckého spolku
hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy,
ktorí taktiež vystúpili s krátkym progra-
mom. Po pobyte v poli pri kosbe a po
sprievode ulicami Vojlovice, keď bolo
slnko najsilnejšie, niekoľko členov spolku
Liptar sa zoskupilo v dvore Detvana, aby
uvarili „svoj“ bravčoví guláš v kotlíku,
napriek tomu, že sa už kuchtili ďalšie dva
guláše, vojlovovických lovcov a samot-
ných hostiteľov ‒ Detvanovcov. To bola
príležitosť začať rozhovor s predsedom
spolku mladým, pokojným 23-ročným
študentom Benjaminom Peškom.

Pančevac: Mohol by si nám predstaviť
kultúrny spolok, ktorého si aktuálnym
predsedom?
Benjamin Peška: Slovenský spolok Ľudo-
víta Štúra Melbourne je založené v roku
1966, zatiaľ čo samotný dom je vybudo-
vaný dvadsať rokov neskôr. Spolok má
okolo 200 členov. Máme päťčlenný or-
chester. Významné je zdôrazniť, že sú v
rámci spolku aktívne až tri detské skupi-
ny vo veku dva až päť rokov, päť až dva-
násť rokov a dvanásť až osemnásť rokov.
Raz týždenne tri učiteľky vyučujú slo-
venský jazyk na našej škole.
Ja som od júna tohto roku predseda spol-

ku. Predtým som bol tri roky podpredse-
da a sedem rokov vo výbore spolku. Od-
malička tancujem a hrám. Najprv som
vystupoval hrajúc na kontrabase a neskôr
som začal hrávam aj na harmonike. 
Pančevac: Skade sa vzal váš spolok na
Vojlovických žatevných dňoch? 
Benjamin Peška: Máme dlhoročnú spo-
luprácu s Detvanom, ktorý u nás bol tri-
krát. My sme, pred príchodom do
Srbska, vystupúovali na Slovensku, v
mestách: Heľpa, Klenovec, Bratislava,
Zvolen a Detva. Súčasne som sa dohodol
s predsedom Detvana, Michalom Spišia-

kom, že navštívime Vojlovicu. On mi po-
mohol hosťovať predtým v Báčskom Pe-
trovci a Starej Pazove.
Keďže medzičasom začali prichádzať aj
ostatní členovia a členky, poprosili sme
ich, aby niečo povedali.
Pančevac: Ako vám bolo na Slovensku?
Po prvýkrát ste tam vystupovali?
Martina Povolná: Ja som už predtým bo-
la na Slovensku. Pravda, iba dni dni. Te-
raz sme tam pobudli dva a pol týždňa.
Najviac času sme strávili v Telgárte, kde
sa mi aj naviac páčilo, keďže sme tam ne-
vystupovali, takže bolo dosť času na ob-

hliadku mesta a okolia. Snažili sme sa na
každom mieste predstaviť iným progra-
mom. Na Detve sme vystupovali ako
hostia. Témou boli pastieri a my sme
predviedli časť tanca. 
Pančevac: Opíšte nám v krátkosti pro-
gram, ktorý ste pripravili pre  „európske“
turné.
Nataša Zadunajská: Časť vystúpenia tvo-
rí tanec Horehron, ktorý nám pripravil
choreograf Martin Urban zo Slovenska.
Najviac sme tancovali Dolnozemský ta-
nec, svadbu zo Selenče.  
Kroje, v ktorých vystupujeme sme si
čiastočne kúpili na Slovensku, a čiastoč-
ne sami šili. Okrem toho sa snažíme zoz-
bierať staré zachované kostýmy od slo-
venských rodín v Austrálii.
Pančevac: Ma možno niekto z vášho fol-
klórneho súboru tu vo Vojvodine prí-
buzných?
Željko Kotváš: Ja som sa narodil v Panče-
ve. Mama je rodom z Jánošíka a otec z
Padiny. Mal som deväť rokov, keď sme sa
presťahovali do Melbourna. Martina je
taktiež z Padiny a ona ako sedemročná
odišla s rodinou do Austrálie. Všetci
istým spôsobom máme korene tu, lebo
rodičia väčšiny členou pochádzajú z tý-
chto oblastí: z Báčskeho Petrovca, Šída,
Padiny, Kutiny. 
Pančevac:  AKo ste sa vy, narodený v Au-
strálii, naučili slovenský jazyk?
Joshua Peška: Keď som bol malý, moji
rodičia sa doma rozprávali po slovensky.
Moja mama bola učiteľka v Dome Ľudo-
víta Štúra, takže som sa tri hodiny týž-
denne šesť rokov učil jazyk. Navštevova-
nie tejto školy v rámci spolku bolo jedi-
nou možnosťou osvojiť si jazyk. Teraz
máme na škole 30 detí. V Melbourne exi-
stuje aj slovenská evanjelická cirkev, v
ktorej bohoslužby v slovenskom jazyku
uskutočňuje kňaz z Kovačice Ján Haviar. 
So zvyšnými členmi tanečnej skupiny,
Tatianou Hrćanovou, Karolínou Sykoro-
vou, Hanou Zelenakovou a sestrami
Dianou, Lýdiou a Emily Bilekovými sa
nám nepodarilo porozprávať. Zdá sa, že
pre nich varenie guláša a opojné vône
tejto špeciality neboli neodolateľné, lebo
sa už skôr vypravili za svojimi príbuzný-
mi v okolí.

Ivan ZafirovićBenjamin Peška
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HLAVNÝ DEŇ SLÁVNOSTI 

Ani horúčava neprekážala žencom

MLADÍ HERCI SKOS DETVAN NAVŠTÍVILI GALANTU 

TRI PERFEKTNÉ DNI NA NÁVŠTEVE

Tradičná ručná kosba

Sprievod ulicami 
Vojlovice

Dňa 20. júla už skoro ráno boli
postavené stánky pred veľkou sálou
Maďarského kultúrno-umeleckého
spolku Árona Tamásiho. Výšivkár-
ky tohto spolku, spolu so svojimi
kolegyňami zo SKOS Detvan,
srdečne vítali hostky z okolitých
obcí, Jánošíka, Kovačice, Debeljače,
Starčeva, Omoljice, Skorenovca, Ja-
buky a mestskej časti Gornji grad,
ktoré priniesli svoje ručné práce a
iné výrobky. Rôzne pochúťky, ktoré
sa tradične pripravujú v týchto lo-
kalitách a zaujímavé ručné práce lá-
kali návštevníkov, z ktorých mnohí
nevedeli odolať starodávnym kolá-
čom. O 11 hodine sa dobre nalade-
ní a rozspievaní hostia z Austrálie a
Maďarska, ako aj ich hostitelia,
všetci vyobliekaní v krojoch, vy-
brali pešo a na traktorových príve-
soch do poľa pozrieť sa na tradičnú
žatvu. Na čele sprievodu boli po-
honiči a koče, kým na konci boli
hasiči a jeden kombajn. V poli bolo
rušno, veselo a zaujímavo. Skúse-

nejší kosci ukazovali, ako sa kedysi
kosilo žito, o čo sa pokúsili aj
mladší. Aj žnice ukázali svoju zruč-
nosť v zbieraní pokosenej pešenice
a viazaní snopov. Nasledovalo ich
niekoľko dievčat, medzi ktorými
najviac vynikli Dianna Bileková,
folkloristka z Austrálie, a Vojlovi-
čanky Jana Beracková a Jana Mare-
ková. Najmladší účasnici žatvy
zvedavo sledovali diane a behali
okolo v ľudových krojoch. Hudob-
níci neúnavne hrali pre nalade-
ných spevákov, a ozvenu bolo po-
čuť ďaleko po poliach.

Práca na poli a potom záväzné ra-
ňajky. Tak to bolo vždy, tak bolo
aj teraz: domáci chlieb, slanina,
syr, paradajky, pekne prestretý
tkaný obrus. Samozrejme, bez
domácej pálenky by to nešlo. Ra-
ňajky boli chutné, ženci nabrali
silu, lebo sprievod mal pred se-
bou ešte dlhú prechádzku ulicami
Vojlovice. Praskanie dlhými bič-
mi vyzývalo občanov, aby mávali
a pozdravili účastníkov sprievodu
a aby sa kochali v kráse krojov,
piesní a tancov. Ustavičná horú-
čava neprekážala žencom popre-

chádzať sa Vojlovicou. Na kaž-
dom rohu si zatancovali, zaspie-
vali a šírili dobrú náladu.
Po dlhej prechádzke dedinou na-
sledoval oddych žencov, ktorý bol
veľmi krátky, lebo o dvadsiatej
hodine sa už začínal dožinkový
bál v oboch spolkoch. Družba, pri
dobrej hudbe, chutnej večeri a
bohatej tombole prispela k tomu,
aby zábava trvala do samého svi-
tania. Aj hostia aj hostitelia budú
spomínať na krásne dojmy. Zo-
stáva len dovidenia o rok.

Eva Nagyová

ťročnému divadelníkovi Adamovi
z Vojlovice, ktorý práve v deň prí-
chodu oslavoval narodeniny. Pri-
pravili mu aj malú narodeninovú
oslavu. V ďalšie ráno sa vybrali do
Šale, na hlavný bod programu ce-
loslovenskej prehliadky detskej di-
vadelnej tvorivosti „Zlatá priadka“,
kde si pozreli víťazné predstavenie.
Tamo sa aktívne zapojili do tvori-
vých dielní a vlastnými rukami vy-
robili darčeky pre seba a svojich
najbližších. Po obede celé popo-
ludnie strávili na termálnom kúpa-
lisku Vincov les v Sládkovičove. Po
spoločnej večeri sa poprechádzali

po meste. V posledný deň pobytu
deti navštívili Vlastivedné mú-
zeum v Galante, v ktorom sa po-
zreli na archeologické vykopávky,
meštiansky spôsob bývania na pre-
lome 19. a 20. storočia, sakrálne
pamiatky, krojované postavy
z okolia Galanty, keramiku, výni-
močnú lekáreň, ktorá donedávna
slúžila obyvateľom Galanty, obra-
zy, vodné mlyny v okolí Galanty,
no aj zaujímavú výstavu „Svet ma-
cíkov“, ktoré zozbierala a požičala
zberateľka z Maďarska.

Na konci mladí herci a herečky
navštívili renesančný kaštieľ v Ga-

lante. Mohli tam nahliadnuť do
priestorov sobášnej siene a repre-
zentačného priestoru mesta Ga-
lanta, ale aj pozrieť si archeologic-
ké vykopávky z okolia a výstavu
sklára, ktorá bola krásnym ukon-
čením obhliadky.

Bol to krátky, ale bohatý výlet
na Slovensku. Ale všetko, čo je
krásne trvá krátko, znova nastal
čas rozlúčky. Poďakovania, vzá-
jomné odovzdanie darčekov, a
sľub, že sa znovu stretnú, určite
budú spolupracovať a navštevo-
vať sa.

Alena Kulíková

V svetový deň klasickej hud-
by, 21. júna, v slávnostnej sieni
gymnázia v Báčskom Petrovci
sa konal 23. festival umeleckej
hudby „Jarné nôty“. Festival or-
ganizuje Miestny odbor Matice
slovenskej v Báčskom Petrovci
od r. 1995. Patrí medzi tradičné
festivaly a už niekoľko rokov má
aj medzinárodný charakter. Zo-
skupuje interpretov zo Srbska,
Rumunska a Maďarska, od tých
najmladších až po už serióz-
nych umelcov klasickej hudby,
ktorý vďaka svojim výnimoč-
ným interpretáciám získavajú
ocenenia na regionálnych, celo-
štátnych a medzinárodných sú-
ťažiach.

Na začiatku festivalu prítom-
ných oslovila predsedníčka Ma-
tice slovenskej v Báčskom Pe-
trovci a organizátorka festivalu
Katarína Melegová Melichová.
Potom sa k slovo dostala riadi-
teľka gymnázia Anna Medve-
ďová, ako aj podpredseda Sve-
tového združenia Slovákov v
zahraničí Pavel Hlásnik. Prvá

časť koncertu patrila žiakom
základnej školy, potom nasle-
dovalo vystúpenie sredoškolá-
kov, zatiaľ čo na konci sa pred-
stavili dobre známy pianista
Marek Stupavský z Báčskeho
Petrovca a naša Vojlovičanka
Katarína Kalmárová. Ona sa
tentokrát predstavila opernou
interpretáciou dvoch skladieb:
„Pastierka z Álp“ (Gioacchino
Rossini) a „Pieseň Primadony“
(Victor Herbert). Vzhľadom na
to, že je publikum zvyknuté na
Katarínine interpretácie slo-
venskej ľudovej hudby, opera
bola pre nich príjemným pre-
kvapením, za ktoré ju pozdravi-
li dlhým a hromovým potle-
skom. Program moderovala
Viera Dorčová Babiaková, kto-
rá každého účastníka predstavi-
la aj trošku podrobnejšie.

Na záver koncertu organizá-
tor udelil všetkým účastníkom
diplomy, ako aj dary v podobe
kníh a CD z minuloročného
festivalu.

Michal Kalmár

Pre všetkých spoluobčanov,
ktorý o to mali záujem, bol v
piatok 17. júla v rámci 25. vojlo-
vických dožinkových slávností
pripravený pestrý kultúrno-
umelecký program na dvore
Slovenského kultúrno-osveto-
vého spolku Detvan. Krásny ve-
čer a radosť divákov tentokrát
pripravili hostia: Kultúrno-
umelecký spolok Liptar z Mel-

bournu z Austrálie, Kultúrno-
umelecký spolok z mesta Hidas
z Maďarska, Kultúrno-umelec-
ký spolok hrdina Janka Čmelíka
zo Starej Pazovy a spevácka sku-
pina Zlatá jeseň z Pančeva.

Program otvorila predsed-
níčka Národnostnej rady slo-
venskej národnostnej menšiny
Libuša Lakatošová, ktorá sa
milými slovami prihovorila
prítomným. Podporila dnes už
tradičné vojlovické slávnosti,
vyzdvihujúc krásu a rozmani-
tosť tunajších národov, ktoré
tak krásne spolu oslavujú ko-
niec žatvy, čo je aj dôkazom

dlhodobého, stáročia trvajúce-
ho spolužitia rôznych národ-
ností na tomto území.

Spevácka skupina Zlatá jeseň
sa vždy s potešením zapája do
osláv svojimi známymi piesňa-
mi, ktorými zlepšila náladu pu-
bliku hneď na začiatku. Potom
vystúpili hosťujúce súbory, kto-
ré diváci netrpezlivo čakali a
vítali dlhým potleskom.

Vedúci hosťujúcich suborov v
krátkosti predstavili svoje fol-
klórne skupiny a potom si za-
tancovali pripravené, výborne
nacvičené výnikajúce choreo-
grafie. Tanečníci nešetrili silami
‒ práve naopak, s veľkou vôľou a
potešením si zatancovali a ši-
kovnými pohybmi, hudbou,
spevom a krásnym krojom po-
ukázali na čaro foklóru. Zane-
chali silný dojem na publikum,
ktoré svojim potleskom vyjadri-
lo vďačnosť za príležitosť tešiť sa
z výnimočných predvedení ná-
rodných tancov, piesní a zvykov. 

Eva Nagyová

OD NADANÝCH INŠTRUMENTALISTOV 

PO MAJSTROV HUDBY

Festival „Jarné nôty“ 
v Báčskom Petrovci

Vojlovičania
Војловчани vystúpili 
s predstavením 
Rozmarín

Obhliadka 
pamätihodností, 
výstav a múzeí

Tak ako vlani, aj tohto roku sa
SKOS Detvan sa veľmi rád vrátil do
Galanty na Slovensko. Tentokrát,
podobne ako aj minule, vystúpili s
víťazným predstavením z festivalu
3 x Ď v Starej Pazove, vďaka ktoré-
mu sa, s podporou Slovenskej ná-
rodnostnej rady slovenskej národ-
nostnej menšiny v Srbsku, odme-
není trojdňovým pobytom v dome
Matice slovenskej v Galante. Po
príchode sa deti občerstvili pri pri-
vítacom prejave hostiteľov a krát-
kom predstavení činnosti Matice.
Keďže privítanie prebiehalo práve
v čase uskutočnenia výstavy „Evka
Kristínová, jednoducho kráľovná“,
bola najmladším členom Detvana
predstavená táto výnimočná osob-
nosť slovenskej divadelnej kultúry.
Starší Vojlovičania to vôbec nepo-
trebovali, lebo si pamätajú Evku
Kristinovú z filmu a mali tú česť
zahrať si v predstavení Rysavá jalo-
vica.

Naša mladá divadelná skupina
22. mája popoludní v dome MS
Galanta, na doskách v sále Domo-
vina zahrala predstavenie „Rozma-
rín - o zakliatom vlkovi a Červenej
čiapočke“. Po predstavení nasledo-
valo spoločné fotografovanie a ofi-
ciálne gratulovanie malému šes-

NA ZAČIATKU VOJLOVICKÝCH DOŽINKOVÝCH SLÁVNOSTÍ

Detská dielňa venovaná žitu
Vojlovické slávnosti sa začali
detskou tvorivou dielňou a výsta-
vou detských výtvarných prác,
ktoré zorganizoval Miestny odbor
Matice slovenskej vo Vojlovici.
Viac ako 40 detí sa aktívne zapo-
jilo do osláv žatvy. Pred sídlom
MOMS boli postavené stoly a pri-
pravené materiály, aby sa deti
mohli zapojiť do jednotlivých ak-
tivít. Podľa svojej vôle a možností
kreslili, farbili, vystrihovali motí-
vy alebo robili papierové poháre
na ceruzky, a to všetko na tému
kosby, žita, slnečníc a pod. Vojlo-
vické deti sa s potešením zúčast-
ňujú tejto už tradičnej dielne,
krásne trávia čas, tvoria a tešia sa,
že sú súčasťou vojlovických do-
žinkových slávností. Slovenský

kultúrno-osvetový spolok Detvan
a maďarský kultúrno-umelecký
spolok Árona Tamásiho podpori-

li výtvarnú činnosť najmladších
zmrzlinou a džúsmi. Vychováva-
teľka Marta Lečeiová Kerekešová

ku koncu dielne zorganizovala aj
detské hry v parku, odkiaľ sa ozý-
val detský krik, šťastie a radosť.
Počas detskej tvorivej činnosti a
hier bola v sídle MOMS otvorená
výstava detských výtvarných
prác. Traja vojlovickí žiaci nižších
tried základnej školy, Leontína
Stankovićová, Andrea Holoková
a Matea Drenkovič, potešili svo-
jou tvorbou návštevníkov. Zaují-
mavé práce s rôznorodou temati-
kou a technikou skrášlili výstavnú
sieň, na čo boli autori veľmi pyš-
ní. Výstavu otvorila Alena Kulí-
ková, ktorá mladým výtvarníkom
odovzdala darčeky ako pamiatku
na túto výstavu ‒ významnú uda-
losť v ich živote.

Eva Nagyová

KULTÚRNO-UMELECKÝ PROGRAM DOŽINKO-

VÝCH OSLÁV VO VOJLOVICI 

V znamení 
host’ujúcich súborov
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РАЗГОВОРИ КРАЈ КОТЛИЋА

ПОВРАТАК КОРЕНИМА
Већ двадесет пети пут Војловица орга-
низује прослављање успешног оконча-
ња жетве, „Војловачке жетелачке да-
не”. Некада је број организатора био
већи, а сада је сав терет обавеза пао на
плећа двају културно-уметничких дру-
штава: мађарског КУД-а „Тамаши Арон”
и словачког СКПД-а „Ђетван”. Свесрд-
ну помоћ им и даље пружају Добро-
вољно ватрогасно друштво и Месни
одбор Матице словачке Војловица Пан-
чево. Да би свечаности биле занимљи-
вије, два културна друштва позвала су
госте издалека да се представе песмом
и плесом. Из нама суседне Мађарске
дошао је Народни фолклорни ансамбл
„Хидаш” из места Хидаш. Становници
тог места у јужној Мађарској имају
исте корене и прадомовину, Букови-
ну, као и наши суграђани, војловачки
Мађари. С друге стране Земљине ку-
гле, из Мелбурна, у посету је стиглa
фолклорна група „Липтар”, Словачког
друштва „Људoвит Штур”. Ову младу
једанаесточлану скупину у Војловицу
су допратили чланови старопазовач-
ког КУД-а „Херој Јанко Чмелик”, који
су такође извели кратак програм. По-
сле боравка у пољу на косидби и де-
филовања улицама Војловице по нај-
јачем сунцу, неколико чланова „Лип-
тара” окупило се у дворишту „Ђетва-
на” да би скували „свој” свињски гу-
лаш у котлићу, упркос томе што су се
крчкала још два гулаша: војловачких
ловаца и самих домаћина, „ђетвано-
ваца”. То је била прилика да се запо-
дене разговор с председником дру-
штва, младим, сталоженим 23-годи-
шњим студентом Бенјамином Пешком.

ПАНЧЕВАЦ: Можеш ли нам пред-
ставити културно друштво чији си ак-
туелни председник?

БЕНЈАМИН ПЕШКА: Словачко дру-
штво „Људoвит Штур” Мелбурн осно-
вано је 1966. године, а сам дом са-
грађен је двадесетак година касније.
Друштво броји око 200 чланова. Има-
мо петочлани оркестар. Значајно је
истаћи да су, у оквиру друштва, ак-
тивне чак три дечје скупине узраста
од две до пет година, од пет до два-
наест и од дванаест до осамнаест го-
дина. Једном недељно три учитељи-
це држе наставу словачког језика у
нашој школи. Ја сам од јуна текуће

године председник друштва. Пре то-
га сам три године био потпредседник
и седам година у одбору друштва. Од-
малена плешем и свирам. Прво сам
наступао на контрабасу, а касније сам
почео да свирам и хармонику.

ПАНЧЕВАЦ: Откуд ваше друштво
на „Војловачким жетелачким данима”?

БЕНЈАМИН ПЕШКА: Имамо дуго-
годишњу сарадњу са „Ђетваном”, ко-
ји је код нас био три пута. Ми смо
пре доласка у Србију наступали у Сло-
вачкој, у местима: Хељпе, Кленовце,
Братислава, Зволен и Ђетва. Истовре-
мено сам се договорио с председни-
ком „Ђетвана”, Михалом Спишјаком,
да посетимо Војловицу. Он ми је

помогао да претходно гостујемо у
Бачком Петровцу и Старој Пазови.

Како су, у међувремену, почели да
пристижу и други чланови и чланице,
замолили смо и њих да нешто кажу.

ПАНЧЕВАЦ: Како вам је било у
Словачкој? Први пут сте тамо на-
ступали?

МАРТИНА ПОВОЛНИ: Ја сам већ
раније била у Словачкој. Истина, са-
мо три дана. Сада смо тамо боравили
две и по седмице. Највише времена
смо провели у Телгарту, где се мени
и највише допало, јер нисмо насту-
пали, тако да је било довољно време-
на за разгледање места и околине.
Трудили смо се да се у сваком месту

представимо другачијим програмом.
У Ђетви смо наступили као гости. Те-
ма је била у вези с пастирима и ми
смо извели део плеса.

ПАНЧЕВАЦ: Опишите нам украт-
ко програм који сте припремили за
„европску” турнеју.

НАТАША ЗАДУНАЈСКИ: Један део
наступа чини плес „Хорехроњ”, који
нам је припремио кореограф из Сло-
вачке, Мартин Урбан. Највише смо
играли плес из Доње земље, селен-
чанску свадбу. Ношњу у којој насту-
памо делом смо купили у Словачкој,
а један део смо сами шили. Осим то-
га, трудили смо се да прикупимо ста-
ре очуване костиме од словачких по-
родица у Аустралији.

ПАНЧЕВАЦ: Да ли неко из ваше
фолклорне групе можда има рођаке
овде у Војводини?

ЖЕЉКО КОТВАШ: Ја сам рођен у
Панчеву. Мама је родом из Јаноши-
ка, а отац из Падине. Имао сам девет
година када смо се преселили у Мел-
бурн. Мартина је такође из Падине и
она је, као седмогодишњакиња, оти-
шла с породицом у Аустралију. Сви
на неки начин вучемо корене одавде,
јер родитељи већине чланова потичу
из ових крајева: из Бачког Петровца,
Шида, Падине, Кутине.

ПАНЧЕВАЦ: Како сте ви, рођени у
Аустралији, научили словачки језик?

ЏОШУА ПЕШКА: Кад сам био ма-
ли, моји родитељи су у кући говори-
ли словачким језиком. Моја мама је
била учитељица у Дому „Људовита
Штура”, тако да сам три сата седмич-
но шест година учио језик. Похађање
ове школе у оквиру друштва је једи-
на могућност да се овлада језиком.
Сада у школи имамо тридесеторо де-
це. У Мелбурну постоји и словачка
евангеличка црква, у којој службу на
словачком језику обавља свештеник
из Ковачице, Јан Хавјар.

С преосталим чланицама плесне
групе, Татјаном Хрћан, Каролином
Сикором, Ханом Зеленак и сестрама
Дијаном, Лидијом и Емили Билек,
нисмо успели да разговарамо. Изгле-
да да им кување гулаша и заносни
мириси овог специјалитета нису би-
ли неодољиви, јер су се још раније
упутиле својим рођацима у околини.

Иван ЗафировићБенјамин Пешка

НИ ВРУЋИНА
НИЈЕ ОМЕЛА 
ЖЕТЕОЦЕ

» страна II

ОД РАДИЈСКОГ
СТУДИЈА ДО
УЧИОНИЦЕ

» страна VII

ВЕДРА ДУША
» страна VIII

ОД ПРЕВЕЛИКИХ
ОЧЕКИВАЊА ДО
ПОЧЕТНОГ 
ОДУШЕВЉЕЊА

» страна VII
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СРЕДИШЊИ ДАН СВЕЧАНОСТИ

Ни врућина није омела жетеоце

МЛАДИ ГЛУМЦИ „ЂЕТВАНА” ПОСЕТИЛИ ГАЛАНТУ

ТРИ САВРШЕНА ДАНА У ГОСТИМА

Традиционална 
ручна косидба

Дефиле улицама 
Војловице

Већ у рано јутро 20. јула поста-
вљени су штандови испред ве-
лике сале МКУД-а „Тамаши
Арон”. Везиље из тог друштва,
заједно са својим колегиница-
ма из СКПД-а „Ђетван”, срдач-
но су дочекале гошће из окол-
них насеља Јаношика, Ковачи-
це, Дебељаче, Старчева, Омо-
љице, Скореновца, Јабуке и Гор-
њег града, које су донеле своје
ручне радове и друге произво-
де. Разноврсне посластице које
се традиционално справљају у
овим местима, занимљиви руч-
ни радови, привлачили су посе-
тиоце, од којих многи нису мо-
гли да одоле старинским кола-
чима. У 11 сати су добро распо-
ложени и распевани гости из
Аустралије и Мађарске, као и
домаћини, сви упарађени у но-
шњама, кренули пешке и на
тракторским приколицама у по-
ље да се присете традиционал-
не вршидбе. Читаву поворку су
предводили коњаници и фија-

кери, а на зачељу су били ва-
трогасци и један комбајн. На
њиви је било живо, весело и за-
нимљиво. Искуснији косци су
показивали како се некад коси-
ло жито, у чему су се опробали
и млађи. И неколико дама је
показало вештину у скупљању
покошене пшенице и везивању
снопова. Следило их је неколи-
ко девојака, а највише су се ис-
такле Дијана Билек, плесачица
из Мелбурна, и Војловчанке Ја-
на Берацка и Јана Марек. Нај-
млађи учесници вршидбе зна-
тижељно су пратили шта се зби-
ва и трчали около у народним

ношњама. Музичари су неумор-
но свирали расположеним пе-
вачима, а ехо се распростирао
далеко у поља.

Уз рад на њиви, следио је
обавезно и доручак. Тако је увек
било, тако би и сада: домаћи
хлеб, сланина, сир, парадајз,
лепо распрострт ткани стол-
њак. И, наравно, ништа без до-
маће ракије. Доручак је био
укусан, жетеоци су прикупља-
ли снагу јер је поворка пред
собом још имала дугачку шет-
њу улицама Војловице. Пуца-
ње дугачким бичем позивало
је суграђане да машу и поздра-

ве учеснике дефилеа и ужива-
ју у лепоти ношњи, песама и
плеса. Непрестана врућина ни-
је омела жетеоце да се проше-
тају по Војловици. На сваком
ћошку су заплесали, запевали
и ширили добро расположење.

Прекратак је био одмор же-
телаца од дуге шетње селом, јер
је у 20 сати почео бал у оба дру-
штва. Дружење уз добру музи-
ку, укусну вечеру и богату том-
болу допринело је да забава по-
траје до самог свитања. И гости
и домаћини ће спомињати ле-
пе утиске. Видимо се догодине.

Ева Нађ

који је на дан доласка имао
рођендан. Приређено му је и
мало рођенданско славље. Сле-
дећег јутра су се упутили у Ша-
љу, на главну тачку програма
„Zlatа pri ad ka”, национални сло-
вачки фестивал дечјег позори-
шног стваралаштва, где су по-
гледали победничку предста-
ву. Ту су се укључили активно
у радионице и својим рукама
направили поклончиће за себе
и своје ближње. После ручка,
читаво поподне провели су на
термалном купалишту Винцов
лес у Слатковичову. Након за-
једничке вечере, прошетали су

се по месту. Последњег дана
боравка, деца су посетила За-
вичајни музеј, у ком су разгле-
дала археолошке ископине, ло-
кални начин становања на пре-
лазу из XIX у XX век, сакралне
споменике, поставку ношњи из
околине Галанте, керамику, из-
узетну апотеку, која је доне-
давно служила мештанима,
слике, воденице у околини Га-
ланте, као и занимљиву изло-
жбу плишаних медведића, које
је сакупила и позајмила колек-
ционарка из Мађарске.

На крају су млади глумци и
глумице обишли ренесансни

дворац у Галанти. Видели су
простор свадбене дворане, ре-
презентативни простор места
Галанта, археолошке ископи-
не прикупљене из околине,
али и изложбу стаклара, што
је био врло дрaжестан крај
разгледања.

Био је то кратак, али богат
излет у Словачку. Али све што
је лепо, кратко траје и дошао
је тренутак растанка. Уследи-
ло је захваљивање и узајамно
даривање, уз обећање да ће се
поново срести, посећивати и
обавезно сарађивати.

Алена Кулик

На Светски дан кла-
сичне музике, 21. ју-
на, у свечаној сали
гимназије у Бачком
Петровцу 23. пут је
одржан фестивал
уметничке музике
„Пролећне ноте”. Фе-
стивал организује Ме-
сни одбор Матице
словачке у Бачком
Петровцу од 1995. го-
дине. Убраја се у тра-
диционалне фестива-
ле и већ неколико го-
дина је међународног
карактера. Окупља из-
вођаче из Србије, Ру-
муније и Мађарске,
од оних најмлађих до
већ озбиљних умет-
ника класичне музи-
ке, који, захваљујући
својим изванредним
изведбама, освајају
награде на регионалним, ре-
публичким и међународним
такмичењима.

На почетку фестивала при-
сутнима се обратила пред-
седница Матице словачке у
Бачком Петровцу и органи-
заторка фестивала, Катари-
на Мелегова Мелихова. По-
том су реч узели директорка
гимназије, Ана Медвеђова,
као и потпредседник Свет-
ског удружења Словака у ино-
странству, Павел Хласник.
Први део концерта припао је
ученицима основне школе,
затим је уследио наступ сред-
њошколаца, а на крају су се
представили добро познати
пијаниста Марек Ступавски
из Бачког Петровца и наша
Војловчанка Катарина Кал-

мар. Она је овог пута извела
две оперске нумере: „Пасти-
рица са Алпа” (Ђоакино Ро-
сини) и „Песма примадоне”
(Виктор Херберт). С обзиром
на то да је публика навикла
на Катаринина извођења сло-
вачке народне песме, опера
је за њих била пријатно из-
ненађење, што је поздрави-
ла дугим и громогласним
аплаузом. Програм је води-
ла Вјера Дорчова Бабјакова,
која је рекла нешто подроб-
није о сваком учеснику.

На крају концерта органи-
затор је свим учесницима
доделио дипломе, као и по-
клоне у виду књига и ком-
пакт-диска с прошлогодишњег
фестивала.

Михал Калмар

За заинтересоване сугра-
ђане је у оквиру 25. „Војло-
вачких жетелачких дана”, 19.
јула, приређен богат култур-
но-уметнички програм у дво-
ришту Словачког културно-
просветног друштва „Ђетван”.
Дивно вече и радост гледао-
цима подарили су овог пута
гости: КУД „Липтар” из Мел-
бурна (Аустралија), КУД из

Хидаша (Мађарска), КУД „Хе-
рој Јанко Чмелик” из Старе
Пазове и певачка група „Злат-
на јесен” из Панчева.

Програм је отворила пред-
седница Националног савета
словачке националне мањи-
не, Либуша Лакатошова, која
се пробраним речима обра-
тила присутнима. Она је по-
држала већ традиционалне
војловачке свечаности, исти-
чући лепоту и разноликост
овдашњих народа који тако
лепо заједнички прослављају
завршетак жетве, што је до-
каз дугогодишњег, вековног
суживота различитих народа
на овим просторима.

Певачка дружина „Златна
јесен” увек се са задовољ-
ством прикључује прослави
својим познатим песмама,
којима је орасположила
публику на самом почетку.
Затим су наступили гостују-
ћи ансамбли, које су гледа-
оци нестрпљиво очекивали
и поздравили дугачким
аплаузом.

Челни људи гостујућих дру-
штава укратко су представи-
ли своје фолклорне скупине,
а затим заплесали своје при-
премљене, одлично увежба-
не, изврсне кореографије.
Плесачи се нису штедели, не-
го су с вољом и задовољством
играли и вештим покретима,
музиком, песмом и лепим но-
шњама приказали чар фол-
клора. Оставили су снажан
утисак на публику, која је сво-
јим аплаузом исказала захвал-
ност што је имала могућност
да ужива у изузетном извође-
њу народних игара, песама и
обичаја.

Ева Нађ

ОД НАДАРЕНИХ ИНСТРУМЕНТАЛИСТА 

ДО МАЈСТОРА МУЗИКЕ

Фестивал „Пролећне
ноте” у Бачком Петровцу Војловчани извели

представу „Рузмарин”

Обилазак знаменитости,
изложби и музеја

И ове године, као и прошле,
СКПД „Ђетван” се врло радо
„вратио” у Галанту у Словачкој.
И овог пута извели су победнич-
ку представу са старопазовачког
фестивала „3 x Ђ”, која их је, уз
подршку Словачког национал-
ног савета, квалификовала за
тродневни боравак у дому Ма-
тице словачке у Галанти. Деца
су се по доласку окрепила уз по-
здравне речи домаћина и кра-
так приказ рада Матице. Пошто
је дочек приређен баш у време
одржавања изложбе „Евка Кри-
стин, једноставно краљица”, нај-
млађим члановима „Ђетвана”
представљена је особеност сло-
вачке театарске културе. Стари-
јим Војловчанима и није треба-
ло, јер памте Евку Кристин с
филма, а имали су и част да
играју у комаду „Rysavа jalovicа”.

По подне 22. маја наша мла-
да позоришна трупа у Дому МС
Галанта, на даскама дворане
„Домовина”, извела је предста-
ву „Рузмарин – о закланом ву-
ку и Црвенкапи”. Након пред-
ставе уследило је заједничко
фотографисање и званично че-
ститање малом шестогодишњем
глумцу Адаму из Војловице,

НА ПОЧЕТКУ „ВОЈЛОВАЧКИХ ЖЕТЕЛАЧКИХ ДАНА”

Дечја радионица посвећена житу
Војловачке свечаности су по-
челе дечјом стваралачком ради-
оницом и изложбом дечјих ли-
ковних радова, које је организо-
вао Месни одбор Матице сло-
вачке Војловица Панчево. Више
од четрдесеторо деце активно се
укључило у слављење жетве. Пред
седиштем МОМСС постављени
су столови и припремљен је ма-
теријал да би се деца укључила у
активност. Она су, према својој
вољи и могућностима – на тему
косидбе, жита, сунцокрета – црта-
ла, бојила, исецала мотиве или
правила папирне чаше за олов-
ке. Војловачка деца са задовољ-
ством учествују у овој већ тради-
ционалној радионици, лепо се
проводе, стварају и радују се што
су део „Војловачких жетелачких

дана”. СКПД „Ђетван” и МКУД
„Тамаши Арон” потпомогли су
ликовни рад најмлађих сладоле-

дом и соковима. Васпитачица
Марта Лечеи Керекеш при крају
радионице организовала је и деч-

је игре у парку, који је одјекивао
дечјом вриском, срећом и
весељем.

Током стварања и игре малих
Војловчана отворена је изложба
дечјих ликовних радова у седи-
шту МОМСС-а. Троје војловач-
ких ђака нижих разреда основ-
не школе – Леонтина Станко-
вић, Андреа Холок и Матеа Дрен-
кович – својим креацијама об-
радовало је посетиоце. Занимљи-
ви радови с разноврсном тема-
тиком и техникама украсили су
изложбени хол, на шта су ауто-
ри били поносни. Изложбу је
отворила Алена Кулик, која је
младим ствараоцима уручила
поклоне као успомену на ову њи-
хову изложбу – значајан догађај.

Ева Нађ

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ 

„ВОЈЛОВАЧКИХ ЖЕТЕЛАЧКИХ ДАНА”

У знаку гостујућих
ансамбала

Катарина Калмар
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Основна школа „Братство–је-
динство” у Војловици поново
је добила нову учитељицу, Ану
Злох из Ковачице, професор-
ку словачког језика и књижев-
ности и судског тумача за сло-
вачки језик. Да није овог бли-
ског словачког места, наша
школа би муку мучила с на-
ставом на словачком језику.
На срећу, у Ковачици још има
школованих учитељица и про-
фесора орних да, упркос број-
ним тешкоћама, помогну вој-
ловачкој деци да науче пра-
вилно словачки језик и упо-
знају се са словачком култу-
ром. Професорка Злох није од-
увек радила у просвети, већ је
дуго била новинарка на Радио
Новом Саду, што отвара мо-
гућност да нам се придружи у
стварању словачког додатка
„Панчевца”.

• Где сте се запослили након
завршетка школе и како су из-
гледали ваши почеци?

– Била су то заиста лепа вре-
мена, када запослење нисте
морали да тражите сами, већ
су други потражили вас. На
првој години студија код сту-
дената је дошао један нови-
нар из новосадског радија да
пита да ли би неко желео ма-
ло да заради. Пошто сам већ
имала вишегодишње искуство
као новинар у омладинској
емисији на ковачичком ради-
ју, сматрала сам да је то од-
лична идеја и пријавила сам
се. Новосадски радио ме је
очарао већ првог дана. Поче-
ла сам као организаторка и
преко извештача и новинарке
стигла до уреднице. Биле су
тамо сјајне колеге, које су с
временом постале моји најбо-
љи пријатељи, могло би се ре-
ћи, чак и моја породица.

• Већ тада сте знали да ће
новинарство бити ваше будуће
занимање?

– Да, негде у дубини своје
душе то сам желела, јер сам
особа која воли покрет, адре-
налин, комуникацију с људи-
ма... Реално, новинарство је

занимање које захтева човека
целог, и то не само осам, већ
двадесет четири сата дневно.
Новинарство не зна за празни-
ке, слободне викенде, јер се
управо тада негде дешава не-
што што би требало пратити,
послати о томе извештај, сни-
мити разговоре, уредити и еми-
товати... Искуства која сам сте-
кла на РТВ-у Нови Сад била
су непроцењива, јер нису мо-
гла да се науче ни на једном
факултету. Касније су ме при-
мили на неодређено време.
Био је то најлепши период у
мом животу, који је прекину-
ла неповољна друштвенополи-
тичка ситуација деведесетих
година. Још дуго после тога у

радију се само животарило,
све је пошло низбрдо и, када
се више није могло издржати,
две трећине новинара су оти-
шле с радија. Међу њима сам
била и ја.

• У ком правцу се даље одви-
јао ваш живот?

– Када сам дошла у Ковачи-
цу, осећала сам се као да ми је
неко извадио део душе. Дуго
нисам могла да се прилагодим
сеоском менталитету, као и да
прихватим да више никада не-
ћу имати тако добар колектив,
с којим сам провела скоро два-
десет година. Било је потребно
прикупити нову снагу и поче-
ти живот тотално од почетка.
Само што РТВ-у у Ковачици

нису били потребни нови но-
винари, а ковачичка школа и
гимназија већ су имале про-
фесоре словачког језика. Ал-
тернативно решење било је по-
лагање испита за судске пре-
водиоце. То ми је донело одре-
ђена финансијска средства, али
не и професионално задовољ-
ство. Делимично сам се радо-
вала новом дану као библиоте-
карка у ковачичкој школи и
кустос у Спомен-дому Марти-
на Јонаша, али оно што ме је
заиста регенерисало и дало но-
ву вољу за животом био је рад
с децом.

• Било је то у Основној шко-
ли „Млада поколења” у Кова-
чици?

– Да. Тамо сам неколико го-
дина радила као учитељица у
нижим разредима. Предавала
сам српски језик као нематер-
њи језик и словачки језик са
елементима националне кул-
туре, увек само као нечија за-
мена. То ми пак није сметало
да пружим свој максимум и
уживам у сваком дану, јер сам
у том послу поново пронашла
своју страст. Увек сам од деце
добила више него што сам мо-
гла да им дам. А ту безусловну
невину љубав, осмехе, загрља-
је, смех, радост човек може до-
бити само ако ради као учи-
тељ, под условом да заиста во-
ли свој посао.

• Када и како сте дошли у
војловачку школу?

– Почетком септембра про-
шле године позвали су ме из
Националног савета словачке
националне мањине и пита-
ли да ли бих хтела да радим у
Војловици, јер је тамошња
професорка Марина Хриб оти-
шла да живи и ради у Сло-
вачкој. У том периоду сам и
ја лично интензивно разми-
шљала о одласку, јер су сви
чланови моје породице већ у
иностранству, али хтела сам
свом животу у овој земљи да
дам још једну шансу. И ни-
сам се покајала.
(Наставак у следећем додатку)

Иван Зафировић

ЗАНИМЉИВ ЖИВОТОПИС НОВЕ ВОЈЛОВАЧКЕ УЧИТЕЉИЦЕ (1. ДЕО)

ОД РАДИЈСКОГ СТУДИЈА ДО УЧИОНИЦЕ Прелепа грађевина
као сећање на 
Буковину

Очување сопственог идентите-
та један је од темеља људског
постојања. Управо на то су ука-
зали и чланови Културно-умет-
ничког друштва „Тамаши Арон”
25. маја, када су свечано отво-
рили етно-кућу желећи да ода-
ју почаст својим коренима.

Усред кишовитог периода на
небу се појавило сунце, и то баш
у време када је њихов дугоро-
чан рад кулминирао и када су
његови плодови постали видљи-
ви. Стара кућица у новом руху
блистала је лепотом и узвише-
ношћу. Старијима су се очи пу-
ниле сузама, а млађи су се пре-
пустили уживању у мирису који

је подсећао на лепа прошла вре-
мена. „Поштовање корена се из-
једначује с поштовањем роди-
теља”, тврде они чији уморни
кораци и дубоке боре сведоче о
тешком кретању по животној пу-
тањи, током кога су имали при-
лику да схвате шта су најважни-
је вредности људског постојања.

Етно-кућа Културно-умет-
ничког друштва „Тамаши Арон”
постављена је уз подршку ма-
ђарске владе. На изградњи је
радило пуно мештана. На та-
ванима је пронађено много
вредних предмета, реликвија
које су преци донели можда
чак директно из матичне зе-
мље. Изложени експонати, ко-
је су до сада чували на разним
местима, од сада ће блистати

у дивним просторијама уређе-
ним у част предака који су пр-
вобитно населили Буковину.

Домаће званице, али и број-
ни гости из Мађарске и Руму-
није, уживали су у лепоти но-
вих просторија, као и у кул-
турном програму који су изве-
ли чланови гостујућег друштва
из Румуније и чланови дома-
ћег друштва.

Након уводних говора, усле-
дило је свечано пресецање тра-
ке. Врата нове етно-куће Се-
кељ-Мађара отворили су др-
жавни секретар у канцеларији
мађарске владе одговоран за
народну политику, Арпад По-
тапи, градоначелник Панчева
Саша Павлов и председник дру-
штва Вилмош Лечеи. Поруч-
ник Јолан Хаднађ из румунског
места Лупени (мађ. Far ka sla -

ka), родног места Тамашија
Арона, цитирала је ову знаме-
ниту личност речима: „У ова-
квим заједницама будућност
зависи од нас самих. Не гради-
мо гробове, већ темеље кућа из
који ће одјекивати песма, жи-
вот, наша култура и мађарски
језик најлепши на свету”.

На крају је речено: „Чувајмо
корене – само тако ћемо зау-
век остати своји”. Дирнути овим
речима, с домаћинима су се
растали и чланови Месног од-
бора Матице словачке Војло-
вица-Панчево, СКПД-а „Ђе-
тван” и представници Словач-
ке евангелистичке цркве у Вој-
ловици, који су својим прису-
ством обогатили ову свечаност.

Ева Нађ

ОТВАРАЊЕ ЕТНО-КУЋЕ

Неговање корена

С КРАТКОГ ИЗЛЕТА У СЛОВАЧКОЈ (1)

Од превеликих очекивања до почетног одушевљења
Национална галерија
у реконструкцији

Прелепа Мирбахова
палата

Много људи из Србије послед-
њих година одлази у Словачку
ради проналажења посла и бо-
ље зараде. Један мањи број на-
ших суграђана посећује Бра-
тиславу и туристички. Мој ути-
сак је, према сопственом иску-
ству, да велика већина пропу-
сти да обиђе бројне музеје и

галерије у словачкој престони-
ци и њеној околини. Делимич-
на кривица лежи и на култур-
ним посленицима Братиславе
који недовољно рекламирају
своје установе.

Лично сам небројено пута
био у Братислави. Прво с ро-
дитељима и рођацима, касније
с пријатељима или сам. У два
наврата сам кратко посећивао
Братиславу чисто туристички,
као путник на броду, крузеру
који је на свом путу од Будим-
пеште до Беча зором пристајао
на обалу крај старог дела гра-

да, да би у подне настављао да-
ље узводно, ка Аустрији. И ни-
једном ми није пало на памет
да и Братислава, а не само Бу-
димпешта, Беч и још низ ме-
тропола и градова, има зани-
мљиве музеје и галерије. Исти-
на, често сам сам посећивао се-
диште „Бибиане” (међународ-
ни дом уметности за децу), ње-
ну галерију и Бијенале илустра-
ција Братислава, с којима сам
у више наврата сарађивао, али
ме то, зачудо, никад није пону-
кало да свратим
у још коју уста-
нову културе.

Овог пута сам
настојао да ис-
правим тај ви-
шедеценијски
пропуст и за
кратко време
сам посетио не-
колико брати-
славских гале-
рија. Чинило ми
се да је логичан
след да прво по-
гледам Словач-
ку националну
галерију, која се
налази тик по-
ред дунавске
обале, на једном од улаза у ста-
ри град. Доживео сам благо раз-
очарање, јер су нека одељења
због реконструкције зграде би-
ла затворена, тако да сам по-
гледао само изложбу цртежа,
слика и графика једног од нај-
значајнијих међуратних словач-

ких сликара – Арнолда Петера
Вајс-Кубинчана (1898–1945). Ко
воли експресионистичко сли-
карство, уживаће.

Затим сам се упутио у стари
град, у предивну Мирбахову па-
лату, једну од две градске гале-
рије, која се налази преко пута
Фрањевачке цркве. Изграђена
је у рококо стилу у другој поло-
вини XVI II века. Зграда је до-
била име по последњем вла-
снику, грофу др Емилу Мирба-
ху. Посетиоца најпре сачека

прелепо двори-
ште палате с
фонтаном. За
некога кога, по-
сле дуге шетње
и разгледања
старог града,
пут наведе у
Мирбахову па-
лату, довољно
може бити са-
мо да предахне
поред фонтане
и опусти се уз
шум воде и по-
глед на околно
балконско цве-
ће. Али већ кад
је ту, штета је
да путник на-

мерник не погледа сва ликовна
дела похрањена у овом здању.

Прво што посетиоца одуше-
ви јесу раскошни салони обло-
жени финим дрветом и низом
графичких листова с митоло-
шким, алегоријским, библиј-
ским и пасторалним мотиви-

ма, рађеним по узору на Пите-
ра Пола Рубенса. Знатижељни
би могли данима и месецима
стајати, седети у салонима и
пажљиво проучавати сличицу
по сличицу на дрвеним зидо-
вима. Мора да је био силан осе-
ћај некадашњих власника па-
лате пити чај, унтерхалтовати
се, примати госте, водити по-
словне разговоре, слушати ка-
мерну музику или, просто, од-
марати се у таквом окружењу.
Многима шкрипање дрвеног
пода у кућама смета, али овде
је оно умилан звук за уши, јер
непрестано подсећа посетиоца
на племенитост простора кроз
који ходи. Иако галерија нуди

завидну колекцију слика од ба-
рока (стална поставка) до аван-
гарде с почетка XX века (акту-
елна изложба), мени су некако
највише за око запале зани-
мљиве скулптуре које додатно
обогаћују, ионако раскошну,
унутрашњост палате. Скренуо
бих пажњу, посебно, на дела
вајара Ота Гутфројнда.

Затечен лепотом здања и ли-
ковних дела, превидео сам да
је Мирбахова палата једна од
две градске галерије и да посе-
та обема доноси попуст при ку-
повини улазница за обе. Чита-
оци, које је заинтересовала ова
прича, нек на то обрате пажњу.

Иван Зафировић

Ана Злох са децом Мартином и Анетом



СКУД из Старе Пазове
освојио прво место

У недељу, 23. јуна, одржан је
гала концерт дечјих фолклор-
них ансамбала 26. дечјег фе-
стивала „Злата брана”. Учество-
вало је двадесет девет фолклор-
них секција и певачких група.
Овај фестивал „прославља” крај
школске године и дечју игру,
певање, музику и плес. Окупља
на хиљаде малих плесача пред-
школског узраста и ђака основ-
них школа из свих наших сло-
вачких средина и иностранства.

Директор Културног центра
Кисач Павел Сурови поздравио
је присутне на почетку гала кон-
церта и реч препустио председ-
ници Националног савета сло-

вачке националне мањине Ли-
бушки Лакатош. На крају је гра-
доначелник Новог Сада Милош
Вучевић отворио фестивал.

Дечја фолклорна група СКПД-
а „Ђетван” из Војловице пред-
ставила се кореографијом „До-
чек пролећа” („Vi ta nie jary”), a
припремила ју је и увежбала Ка-
тарина Коларик. На челу орке-
стра био је Владимир Коларик.

Овогодишњи победници фе-
стивала „Злата брана” су чла-
нови млађе дечје фолклорне
групе словачког Културно-умет-
ничког друштва „Херој Јанко
Чмелик”, који су се представи-
ли игром „V ne de l’u po o be de v
Sta rej Pa zo ve”. Ауторка је Ру-
жена Червенска, децу је уве-
жбала Катарина Шашова, а

Алексеј Матерак је водио ор-
кестар. Друга награда је при-
пала дечјој фолклорној групи
Основне школе „Маршал Ти-
то” из Падине за плес „Pri ba re
Ve dejky” аутора Ане Халајове
и Павла Томаша млађег. Две
треће награде поделили су ДФС
КОС „Једнота” из Гложана и
ДФС „Ратолест” СКУД Пивни-
ца (старија група).

Организатори фестивала за-
хвалили су свим уметничким
руководиоцима, члановима дру-
штва и осталима који су пома-
гали у припреми кореографија.
Велико поштовање заслужују ро-
дитељи који подстичу своју де-
цу да негују љубав према фолкло-
ру, певању, ношњама, традици-
ји и националном идентитету.

Алена Кулик

ТРАДИЦИОНАЛНИ ДЕЧЈИ ФОЛКЛОРНИ ФЕСТИВАЛ „ЗЛАТА БРАНА” У КИСАЧУ

Најмлађи из Војловице „дочекивали пролеће”

Петак, 16. августа 2019.
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Опуштен, самоуве-
рен, доследно упоран
путник кроз живот

Према људима био
благ, врло стрпљив,
смирен и трпељив

Какав је то поредак ствари, не-
беска правда, када у току једне
деценије једну породицу два
пута похара смрт и најпре узме
мајку, а сада покоси и оца? Од
пре десет година, кад је умрла
Ањичка Марко, требало је да
несрећа заобилази ову кућу.

Чак и кад је изненада Миша
Марко тешко оболео и пао у
кому, мени је изгледало да ће
се извући. Ни у једном тренут-
ку нисам посумњао у његов
опоравак и повратак међу нас.
Нисам по природи неки опти-
миста, али познајући Мишу,
био сам уверен да другачије не
може бити. Мени се чинило да
је њему некако све ишло лага-
но и лако. Није он био неки
енергичан борац, него опуштен,
самоуверен, доследно упоран
путник кроз живот. Сама ње-
гова појава је то одавала: увек
насмејан, с добрим смислом
за шалу, доброћудан, лаког ко-
рака, једноставних манира и
пун елана.

Да сам добио дозволу да га
посетим у болници и да је он
био у стању да говори, веру-
јем да би рекао: Охо, било је
жестоко, али главно да је про-
шло. Сад, када га нема и да
може да се јави са онога све-
та, простодушно би поручио:
Није то ништа. Имао сам ути-
сак да никад није забринут,
да га нервоза и паника заоби-
лазе. Претпостављам да никад
није читао поезију Фридриха
Хелдерлина, нити чуо његове
стихове „Али где је опасност,
расте и оно спасоносно”, али
се управо тако понашао. Ваљ-
да је то као добар мајстор,
муж, отац, брат и син искусио
и научио: где је проблем, ту је
и решење.

Помињем његово занимање
јер је често волео да препри-
чава своје догодовштине с рад-
ног места и у вези с послом,
не само да би забавио и на-
смејао саговорнике него и ука-

зао на мудре поуке. Не сећам
се да се иједном озбиљно на
некога или на нешто пожа-
лио. Није био склон крити-
зерству и сукобљавању. На-
против.

Према људима је био благ,
врло стрпљив, смирен и трпе-
љив. Увек им се обраћао би-
раним, одмереним речима.
Памтим какав је глумац у
војловачкоj аматерској дружи-
ни био, чак и његово плесање
у фолклорној групи „Ђетва-
на”, али није ми познато на
који начин се припремао за
наступе. Знам, међутим, да
као сарадник у писању сло-
вачког додатка за локални лист
„Панчевац” никад није био из-
бирљив у одабиру теме и увек
је био спреман да напише ко-
лико год је потребно тексто-
ва. То ме је, као уредника при-
лога на словачком, у почетку
изненађивало, а истовремено
ми је и годило, јер сам могао
да се ослоним на њега и увек
рачунам на његову помоћ. Је-
сте да је често умео да касни
и пробије рокове за доставља-
ње чланака, да су му текстови
редовно садржавали правопи-

сне, језичке и формалне гре-
шке које је требало исправи-
ти, али је суштина увек била
ту. Тему никад није прома-
шио, а занимљиве детаље ле-
по је истакао и описао, чак и
онда када није лично прису-
ствовао неком догађају. Чита-
јући, преправљајући и допу-
њујући његове текстове, имао
сам утисак да их је писао ла-
ко, спонтано, у једном даху.
Надахнуће му, очигледно, ни-
кад није мањкало.

На сличан начин је смишљао
и писао пројекте за Матицу
словачку. Један је од најзаслу-
жнијих што су просторије ме-
сног одбора Матице ренови-
ране, а стална етно-поставка
и омања библиотека доступне
јавности. Мени је био зани-
мљив и као говорник. Много
пута је отварао изложбе, при-
редбе, литерарне вечери, до-
чекивао госте из околних сло-
вачких места, других етнич-
ких заједница и иностранства.
Ту улогу није приграбио, иако
му је она, као председнику МО
Матице словачке у Панчеву,
највише следовала. Али, про-
сто, најбоље му је лежала јер

је умео да држи говоре без на-
рочите припреме и унапред
написаног текста. Речи су из
њега једноставно текле, чак и
онда када сам му у гласу и др-
жању опажао трему. Био је сна-
лажљив, виспрен, окретан, а
тако сталожен човек. Остаће
нејасно како је такав дух мо-
гла да надвлада болест, шта се
то у његовом телу и души ус-
комешало и заувек умирило
његово срце.

Миши је срце попустило баш
пред старт београдског мара-
тона, куд је одвезао сина. Ни
слутио није да ће и он учество-
вати у маратонском рвању с
болешћу. Тачно два месеца он
је лелујао између живота и смр-
ти и мучио се с боловима, кад
је почело је да му бива боље.
Још неколико дана, више де-
сетина сати и стао би на ноге.
Чинило се да је трку с време-
ном, болешћу, патњом, изне-
моглошћу добио, смрти одма-
као и да сигурно граби ка оздра-
вљењу, кад га је oслабљено ср-
це спотакло. Tребало је тако
мало да се врати међу нас.
Много ће нам недостајати.

Иван Зафировић

РАСТАНАК С МИХАЛОМ МАРКОМ, САРАДНИКОМ СЛОВАЧКОГ ДОДАТКА

ВЕДРА ДУША Освојене три 
награде

Наградно гостовање
у Чешкој

На највећем фестивалу сло-
вачког фолклора, одржаном
15. јуна у Гложану, панчевач-
ко Словачко културно-про-
светно друштво „Ђетван” би-
ло је, већ традиционално, ме-
ђу најбољима. Фестивал је
имао три такмичарска дела:
концерт певачких група и ор-
кестара и два фолклорна кон-
церта. Други фолклорни кон-
церт су гледаоци могли да
прате у директном преносу
РТВ Војводине.

У првом делу фестивала
на бини Дома културе пред-
ставиле су се певачке групе
из Пивница, Бачког Петров-
ца, Ковачице, Бингуле, Па-
дине, Старе Пазове, Новог
Сада, Кисача, Војловице, Ла-
лића, Хајдучице, Гложана,
Шида и Селенче. Владимир
Коларик је увежбао две му-
шке и једну женску певачку
групу „Ђетвана”. Најбољи
утисак је оставила женска
група, којој је жири доделио
друго место и сребрну пла-
кету. Прво место је припало
Новосађанкама, а треће до-
маћој женској групи.

После поздравних говора
истакнутих званичника, на
почетку првог дела концерта
фолклорних група, фестивал

је, у име прошлогодишњег
победника фестивала СКПД-
а „Ђетван”, отворио његов
председник Михал Спишјак.
Уследили су подизање фести-
валске заставе и заједнички
плес представника свих фол-
клорних друштава. У настав-
ку програма, публика је ужи-
вала у наступима скупина из
Гложана, Бољеваца, Арадца,
Лалића, Хајдучице, Ковачи-
це и Бачког Петровца. Вој-
ловчанима је на фестивалу
указана још једна част:

наступајући први, отворили
су и други део концерта фол-
клорних група. Затим су за-
плесали фолклораши из Ста-
ре Пазове, Бачког Петровца,
Новог Сада, Шида, Селенче,
Падине, Гложана, Кисача и
Ковачице. Напослетку је
стручном жирију остало да
одлучи коме ће доделити при-
знања. Док је он обављао ову
захтевну улогу, публику и ТВ
гледаоце забављала су госту-
јућа културно-уметничка дру-
штва. Нестрпљивим гледао-
цима резултате је саопштила
председница жирија Ружен-
ка Червенска. За апсолутног
победника фестивала и до-
битника златне плакете и ста-
туете проглашено је Фолклор-

но друштво „Јединство” из
Гложана. Они ће представља-
ти словачку мањину из Ср-
бије на фолклорном  фести-
валу у словачкој Ђетви. Дру-
го место и сребрну плакету
су својом игром освојили
играчи Дома културе из Ко-
вачице, који ће с победници-
ма путовати у Словачку. Брон-
зана медаља је припала
СКПД-у „Ђетван” из Панче-
ва. Нашем друштву је доде-
љена и награда за ношњу.
Према пропозицијама, тре-
ћепласираном припада част
да своју националну мањину
представља на „Златном ду-
кату”, фолклорном фестива-
лу који се одржава у Чешкој.
Члановима „Ђетвана”, који су
се, као победници прошло-

годишњег фестивала „Танцуј,
танцуј”, недавно вратили из
словачке Ђетве, преостаје да
се добро припреме за још
једно презентовање своје за-
једнице, као и свога града и
државе. Нек то буде бар оно-
лико успешно колико је ла-
не било у највећем фолклор-
ном шоу-програму Словачке
националне телевизије, за-
тим на фестивалу „Виходна”
и, недавно, на фестивалу у
Ђетви.

Михал Калмар

НА ФЕСТИВАЛУ „ТАНЦУЈ, ТАНЦУЈ”

Војловчани опет у врху

Михал Марко са Мирославом Гржинић у Ријеци
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Základná škola Bratstva a jednoty
vo Vojlovici znovu dostala novú
učiteľku, Annu Zlochovú z Kovači-
ce, vyučujúcu slovenského jazyka a
literatúry a súdnu prekladateľku
pre slovenský jazyk. Keby sme ne-
mali v blízkosti toto slovenské
miesto, naša škola by sa trápila s
výučbou v slovenskom jazyku. Na-
šťastie, v Kovačici sú ešte vzdelané
učiteľky a vyučujúci, ktorí sú
ochotní, napriek početným ťažkos-
tiam, pomáhať vojlovickým deťom
učiť sa spisovný slovenský jazyk a
spoznávať slovenskú kultúru. Uči-
teľka Zlochová nepracovala vždy v
školstve ‒ dlhé roky bola novinár-
kou v Rozhlase Nový Sad, čím sa
vytvára možnosť, aby sa pridala k
nám aj pri tvorbe slovenskej prílo-
hy týždenníka Pančevac.

-Kde ste sa zamestnali po skonče-
ní školy a ako vyzerali tie vaše za-
čiatky?
Boli to skutočne krásne časy, keď
ste si zamestnanie nemuseli hľa-
dať vy sami, ale iní vyhľadali vás.
V prvom ročníku štúdia za štu-
dentmi prišiel jeden novinár z
novosadského rozhlasu opýtať sa,
či by si niekto z nás nechcel privy-
robiť. Keďže som už vtedy mala
niekoľkoročnú skúsenosť ako no-
vinárka mládežníckeho vysiela-
nia v kovačickom rozhlase, pova-
žovala som to za skvelý nápad a
prihlásila som sa. Novosadský
rozhlas mi od prvého dňa učaril.
Začínala som ako organizátorka a
cez hlásateľku i novinárku dopra-
covala som sa až k redaktorke.
Boli tam vynikajúci kolegovia,
ktorí sa časom stali mojimi naj-
lepšími kamarátmi, dalo by sa po-
vedať dokonca aj mojou rodinou.
-Už vtedy ste vedeli, že novinárstvo
bude vaším budúcim povolaním?
Áno, niekde v hĺbke svojej duše

som si to priala, lebo som osoba,
ktorá má rada pohyb, adrenalín,
komunikáciu s ľuďmi. V skutoč-
nosti, novinárstvo je povolanie,
ktoré si vyžaduje človeka celého, a
to nielen 8, ale takmer 24 hodín
denne. Novinárstvo nepozná
sviatky, voľné víkendy, lebo práve
vtedy sa niečo a niekde deje, čo
treba sledovať, zaslať o tom hláse-
nie, nahrať rozhovory, zredigovať

a odvysielať ich... Skúsenosti, kto-
ré som získala v RTV Nový Sad
boli nenahraditeľné, lebo sa neda-
li naučiť na žiadnej fakulte. A po-
tom ma prijali na dobu neurčitú.
Bolo to najkrajšie obdobie môjho
života, ktoré prerušila nepriazni-
vá spoločensko-politická situácia
v 90. rokoch. Ešte dlho po tom sa
v rozhlase iba živorilo, všetko išlo
akoby dolu vodou a keď sa už ne-
dalo vydržať, dve tretiny noviná-
rov z rozhlasu odišlo. Medzi nimi
som bola aj ja.
-Akým smerom sa ďalej uberal
váš život?
Keď som prišla do Kovačice, cítila
som sa, akoby mi niekto vytrhol
kus duše. Dlho som sa nevedela
prispôsobiť dedinskej mentalite,
ale ani na to, že už nikdy nebu-
dem mať taký dobrý kolektív, s
ktorým som strávila takmer 20
rokov. Bolo treba načerpať nové
sily a budovať život od úplného
začiatku. Lenže, RTV v Kovačici

nepotrebovala ďalších novinárov
a kovačická škola a gymnázium
už mali vyučujúcich slovenského
jazyka. Alternatívnym riešením
bolo skladanie skúšky pre súd-
nych prekladateľov. To mi pri-
nieslo isté finančné prostriedky,
ale nie aj profesionálne uspokoje-
nie. Čiastočne som sa tešila na
nový deň ako knihovníčka v ko-
vačickej škole a kustódka v Pa-
mätnom dome Martina Jonáša,
ale to, vďaka čomu som sa skutoč-
ne zregenerovala a získala novú
vôľu do života bola práca s deťmi.
-Bolo to na Základnej škole Mla-
dých pokolení v Kovačici?
Áno. Tu som niekoľko rokov pra-
covala ako učiteľka nižších roční-
kov. Prednášala som srbčinu ako
nematerinský jazyk a slovenský
jazyk s prvkami národnej kultúry.
Vždy len ako niečia náhrada. To
mi však neprekážalo, aby som vy-
naložila maximálne úsilie a užila
si každučký deň, lebo v tejto práci

som opäť objavila svoju vášeň.
Vždy som od detí dostala viac než
som im vedela dať. A tú nepod-
mienečnú, nevinnú lásku, úsme-
vy, smiech, objatia a radosť človek
môže zažiť iba vtedy, keď pracuje
ako učiteľ, pod podmienkou, že
má tú prácu skutočne rád. 
-Kedy a ako ste sa dostali na voj-
lovickú školu?
Začiatkom septembra minulého
roka ma oslovili z Národnostnej
rady slovenskej národnostnej
menšiny v Srbsku, či by som ne-
chcela začať pracovať vo Vojlovi-
ci, lebo tamojšia vyučujúca Marí-
na Hríbová odišla žiť a pracovať
na Slovensko. V tom čase som aj
ja osobne intenzívne rozmýšľala o
odchode, lebo všetci členovia mo-
jej rodiny sú už v zahraničí, no
chcela som svojmu životu v tejto
krajine dať ešte jednu šancu. A,
neobanovala som.

Ivan Zafirović
(pokračovanie v ďalšom čísle)

ZAUJÍMAVÝ ŽIVOTOPIS NOVEJ VOJLOVICKEJ UČITEĽKY

Z ROZHLASOVÉHO ŠTÚDIA DO UČEBNE Nádherná stavba 
ako spomienka 
na Bukovinu

Zachovanie vlastnej identity je
jedným zo základov ľudského by-
tia. Práve na to poukázali aj čle-
novia Kultúrno-umeleckého
spolku Árona Tamásiho v sobotu
25. mája, keď slávnostne otvorili
etno dom, ktorým si chceli uctiť
pamiatku na svoje korene.
Počas daždivého obdobia sa na
oblohe objavilo slnko, a to práve
v čase, keď ich dlhodobá práca
vyvrcholila a bolo vidno jej plo-
dy. Starý domček v novom rúchu
žiaril krásou a vznešenosťou.
Starším sa do očí tlačili slzy a
mladší sa nechali unášať vôňou,
ktorá pripomínala krásne minu-
lé časy. „Úcta ku koreňom sa rov-
ná úcte k rodičom,“ tvrdia tí,

ktorých unavené kroky a hlboké
vrásky svedčia o náročnom po-
hybe po životnej dráhe, počas
ktorej si mali príležitosť uvedo-
miť tie najdôležitejšie hodnoty
ľudského bytia. 
Etno dom Kultúrno-umeleckého
spolku Árona Tamásiho bol po-
stavený s podporou maďarskej
vlády. Na stavbe pracovalo mno-
ho miestnych ľudí. V podkroví a
prístreškoch bolo nájdených veľa
cenných predmetov, relikvií, kto-
ré predkovia priniesli možno aj
priamo z materskej krajiny. Vylo-
žené exponáty, ktoré uchovávali
na rôznych miestach teraz, už

budú žiariť v krásnych priesto-
roch postavených na počesť
predkov pôvodne usadených v
Bukovine.
Domáci, ako aj mnohopočetní
hostia z Maďarska a Rumunska,
sa kochali v kráse nových priesto-
rov, ale aj v kultúrnom programe,
ktorý predviedli členovia hosťu-
júceho spolku z Rumunska a čle-
novia domáceho spolku.
Po úvodných príhovoroch nasle-
dovalo slávnostné prestrihnutie
pásky. Dvere nového etno domu
sikulských Maďarov otvorili štát-
ny tajomník úradu maďarskej
vlády zodpovedný za národnú
politiku Árpád Potápi, primátor
mesta Pančevo Saša Pavlov a
predseda spolku Vilmos Lecei.
Poručíčka Jolán Hadnagy z ru-
munskej obce Lupeni (maď. Far-
kaslaka), rodného miesta Árona

Tamásiho, citovala túto slávnu
osobnosť slovami: “V takýchto
komunitách budúcnosť závisí od
nás samotných. Nestavajme hro-
by, ale základy domov, z ktorých
sa bude ozývať pieseň, život, naša
kultúra a maďarský jazyk ‒ naj-
krajší na svete.
Na záver odznelo: „Chráňme si
korene – len tak zostaneme na-
vždy svoji“. Dojatí týmito slovami
sa s hostiteľmi rozlúčili aj členo-
via MOMS Vojlovica-Pančevo,
SKOS Detvan a predstavitelia Slo-
venskej evanjelickej cirkvi vo Voj-
lovici, ktorí svojou prítomnosťou
spestrili túto slávnosť.

Eva Nagyová

OTVORENIE ETNO DOMU

Pestovanie koreňov

Z KRÁTKEHO VÝLETU NA SLOVENSKU (1)

Od obrovských očakávaní po počiatočné nadšenie
Národná galéria v
rekonštrukcii

Nádherný Mirbachov
palác

V posledných rokoch veľa ľudí zo
Srbska odchádza za prácou a lep-
ším zárobkom na Slovensko. Istý,
menší počet našich spoluobča-
nov navštevuje Bratislavu aj tu-
risticky. Vychádzajúc z vlastnej
skúsenosti, nadobudol som do-
jem, že veľká väčšina prepasie

šancu navštíviť početné múzeá a
galérie v slovenskom hlavnom
meste a v jeho okolí. Čiastočnú
vinu nesú aj kultúrni pracovníci
Bratislavy, ktorí nedostatočne
prezentujú svoje inštitúcie.

Osobne som bol v Bratislave
nespočetne veľakrát. Najprv s ro-
dičmi a príbuznými, neskôr s
priateľmi alebo sám. Dva razy
som nakrátko navštívil Bratislavu
„čisto“ turisticky, ako cestujúci
na lodi, konkrétne výletnej lodi,
ktorá na svojej ceste z Budapešti
do Viedne na úsvite pristála na

pobreží pri starej časti mesta a
napoludnie pokračovala ďalej
proti prúdu, smerom do Rakús-
ka. A vôbec mi nenapadlo, že aj
Bratislava, teda nielen Budapešť,
Viedeň a ešte celý rad ďalších me-
tropol a miest, má zaujímavé mú-
zeá a galérie. Pravda, sám som
často navštevoval sídlo BIBIANY
(medzinárodného domu umenia
pre deti), jej galériu a Biená-
le ilustrácií Bratislava, s
ktorými som viackrát spo-
lupracoval; napodiv ma
však nikdy nelákalo zasta-
viť sa ešte v nejakej kultúr-
nej inštitúcii. Tentokrát som
vyvíjal snahu odčiniť túto
viacročnú chybu a za
krátky čas som navští-
vil niekoľko brati-
slavských galérií.

Zdalo sa mi, že
logickým sle-
dom je po-
zrieť si naj-
prv Slovenskú
národnú galériu,
ktorá sa nachádza
hneď pri pobreží
Dunaja na jednom z
vchodov do starého
mesta. Zažil som
mierne sklamanie,
lebo niektoré oddelenia z dôvodu
rekonštrukcie budovy boli zavre-
té, takže som si pozrel iba výsta-
vu výkresov, obrazov a grafík jed-
ného z najvýznamnejších medzi-
vojnových slovenských maliarov
Arnolda Petra Weisza-Kubínčana

(1898 – 1945). Kto má rád expre-
sionistické maliarstvo, užije si to.
Následne som sa vybral do staré-
ho mesta, do nádherného Mirba-
chovho paláca ‒ jednej z dvoch
mestských galérií, ktorá sa na-
chádza oproti františkánskemu
kostolu. Vybudovaná je v roko-
kovom štýle v druhej polovici 18.
storočia. Budova bola pomeno-

vaná podľa posledného maji-
teľa grófa doktora Emila
Mirbacha. Návštevníci
najprv uvidia krásny dvor
paláca s fontánou. Tým,
ktorých po dlhej prechá-

dzke a prehliadke starého
mesta cesta zavedie

do Mirbachovho
paláca, môže sta-

čiť už len vydýchnu-
tie si pri fontáne a

re laxác ia
pri šume
rieky a po-

hľade na okoli-
té balkónové

kvety. No, keď je už
tu, bola by veľká
škoda, keby si ce-
stujúci nepozrel
všetky výtvarné
diela nachádzajúce
sa v tejto budove.

Prvá vec, z ktorej je návštevník
úplne nadšený sú rozkošné saló-
ny obložené ušľachtilým drevom
a radom grafických listov s my-
tologickými, alegorickými, bi-
blickými a pastorálnymi motív-
mi, vyhotovenými podľa modelu

Petra Paula Rubensa. Dalo by sa
po celé dni, ba aj mesiace stáť,
sedieť v salónoch a pozorne štu-
dovať každy obrázok na dreve-
ných stenách. Musel to byť krás-
ny pocit niekdajších majiteľov
paláca piť čaj, unterhaltovať sa,
prijímať hostí, viesť pracovné
rozhovory, počúvať komornú
hudbu alebo proste oddychovať v
takom prostredí. Mnohým
vŕzganie drevených podláh v do-
moch prekáža, ale tu je to prí-
jemný zvuk pre uši, lebo návštev-
níkovi neustále pripomína vzne-
šenosť priestoru, ktorým kráča.
Hoci má galéria závideniahodnú
zbierku obrazov od baroka (stála

expozícia) po avantgardu zo za-
čiatku 20. storočia (aktuálna vý-
stava), mne nejako najviac padli
do oka zaujímavé skulptúry, kto-
ré dodatočne obohacujú, už aj
tak rozkošný, interiér paláca.
Zvlášť by som chcel upozorniť na
diela sochára Otta Gutfreunda.

Prekvapený krásou budovy a
výtvarných diel prehliadol som
fakt, že Mirbachov palác je jed-
nou z dvoch mestských galérií a
že pri návšteve oboch možno zís-
kať zľavu na vstupenky do týchto
galérií. Čitatelia, ktorých zaujal
tento príbeh, by si mali dať pozor
aj na to.

Ivan Zafirović



SKUS zo Starej Pazovy
získal prvé miesto

V nedeľu 23. júna popoludní sa
uskutočnil galakoncert detských
folklórnych súborov 26. detského
folklórneho festivalu „Zlatá brá-
na”. Zúčastnilo sa ho 29 folklór-
nych a speváckych skupín. Tento
festival „oslavuje” koniec školské-
ho roka a detskú hru, spev, hudbu
a tanec. Zhromažďuje tisíce ma-
lých tanečníkov predškolského
veku a žiakov základných škôl zo
všetkých našich slovenských lo-
kalít a zo zahraničia.
Na začiatku galakoncertu prítom-
ných privítal riaditeľ Kultúrneho
centra Kysáč Pavel Surový, ktorý
potom odovzdal slovo predsed-

níčke Národnostnej rady sloven-
skej národnostnej menšiny v
Srbsku Libuške Lakatošovej. Ná-
sledne primátor mesta Nový Sad
Miloš Vučević otvoril festival.
Detská folklórna skupina SKOS-u
Detvan z Vojlovice sa predstavila
choreografiou Vítanie jari, ktorú
pripravila a nacvičila Katarína
Koláriková. Vedúcim orchestra
bol Vladimír Kolárik. 
Tohtoroční víťazi festivalu „Zlatá
brána” sú členovia mladšej sku-
piny detského folklórneho súbo-
ru Slovenského kultúrno-ume-
leckého spolku hrdinu Janka
Čmelíka, ktorí sa predstavili tan-
com „V nedeľu poobede v Starej
Pazove“. Autorkou je Ružena
Červenská a deti nacvičila Kata-
rína Šašová, zatiaľ čo vedúcim

orchestra bol Alexej Materák.
Druhú cenu získala detská fol-
klórna skupina Základnej školy
Maršala Tita z Padiny za tanec
„Pri bare Vedejky“ autorky Anny
Halajovej a Pavla Tomáša ml.
Dve tretie ceny boli udelené DFS
KOS Jednota z Hložian a DFS
Ratolesť SKUS Pivnica (staršia
skupina).

Organizátori festivalu poďakovali
všetkým umeleckým vedúcim,
členom spolkov a jednotlivcom,
ktorí pomáhali pri príprave cho-
reografií. Veľká úcta patrí rodi-
čom, ktorí motivujú svoje deti,
aby pestovali lásku k folklóru,
spevu, krojom, tradícii a národ-
nej identite.

Alena Kulíková

Piatok 16. augusta 2019
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Pokojný, sebavedomý,
dôsledne vytrvalý 
cestujúci životom

Voči ľuďom mierny,
veľmi trpezlivý 
a znášanlivý
Aký je to poriadok vecí, nebeská
spravodlivosť, keď v priebehu jed-
ného desaťročia jednu rodinu
dvakrát postihne smrť a zoberie
najprv matku, a potom odnesie aj
otca? Od smrti Aničky Markovej
pred desiatimi rokmi malo ne-
šťastie tento dom obchádzať.

Dokonca aj keď Mišo Marko
nečakane ťažko ochorel a dostal sa
do kómy, zdalo sa mi, že sa z toho
dostane. Ani v jednej chvíli som
nemal pochybnosti o jeho uzdra-
vení a návrate medzi nás. Nie som
povahou nejaký optimista, ale na
základe toho, čo som vedel o Mi-
šovi, bol som presvedčený, že inak
to nemôže byť. Zdalo sa mi, že je-
mu išlo všetko nejako jednoducho
a ľahko. On nebol nejaký energic-
ký bojovník, ale pokojný, sebave-
domý, dôsledne vytrvalý cestujúci
životom. Samotný jeho zjav to od-
haľoval: vždy usmievajúci sa, s
dobrým zmyslom pre humor,
dobrosrdečný, s ľahkým krokom,
jednoduchými maniermi a plný
elánu. Keby som získal povolenie
navštíviť ho v nemocnici a keby on
bol v stave hovoriť, verím, že by mi
povedal: „Ohó, bolo to drsné, ale
podstatné je, že prešlo“. Teraz, keď
ho už niet a môže sa ozvať iba z to-
ho sveta, asi by prostodušne odká-
zal: „Nie je to nič“. Mal som do-
jem, že nikdy nebol znepokojený,
že ho nervozita a panika obchá-
dzali. Predpokladám, že nikdy ne-

čítal poéziu Friedricha Hölderlina,
ani nepočul jeho verše „Ale kde je
nebezpečnosť, rastie aj to spásne“,
no správal sa práve tak. Asi to ako
dobrý majster, manžel, otec, brat a
syn okúsil a naučil sa: kde je pro-
blém, tu je aj riešenie.

Spomínam jeho povolanie, lebo
často rád rozprával o svojich prí-
hodách z práce a týkajúcich sa prá-
ce, a to nielen, aby zabavil a rozo-
smial komunikačných partnerov,
ale aj poukázal na múdre ponauče-
nia. Nespomínam si, že sa dakedy
vážne na niekoho alebo na niečo
sťažoval. Nebol náchylný na kriti-
zovanie a konflikty. Voči ľuďom
bol mierny, veľmi trpezlivý, pokoj-
ný a znášanlivý. Vždy ich oslovoval
vyberanými, odmeranými slova-
mi. Pamätám si, akým bol hercom

vo vojlovickej ochotníckej družine,
dokonca aj jeho tanec vo folklórnej
skupine SKOS Detvan, ale nie je
mi známe, akým spôsobom sa pri-
pravoval na vystúpenia. Viem
však, že ako spolupracovník, ktorý
prispieval do slovenskej prílohy lo-
kálneho týždenníka Pančevac, nik-
dy nebol prieberčivý vo výbere té-
my a vždy bol pripravený napísať
toľko textov, koľko bolo potreb-
ných. To ma, ako redaktora prílohy
v slovenskom jazyku, zo začiatku
prekvapovalo, no súčasne mi aj vy-
hovovalo, lebo som sa mohol na
neho spoľahnúť a vždy počítať s je-
ho pomocou. Často vedel meškať a
byť po termíne na odovzdanie
článkov, jeho texty pravidelne ob-
sahovali pravopisné, jazykové a
formálne chyby, ktoré bolo potreb-
né opraviť, avšak podstata bola
vždy prítomná. Nikdy nebol mimo
témy a zaujímavé detaily pekne vy-
zdvihol a opísal, dokonca aj vtedy,
keď osobne nebol prítomný na ne-
jakej udalosti. Čitajúc si, opravujúc
a dopĺňajúc jeho texty mal som do-
jem, že ich písal ľahko, spontánne,
v jednom dychu. Inšpirácia mu
evidentne nikdy nechýbala.

Podobným spôsobom vymýšľal
a písal projekty pre Maticu slo-
venskú. Je jedným z najzaslúžilej-
ších, že sú miestnosti Miestneho
odboru Matice slovenskej v Panče-
ve renovované a stála etno expozí-
cia i menšia knižnica dostupné ve-
rejnosti. Pre mňa bol zaujímavý aj

ako hovorca. Veľakrát otváral vý-
stavy, vystúpenia, literárne večier-
ky, vítal hostí z okolitých sloven-
ských miest, iných etnických sku-
pín a zo zahraničia. Tú úlohu si ne-
vyžiadal, hoci mu ona, ako predse-
dovi Miestného odboru Matice
slovenskej v Pančeve, najviac patri-
la. Jemu však proste najlepšie sad-
la, lebo vedel rečniť bez špeciálnej
prípravy a vopred napísaného tex-
tu. Slová z neho jednoducho ply-
nuli, dokonca aj vtedy, keď som v
jeho hlase a držaní tela postrehol
trému. Bol veľmi vynaliezavý, byst-
rý, obratný a veľmi pokojný človek.
Zostáva nejasné, ako taký duch
mohla zničiť choroba, resp. čo sa to
v jeho tele a duši znepokojilo a na-
vždy upokojilo jeho srdce.

Mišovo srdce poľavilo práve
pred začiatkom belehradského
maratónu, na ktorý zaviezol syna.
Ani netušil, že aj on bude účinko-
vať v maratónskom zápase s cho-
robou. Presne dva mesiace vial sa
medzi životom a smrťou a trápil
sa v bolestiach, no potom mu za-
čalo bývať lepšie. Ešte niekoľko
dní, viac desiatok hodín a postavil
by sa na nohy. Zdalo sa, že preteky
s časom, chorobou, utrpením a
vyčerpaním vyhral, vzdialil sa od
hraníc smrti a že určite smeruje k
uzdraveniu, keď ho jeho oslabené
srdce potklo. Tak málo chýbalo,
aby sa vrátil medzi nás. Veľmi
nám bude chýbať.

Ivan Zafirović

ROZLÚČKA S MICHALOM MARKOM СА МИХАЛОМ МАРКОМ, SPOLUPRACOVNÍKOM SLOVENSKEJ PRÍLOHY

VESELÁ DUŠA
Získané tri odmeny

Za odmenu
hosťovanie v Česku

Na najväčšom festivale sloven-
ského folklóru, ktorý sa konal
v sobotu 15. júna v Hložanoch,
bol Slovenský kultúrno-osve-
tový spolok Detvan z Pančeva
už tradične medzi najlepšími.
Festival mal tri súťažné časti:
koncert speváckych skupín a
orchestrov a dva folklórne
koncerty. Druhý folklórny
koncert mohli diváci sledovať
aj v priamom prenose na RTV
Vojvodina. 

V prvej časti festivalu sa na ja-
visku domu kultúry predstavili
spevácke skupiny z Pivnice,
Báčskeho Petrovca, Kovačice,
Bingule, Padiny, Starej Pazovy,
Nového Sadu, Kysáča, Vojlovi-
ce, Lalite, Hajdušice, Hložian,
Šídu a Selenče. Vladimír Kolá-
rik nacvičil dve mužské a jed-
nu ženskú spevácku skupinu
Detvana. Najlepší dojem zane-
chala ženská skupina, ktorej
porota udelila druhé miesto a
striebornú plaketu. Prvé mies-
to pripadlo Novosadčankám a
tretie miesto domácej ženskej
skupine.

Po uvítacích príhovoroch po-
predných predstaviteľov jed-
notlivých úradov, na začiatku
prvej časti koncertu folklór-
nych súborov, festival v mene
minuloročného víťaza festivalu
‒ SKOS-u Detvan ‒ otvoril jeho
predseda Michal Spišiak. Na-
sledovalo zdvihnutie festivalo-
vej vlajky a spoločný tanec
predstaviteľov všetkých fol-
klórnych súborov. V pokračo-
vaní programu si diváci mohli
užiť vystúpenia súborov z Hlo-
žian, Boľoviec, Aradáča, Lalite,
Hajdušice, Kovačice a Báčske-
ho Petrovca. Vojlovičanom

prejavili ešte raz česť na festi-
vale: vystupujúc ako prví,
otvorili aj druhú časť koncertu
folklórnych súborov. Potom si
zatancovali folkloristi zo Starej
Pazovy, Báčskeho Petrovca,
Nového Sadu, Šídu, Selenče,
Padiny, Hložian, Kysáča a Ko-
vačice. Na konci odborná po-
rota mala rozhodnúť o tom,
komu udelí ocenenie. Kým vy-
konávala túto náročnú úlohu,
publikum a televíznych divá-
kov zabávali hosťujúce kultúr-
no-umelecké súbory. Nedoč-
kavým divákom oznámila vý-
sledky predsedníčka poroty
Ruženka Červenská. Za abso-
lútneho víťaza festivalu a nosi-

teľa zlatej plakety a sošky bol
vyhlásený Folklórny súbor Jed-
nota z Hložian. Oni budú re-
prezentovať slovenskú menši-
nu zo Srbska na folklórnom
festivale v slovenskej Detve.
Druhé miesto a striebornú pla-
ketu si svojím tancom získali
tanečníci Domu kultúry z Ko-
vačice, ktorí s víťazmi budú
cestovať na Slovensko. Bronzo-
vá medaila pripadla SKOS
Detvan z Pančeva. Okrem to-
ho, nášmu spolku bola udelená
aj odmena za kroj. Podľa pro-
pozícií umiestnení na treťom
mieste majú česť reprezentovať

svoju národnostnú menšinu na
Folklórnom festivale „Zlatný
dukát“, ktorý sa koná v Česku.
Členom Detvana, ktorí sa ako
víťazi minuloročného festivalu
„Tancuj, Tancuj“ nedávno vrá-
tili z Detvy na Slovensku, zo-
stáva dobre sa pripraviť na ďal-
šie reprezentovanie svojej ko-
munity, ako aj svojho mesta a
štátu. Nech to bude aspoň také
úspešné, ako to bolo vlani v
najväčšej folklórnej šou sloven-
skej národnej televízie, resp. na
festivale vo Východnej a nedáv-
no aj na festivale v Detve.

Michal Kalmár

NA FESTIVALE „TANCUJ, TANCUJ“

Vojlovičania znovu
medzi špičkou

TRADIČNÝ DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL ZLATÁ BRÁNA V KYSÁČI

Najmladší z Vojlovice „vítali jar”

Michal Marko so svojou manželkou Annou
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Би ци кли сти, као и упра вља чи
свих дру гих во зи ла, оба ве зни
су да по шту ју про пи се о
безбед но сти са о бра ћа ја на
путеви ма.

До бар по зна ва лац те ма те -
ри је је ди пло ми ра ни ин же њер
са о бра ћа ја, Бра ни мир Пе јо вић,
тре нут но за по слен у АЦ-у „Зо -
ки” на ме сту ди рек то ра ау то-
шко ле, а ко ји је рад ни век про -
вео у Упра ви са о бра ћај не по -
ли ци је Ми ни стар ства уну тра -
шњих по сло ва и, по ред оста -
лог, био део ти ма за из ра ду За -
ко на о без бед но сти са о бра ћа -
ја, усво је ног 2009. го ди не. Пре -
ма ње го вим ре чи ма, мно ге од -
ред бе ко је се од но се на во за че
би ци ка ла ве о ма су кон тра дик -
тор не и оста вља ју ве ли ки про -
стор за раз ли чи та ту ма че ња
њи хо ве при ме не.

– Нор мал но, увек је нај ме ро -
дав ни је зва нич но ми шље ње за -
ко но дав ца, то јест На род не скуп -
шти не, ко ји, по пра ви лу, све
зах те ве за ту ма че ње про пи са
пре у сме ра ва на ми ни стар ство
над ле жно за до но ше ње за ко на.
Да би се у пот пу но сти раз у ме ле
од ред бе про пи са о без бед но сти
са о бра ћа ја у од но су на во за че
би ци ка ла, мо ра се зна ти да је
за ко ном про пи са но да је пе шак
ли це ко је се кре ће по пу ту, од -
но сно, ко је по пу ту соп стве ном
сна гом ву че или гу ра би ло ко је
во зи ло, па и би цикл. Од ред ба -
ма за ко на про пи са но је да се за
во жњу би ци кла, где не по сто ји
по себ на ста за или тра ка, мо же
ко ри сти ти ко ло воз у ши ри ни од
нај ви ше јед ног ме тра од де сне
иви це пу та, из у зев на де лу пу та
ис пред рас кр сни це или дру гог
ме ста на ко јем во зи ло скре ће
уле во, од но сно ка да оба вља пре -
ти ца ње или оби ла же ње. Про -
пи са но је да се во зач би ци кла
мо же кре та ти би ци кли сти чко-
-пе шач ком ста зом, али бр зи -
ном не ве ћом од де сет ки ло -
ме та ра на сат и ду жан је да
посту па са на ро чи том опре зно -
шћу пре ма пе ша ци ма, од но сно
да не угро жа ва њи хо ву без бед -
ност. Нажалост, у ствар но сти
се то не по шту је до вољ но – на -
во ди Пе јо вић.

Из на ве де ног се мо же за кљу -
чи ти да во жња би ци кла по по -
вр ши на ма за кре та ње пе ша ка
ни је до зво ље на, а за та ко не -
што про пи са на је нов ча на ка -
зна у из но су од нај ма ње 3.000
ди на ра.

– По ред то га, во зач ко ји при
скре та њу пре се ца би ци кли стич -
ку ста зу, од но сно тра ку, ду жан
је да про пу сти во зи ла ко ја се
по њи ма кре ћу, а исто ва жи за
рас кр сни це где са о бра ћај ни је
ре гу ли сан сиг на ли за ци јом. Ме -
ђу тим, по ста вља се пи та ње ка -
кве су оба ве зе во за ча мо тор ног
во зи ла ко је не скре ће, од но сно
про ду жа ва кре та ње, и при то -
ме пре се ца би ци кли стич ку ста -

зу, од но сно тра ку. Та ко не што
ни је по себ но про пи са но, од но -
сно по треб но је ту ма че ње тог
слу ча ја – ка же овај са о бра ћај -
ни струч њак.

За бра не

Ва жна пра ви ла ти чу се кре та -
ња но ћу, као и у усло ви ма сма -
ње не ви дљи во сти, а јед но од
њих је то да би цикл мо ра да
има упа ље но јед но бе ло све тло
на пред њој стра ни и јед но цр -
ве но све тло на зад њој стра ни.
Крат ко пред ње све тло мо ра би -
ти из ве де но и по де ше но та ко
да осве тље ни део рав ног пу та
ни је ни ду жи од пе де сет, ни
кра ћи од де сет ме та ра.

Ре ци мо, де те мла ђе од два -
на ест го ди на не сме да упра -

вља би ци клом на јав ним пу -
те ви ма, а во зач би ци кла не
сме да се кре ће би ци кли стич -
ком ста зом бр зи ном ве ћом од
35 км/ч.

Би ци кли ста ста ри ји од осам -
на ест го ди на мо же на би ци клу
пре во зи ти де те до осам го ди на
ста ро сти, ако је на би ци клу

угра ђе но по себ но се ди ште, при -
ла го ђе но ве ли чи ни де те та и
чвр сто спо је но са би ци клом.

Да ље, во зач би ци кла не сме
да ис пу шта упра вљач из ру ку,

упо тре бља ва на оба уве та слу -
ша ли це за ау дио уре ђа је, скла -
ња но ге са пе да ла, да се при -
др жа ва за дру го во зи ло или да
во ди, ву че или по ти ску је дру га
во зи ла, од но сно жи во ти ње. Ту
не спа да ву ча аде кват ног при -
кључ ног во зи ла, ко је не сме би -
ти ши ре од јед ног ме тра, а на
зад њој ле вој стра ни мо ра има -
ти по зи ци о но све тло цр ве не бо -
је или тро у гла сти ка та ди оп тер.

Ка зне

Од ка зне них од ре да ба ве за них
за во за че би ци ка ла на ро чи то
се из два ја она ко јом је про пи -
са на нов ча на ка зна у из но су од
два де сет до че тр де сет хи ља да
ди на ра или ка зна за тво ра у тра -
ја њу до три де сет да на, у слу ча -
ју пре ла ска ко ло во за ка да је
све тло сним са о бра ћај ним зна -
ком то за бра ње но и при том би -

ци кли ста пре во зи де те мла ђе
од два на ест го ди на.

Про пи са на је и нов ча на ка -
зна у из но су од де сет до два де -
сет хи ља да ди на ра за во за ча
би ци кла ко ји при ли ком кре та -
ња но ћу, и у усло ви ма сма ње -
не ви дљи во сти, на би ци клу не -
ма упа ље но јед но бе ло све тло
на пред њој и јед но цр ве но све -
тло на зад њој стра ни. По сто ји
и оба ве за си ме трич ног по ста -
вља ња јед ног или два по зи ци -
о на све тла цр ве не бо је на би -
ци кли ма на зад њој стра ни во -
зи ла. На боч ним стра ни ца ма
пред њег и зад њег точ ка би ци -
кла мо ра ју би ти из ве де на те ла
ко ја ре флек ту ју све тлост бе ле
или жу те бо је. По ред то га, коч -
ни це на би ци кли ма мо ра ју би -
ти угра ђе не и из ве де не за сва -
ки то чак, у скла ду са тех нич -
ким усло ви ма.

– На жа лост, нај ве ћи број би -
ци ка ла ко ји се про да ју код нас
ис пу ња ва ју са мо пр ви услов,
али не и оста ле, па се по ста -
вља пи та ње сми сле но сти зах -

те ва ња да вла сник та квог во -
зи ла на кнад но мо ра да обез бе -
ди ис пу ње ност оста лих усло ва,
што се у прак си не чи ни. За ко -
ном је про пи са но да је сва ко
прав но ли це и пред у зет ник, ко -
ји оба вља де лат ност про из вод -
ње, одр жа ва ња, ста вља ња у про -
мет, по пра вља ња или пре пра -
вља ња во зи ла или уре ђа ја, ре -
зер вних де ло ва и опре ме за во -
зи ла – ду жан да те по сло ве оба -
вља на про пи сан на чин и у
скла ду са пра ви ли ма стру ке, у
ци љу без бед ног уче ство ва ња во -
зи ла у са о бра ћа ју, а про пи са на
нов ча на ка зна из но си од ше -
зде сет хи ља да до осам сто хи -
ља да ди на ра. Су ви шно је ре ћи
да на ве де на ка зне на од ред ба
ве ро ват но ни је ни ка да при ме -
ње на, као ни нај ве ћи број свих
пре о ста лих, ко је се од но се на
во за че би ци ка ла – на во ди овај
ис ку сни струч њак.

На по слет ку, Пе јо вић до да је
да за ко но да вац ни је во дио ра -
чу на о то ме ко ме и за шта про -
пи су је ка зне, а ту су про ти ву -
реч но сти и не ких дру гих од ре -
да ба ко је се од но се на уче шће
во за ча би ци ка ла у са о бра ћа ју
на пу ту.

Ј. Филиповић

ЗА КО НИ ВА ЖЕ ЗА СВЕ

ШТА СВЕ НИ СТЕ ЗНА ЛИ О ВО ЖЊИ БИ ЦИ КЛА,
А НИСТЕ ИМАЛИ КОГА ДА ПИТАТЕ

Во зач би ци кла не сме
да ис пу шта упра вљач
из ру ку, упо тре бља ва
на оба уве та 
слу ша ли це скла ња
но ге са пе да ла…

У ИЗ РА ДИ НО ВИ ЗА КОН

Во за чи би ци ка ла, као јед на од ве о ма ор га ни зо ва них и, у

скла ду са тим, ути цај них дру штве них гру па, ве ро ват но ће

при ли ком из ра де но вог За ко на, ко ја је је у то ку, из не ти сво -

је пред ло ге. Као је дан од њих, Пе јо вић ка же да ће би ти зах -

те ва но из јед на ча ва ње њи хо вих пра ва у кре та њу пу тем са

пра ви ма пе ша ка.

– Раз лог је то што би ци кли сти, на кон пе ша ка, пред ста -

вља ју нај ра њи ви ју ка те го ри ју уче сни ка у са о бра ћа ју. Ме ђу -

тим, с об зи ром на њи хо ву бр зи ну кре та ња, из аспек та

од го вор но сти дру гих во за ча, по ста вља се пи та ње ко ли ко је

то оправ да но. У сва ком слу ча ју, пот пу но је ја сно да су од ре -

ђе не из ме не нео п ход не, јер је по сто је ће за кон ско ре ше ње

про ти ву реч но и ве о ма збу њу ју ће – ис ти че Пе јо вић.

ПЛА ЋА ЈУ КА ЗНЕ, АЛИ БЕЗ ПО Е НА

Ра ди утвр ђи ва ња при су ства ал ко хо ла или пси хо ак тив них

суп стан ци у ор га ни зму, по ли циј ски слу жбе ник мо же во за -

ча би ци кла под врг ну ти ис пи ти ва њу по мо ћу од го ва ра ју ћих

сред ста ва.

Уко ли ко од би ју да се под врг ну ис пи ти ва њу, по мо ћу од го -

ва ра ју ћих сред ста ва – ал ко ме тру, дро га-те сту и дру гим, и за

во за че би ци кла ва же пра ви ла као и за све уче сни ке у са о -

бра ћа ју. Ка да је ви си на нов ча них ка зни у пи та њу, исте су

као и код во за ча ау то мо би ла, из у зев у по гле ду еви ден ти ра -

ња ка зне них по е на.

Дво точ ка ши ма на но жни по гон ни је до зво ље но да пре во -

зе ли це ко је је под ути ца јем ал ко хо ла, од но сно пси хо ак тив -

них суп стан ци, или ко је из дру гих раз ло га ни је спо соб но да

упра вља сво јим по ступ ци ма.

Не по зна ва ње про пи са не осло ба ђа вас
обавезе да пла ти те ка зну ако во зи те
тротоаром, др жи те упра вљач јед ном ру ком
или сте по пи ли два пи ва

ПРОШЛОСТ…

Би ци кли зам као спорт по чео се раз ви ја ти у Евро пи по ло -

ви ном XIX ве ка, а пр ви би ци кли по ја ви ли су се код нас

1880. го ди не. 

Го ди на 1887. је по мно го че му би ла ва жна за раз вој би -

ци кли зма у Ср би ји. Та да се пр ви пут у Бе о гра ду по ја вио би -

цикл са пред њим и зад њим точ ком јед на ког преч ни ка. До

та да се во зи ло на би ци кли ма ко ји су има ли ве ли ки пред њи

то чак преч ни ка 1,5 м, и ма ли зад њи преч ни ка 37,5 цм. До -

ла зак но вог мо де ла зна чио је пре крет ни цу: ста ри мо де ли

би ли су не зграп ни, не ста бил ни и те шки за во жњу, а но ви,

са точ ко ви ма јед на ког преч ни ка, би ли су бр жи, лак ши за

упра вља ње и еле гант ни ји, по год ни ји за спорт ска так ми че -

ња и по це ни мно го при сту пач ни ји. За то је до шло и до по -

ве ћа ња бро ја чла но ва и дру шта ва. По че ле су да се учла њу ју

и же не, ко је су би ле из у зет но за ин те ре со ва не за би ци кли -

зам. Но ви мо дел на зван је „би цикл” и овај на зив убр зо је

по ти снуо ста ри, „ве ло си пед”.

Пан че вач ки ин ду стри ја лац Ђор ђе Вај ферт љу би те љи ма

овог спор та усту пио је сво је зе мљи ште у бли зи ни На род ног

по зо ри шта за из град њу ста зе, па је на ме сту где је са да Дом

вој ске Ср би је са гра ђе на пи ста од бе то на.

Пр ва би ци кли стич ка тр ка у Пан че ву одр жа на је 1. ок то -

бра 1899, а на њој је по бе дио осни вач ли ста „По ли ти ка”,

Бе о гра ђа нин Дар ко Риб ни кар.

… И БУДУЋНОСТ

Укуп на ду жи на до са да из гра ђе них би ци кли стич ких ста -

за у Пан че ву из но си око 18 ки ло ме та ра, а пла ни ра се још

но вих 11, и то у сле де ћим ули ца ма:

– ул. Но во се љан ски пут: од Сте ва на Шу пљик ца до На де ла

– ул. Ба ва ни штан ски пут: од Сте ва на Шу пљик ца до Но вог

гро бља

– ул. Мо ше Пи ја де: од Мар ка Ку ли ћа до Све тог Са ве

– ул. Мар ка Ку ли ћа: од Мо ше Пи ја де до Све то за ра Ми ле ти ћа

– ул. С. Ми ле ти ћа: од Мар ка Ку ли ћа до Та ми шког ке ја

– де о ни ца уз Та ми шки кеј

– ул. Пр во мај ска: од Вој во ђан ског бу л. до Ж. Зре ња ни на

– ул. Жар ка Зре ња ни на: од Пр во мај ске до 7.ју ла
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Шта ка да про да вац 
не прихва ти ре кла ма ци ју?

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

„Ку пи ли смо де ци тро ти нет, али се
по сле не ко ли ко да на ис по ста ви ло да
је пу као на до њем де лу. Клин ци су га
во зи ли све га пар пу та. Уло жи ли смо
ре кла ма ци ју, али про да вац је не при -
хва та, твр ди да је фи зич ко оште ће ње
на ста ло на шом кри ви цом. Шта мо -
же мо да учи ни мо?”, пи та наш су гра -
ђа нин Ми ле Ј. са Со да ре.

„Пан че вац” се обра тио Цен тру по -
тро ша ча Ср би је, где су нам ре кли да
је прак са тр го ва ца да ре кла ма ци је
ува жа ва ју са мо ка -
да ни је у пи та њу фи -
зич ки квар/оште ће -
ње, ка ко би се огра -
ди ли од зло у по тре -
ба од стра не по тро -
ша ча. Да кле, ако је
у пи та њу фи зич ко
оште ће ње ро бе или
не ки дру ги вид по -
тро ша че вог ути ца ја
на не ис прав ност, тр -
го вац ни је у оба ве -
зи да при хва ти ре -
кла ма ци ју.

– Си ту а ци ја је при лич но ком пли -
ко ва на, јер је ва ша реч про тив њи хо -
ве и нео п ход но је ве шта че њем до ка -
за ти спор не чи ње ни це и, у за ви сно -
сти од на ла за, оства ри ва ти пра во из
га ран ци је. Мо же те иза бра ти суд ског
ве шта ка са спи ска на сај ту Ми ни -
стар ства прав де, од не ти у дру ги овла -
шће ни сер вис или од не ти код не ког
од про фе со ра струч них за ту област
на Ма шин ском фа кул те ту, ка ко би -
сте до би ли не за ви сно струч но ми -

шље ње о узро ку
не ис прав но сти.
Уко ли ко се утвр -
ди да се ра ди о
не ква ли те ту про -
из во да, а не о не -
пра вил ном ру ко -
ва њу и одр жа ва -
њу, по сто ји за -
кон ска оба ве за
тр гов ца да при -
хва ти ре кла ма ци -
ју – ка жу у Цен -
тру по тро ша ча
Ср би је.

Отва ра ње у пе так, у
18.30, код Кр ста у Ули ци
све тог Са ве

На про гра му из ло жбе,
кон цер ти, фи ја ке ри ја да...

Сла ву Ме сне за јед ни це „Гор њи град”
– Пре о бра же ње, Мар ги ћа ни ће и ове
го ди не обе ле жи ти ви ше днев ном ма -
ни фе ста ци јом „Пре о бра жењ ски да -
ни”, ко ја ће тра ја ти од 16. до 19. ав гу -
ста, а ор га ни зо ва ће је по ме ну та Ме -
сна за јед ни ца, Удру же ње же на „Пан -
чев ке Гор њи град” и Ту ри стич ка ор -
га ни за ци ја Пан че во.

По че так ма ни фе ста ци је оче ку је се
у пе так 16. ав гу ста, у Ули ци све тог
Са ве, код Кр ста, где ће нај пре, од 18
са ти, би ти при ре ђе на из ло жба руч -
них ра до ва и тра ди ци о нал них је ла и
ко ла ча, ко је ће при пре ми ти и пред -
ста ви ти два де се так чла ни ца Удру же -
ња „Пан чев ке Гор њи град”. По ла са -
та ка сни је, од 18.30, на истом ме сту,
„Пре о бра жењ ски да ни” би ће и све -
ча но отво ре ни, а тим по во дом бо гат
кул тур ни про грам из ве шће Кул тур -
но-умет нич ко дру штво „Чи гра”. Љу -
би те ље на род не му зи ке по себ но ће
об ра до ва ти вест да ће код Кр ста, у
пе так од 20 са ти, ве ли ки кон церт
одр жа ти Го ца Ла за ре вић, уз прат њу
ор ке стра „Ам ба са дор” и ло кал них
изво ђа ча.

Ка ко на ја вљу ју ор га ни за то ри, у су -
бо ту 17. ав гу ста, од 14 са ти, одр жа ће
се фи ја ке ри ја да на Град ском хи по -
дро му, док ће у не де љу, 18. ав гу ста, у
10 са ти, у дво ри шту ОШ „Ва са Жив -
ко вић” би ти ор га ни зо ван тур нир у ма -
лом фуд ба лу. Истог да на, у 17 са ти, у
про сто ри ја ма МЗ „Гор њи град” за ин -
те ре со ва ни ће мо ћи да по гле да ју ет -
но-из ло жбу ко ју при пре ма Удру же ње
пен зи о не ра.

Цен трал ни дан про сла ве би ће сам
дан Пре о бра же ња – по не де љак, 19.
ав густ. Као што тра ди ци ја и цр кве ни
оби ча ји на ла жу, у 9.30 са ти, у Пре о -
бра жењ ској цр кви би ће слу же на све -
ча на ли тур ги ја са ли ти јом, а по том
ће у Ме сној за јед ни ци би ти упри ли -
че но и ре за ње слав ског ко ла ча. У 18
са ти одр жа ће се ве чер ње бо го слу же -
ње и ре за ње слав ског ко ла ча у Пре о -
бра жењ ском хра му. Сат вре ме на ка -
сни је, у пор ти те цр кве би ће одр жа но
књи жев но ве че у ор га ни за ци ји Књи -
жев ног клу ба „Про та Ва са Жив ко вић”.

Ма ни фе ста ци ја ће би ти за вр ше на
још јед ним ве ли ким кон цер том. На -
и ме, у по не де љак, од 21 сат, код Кр -
ста у Ули ци све тог Са ве би ће упри -
ли чен ме мо ри јал ни кон церт у част
Де ја ну Штрб цу. На сту пи ће ло кал ни
из во ђа чи уз го сто ва ње естрад не умет -

ни це Ве ре Ма то вић. Улаз на сва де -
ша ва ња је бес пла тан, па овог ви кен -
да ис ко ри сти те при ли ку да по се ти те
Гор њу ва рош и Мар ги ћа ни ма че сти -
та те сла ву, те да ужи ва те у про гра му
ко ји су до ма ћи ни при пре ми ли.

Ка да се по ве де при ча о здра вљу, ко -
пља не рет ко поч ну да се ло ме око
то га ко ја је во да за пи ће здра ви ја.
Јед ни твр де да је „че смо ва ча” за кон,
док су дру ги на стра ни фла ши ра не
во де као без бед ни јег ре ше ња. Ипак,
не ка ис тра жи ва ња по ка зу ју да је пла -
стич на ам ба ла жа, иа ко је јеф ти на,
за пра во штет на по на ше здра вље. С
дру ге стра не, има сту ди ја ко је до ка -
зу ју да фла ше не мо гу да нам на -
шко де, под усло вом да их упо тре би -
мо са мо јед ном.

Та ко ђе, не ки ле ка ри ис ти чу да је
во да ко ју ку пу је мо у про дав ни ца ма
ви со ко ми не ра ли зо ва на, па не тре ба
да пре те ру је мо с кон зу ма ци јом. У за -
ви сно сти од то га ко је те го бе има те,
ваш док тор ће вам пре по ру чи ти фла -
ши ра ну во ду ко ју тре ба да пи је те. Нај -
бо ље је да с њом ком би ну је те во ду са
сла ви не, ко ја се мо же пре чи шћа ва ти
угра ђе ним фил те ри ма и пи ти из ста -
кле не ам ба ла же. Пи та ли смо на ше
су гра ђа не ко ју во ду они ко ри сте.

СТО ЈАН КА ЈОВ ЧИЋ, пен зи о нер ка: 
– Ка ко-ка д. Не кад пи јем во ду са

че сме, али че шће ко ри стим фла ши -
ра ну. Имам апа рат за во ду, али сам
за до вољ на и „че смо ва чом”. Ни сам ни

раз ми шља ла о то ме да је пла сти ка
штет на, ни сам упо зна та са тим. До -
ду ше, алер гич на сам на пла сти ку, па
би мо жда тре ба ло да по ве дем ра чу на.

МА РИ НА ЈОВ ЧИЋ, еко но ми ста:
– Кон зу ми рам во ду са че сме. Ми -

слим да су фла ше вр ло че сто пр ља ве
и ни су здра ве. По го то во ми је од бој на
во да из апа ра та, не ве ру јем да је она
до бро фил три ра на. Ни је да сам то ис -
пи ти ва ла у ла бо ра то ри ји, већ за кљу -
чу јем здра во ра зум ски. Увек бих да ла
пред ност че смо ва чи. До ка за но је да
је пла сти ка штет на.

ОЛИ ВЕ РА АН ЂЕЛ КО ВИЋ, 
ди пло ми ра ни прав ник:

– Ка да смо не дав но ис ку ва ли фла -
ши ра ну во ду за бе бу и пре су ли је у
тер мос, у шер пи је оста ла бе ла сен ка
у пра ху. Тај слој је мо жда кал ци јум,
али от куд он у фла ши ра ној во ди? Ка -
да про ку ва ва мо во ду из че сме, та ло га
бу де у мно го ма њим ко ли чи на ма. Због
то га сам са да пре шла на во ду из че -
сме, али узме мо не кад и фла ши ра ну,
ако ожед ни мо у шет њи. Ни смо по -
бор ни ци ку по ви не по себ них фла ши -
ца во де за бе бе, ко је се про да ју по не -
нор мал ним це на ма.

СЛО БО ДАН МЕ ДИЋ, 
ди пло ми ра ни еко но ми ста:

– Ко ри стим фла ши ра ну во ду из
про стог раз ло га што ми је та во да
уку сни ја и пит ки ја. Ни сам раз ми шљао
о штет но сти пла сти ке, мо гу ће је да
је сте не здра ва, али је исто та ко ди -
ску та бил но и ко ли ко је здра ва во да
са че сме или из апа ра та.

ДУ ШКО ПЕ РИ ШИЋ, прав ник
– Пи јем во ду са че сме, а имам и

угра ђен фил тер у ста ну. То да ли је
пла сти ка штет на или ни је, још ни је
до ка за но. По сто је раз ли чи та ми шље -
ња, та ко да је пи та ње шта је тач но.
Са ма во да у Вој во ди ни, у свим гра до -
ви ма, де фи ни тив но ни је ис прав на.
Ми слим да фил тер мо же да бу де до -
бро ре ше ње.

МА РИН ГИ ЛЕ ЗАН, 
ди пло ми ра ни ма те ма ти чар:

– Ми слим да је бо ља фла ши ра на
во да, за то што је стан дард ног ква ли -
те та. Ми кро че сти ца пла сти ке има сву -
да, ци ви ли за ци ја је то учи ни ла. Пла -
сти ка је при сут на и у мо ри ма. Во ду
са че сме кон зу ми рам са мо ако не -
мам фла ши ра ну.

С. МЕДИЋО. АНЂЕЛКОВИЋ Д. ПЕРИШИЋ М. ГИЛЕЗАН

ДА ЛИ ЈЕ БО ЉА ВО ДА СА ЧЕ СМЕ ИЛИ ФЛА ШИ РА НА?

Ле ка ри пре по ру чу ју: нај бо ље је ком би но ва ти

М. ЈОВЧИЋС. ЈОВЧИЋ

НАША АНКЕТА

У де лу Ули це Мак си ма Гор ког, од Ули -
це вој во де Ра до ми ра Пут ни ка до Жар -
ка Фо га ра ша, улич на ра све та ни је ра -
ди ла го то во не де љу да на, па је тај по -
тез у ве чер њим са ти ма био у мр клом
мра ку. Бу ду ћи да ова кви (не)усло ви
пред ста вља ју опа сност за све уче сни -
ке у са о бра ћа ју, про ве ри ли смо у Град -
ској упра ви, у чи јој је над ле жно сти
одр жа ва ње мре же и обје ка та јав ног
осве тље ња, о ка квом је про бле му реч.

Под се ћа ња ра ди, Пан че во је 2015.
го ди не би ло укљу че но у пи лот-про је -
кат по ста вља ња нај са вре ме ни је ЛЕД
улич не ра све те упра во у овом де лу
ули це Мак си ма Гор ког. По сао је оба -
ви ла ком па ни ја „Смарт ЛЕД” из Изра -
е ла, у са рад њи са Град ском упра вом и
Ди рек ци јом за из град њу и уре ђе ње
гра да. Из Град ске упра ве нам је ре че -
но у уто рак, 13. ав гу ста, ка да смо по -
зва ли да се ин фор ми ше мо о овом про -

бле му, да ће еки пе иза ћи на те рен и
уста но ви ти ло ка ци ју и вр сту ква ра, али
да је пи та ње хо ће ли он мо ћи да бу де
от кло њен бла го вре ме но упра во због
спе ци фич не вр сте ра све те, дру га чи је
не го у оста лим ули ца ма. Ипак, истог
да на у ве чер њим са ти ма ра све та је по -
но во ра ди ла, што зна чи да про блем
ни је био та ко ве ли ки ка ко се чи ни ло.
Тре ба ло је ве ро ват но са мо да квар не -
ко при ја ви ра ни је, па цен тар гра да не
би не ко ли ко да на био нео све тљен.

Не ис прав ну улич ну ра све ту мо же -
те да при ја ви те Град ској упра ви те -
ле фо ном 308-737, а осо ба за кон такт
је Ђу ра Бр дар ски. При мед бе је мо гу -
ће оста ви ти и на зва нич ном сај ту гра -
да кроз „Си стем 48” или и-меј лом на
адре су: sistem.48@pancevo.rs. Про -
блем мо же те при ја ви ти и лич но у
Град ском услу жном цен тру, на шал -
те ру број 10. Ј. К.

За што ни је ра ди ла ра све та 
у Улици Мак си ма Гор ког

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди ни”,
због пла ни ра них ра до ва, у по не де љак,
19. ав гу ста, од 9 до 13.30 са ти, стру је
не ће би ти у Ули ци Ба ва ни штан ски пут,
пре ко пу та Се лек ци је би ља (око бро ја
62 – про сек код ка фа не „Ла ла”).

Истог да на, од 8 до 12.30, без елек -
трич ног на па ја ња оста ће ста нов ни ци
Кни ћа ни но ве – од С. Бок ша на до Ј.
Бе зу ље ви ћа и од С. Са ве до Син ђе ли -
ће ве, ста нов ни ци Ули це све тог Са ве –
од С. Ше ми ћа до Т. Ра ји ћа, ста нов ни -
ци Ули це Та на ска Ра ји ћа – од Ј. Бе зу -
ље ви ћа до Син ђе ли ће ве, ста нов ни ци
Син ђе ли ће ва – од Т. Ра ји ћа до С. Ше -
ми ћа и ста нов ни ци Ули це Све то за ра
Ше ми ћа – од С. Са ве до Син ђе ли ће ве.

У уто рак, 20. ав гу ста, од 9.30 до 11
са ти, без стру је ће би ти део Ули це
Мак си ма Гор ког од бро ја 6 до 20, и то
са мо пар на стра на, а од 9 до 13.30
део Но во се љан ског пу та – од мо те ла
„Зр но” ка На рит ку.

У сре ду, 21. ав гу ста, пла ни ра ни су
ра до ви у Ја бу ци због че га стру је од 9
до 13.30 не ће има ти ста нов ни ци Ули -
це Ђу ре Ђа ко ви ћа и де ла Охрид ске
ули це.

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

У по не де љак и уто рак
Панче во, у сре ду Ја бу ка

У понедељак је велики дан за Горњу варош

МАР ГИ ЋА НИ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЈУ СЛА ВУ

ПОЧИЊУ „ПРЕ О БРА ЖЕЊ СКИ ДА НИ”

КУ ПА ЊУ ЈЕ КРАЈ,
ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ГРО ЖЂЕ

У пра во слав ним хра мо ви ма у Ср -

би ји на Пре о бра же ње се бла го си -

ља но ви род гро жђа, ко је се по

пр ви пут је де на тај дан.

У не ким кра је ви ма на ше зе мље

љу ди на овај пра зник бе ру ле -

шни ке и чу ва ју их као лек у слу -

ча ју да не ко га за бо ли уво.

На род но ве ро ва ње го во ри да

19. ав гу ста и це ло куп на при ро да

до жи вља ва пре о бра жај, па се ка -

же да се „пре о бра жа ва и во да и

го ра”. Ле то се бли жи кра ју, но ћи

по ста ју хлад не и на ја вљу ју до ла -

зак је се ни. Сто га је Пре о бра же ње

по след њи дан ка да се тре ба ку па -

ти у ре ка ма и је зе ри ма.ЗА БРА ЊЕ НО СПА ВА ЊЕ, ПЛА КА ЊЕ И КА ФА НА

Ве ру је се да на Пре о бра же ње не ва ља спа ва ти пре ко да на, јер ће се онај

ко то бу де учи нио „пре о бра зи ти”, па ће це ле го ди не би ти по спан.

Тог да на ни је до бро ни пла ка ти. Ни ка ко не мој те 19. ав густ про ве сти у

ка фа ни, јер се ве ру је да ће те по ста ти згу би дан и ра спи ку ћа ако свра ти те

„на по јед ну (две, три...)”.



НАШИ СУГРАЂАНИ
Петак, 16. август 2019.
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И н  т р и  -
гант на и
к о н  т р о  -
в е р з  н а
књи га о
в е  з а  м а
тем плар -
ских ви те -
зо ва и ма -
со не ри је.
А у  т о  р и
тра га ју за
пре те ча -
ма сло -
бод ног зи -
дар ства, утвр ђу ју ње го во истин -
ско по ре кло, при ка зу ју раз вој и
раст ма со не ри је, про це њу ју њен
ути цај на бри тан ску и аме рич ку
кул ту ру. От кри ва ју ка ко су вред -
но сти и тра ди ци ја тем пла ра на -
ста ви ле да жи ве ства ра њем ма -
сон ске ло же. Во де се ми шљу Иве
Ан дри ћа да сва ки исто ри чар тре -
ба да пре по зна по тку исти ни тих
ла жи – про це са ко јим исти не и
ла жи, исто ри ја и мит по ста ју ис -
пре пле те ни то ли ко да ства ра ју но -
ву исто риј ску ствар ност.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ка ко би ти јед но став но сре ћан. Књи -
ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле -
де ћих по ру ка:

„Не оче ки ва ти ни шта, у то ме је
це ла ствар.” 064/9758...

„Јед но став но се не оже ни ти.”
064/1793...

„Ла гу на” ће на гра ди ти сле де ће
од го во ре на пи та ње ка ко се за шти -
ти ти од ја ког сун ца:

„Кад је сун це ја ко, ово не ка ра ди
сва ко: мно го да пли ва, да пи је пи -
ва, ни шта да не ра ди и сла до ле дом
да се сла ди.” 065/5676...

„За ву чем се у стан, за мра чим,
упа лим кли му, на се чем лу бе ни цу и
отво рим ’Пан че вац’ и сун це ми не
мо же ни шта!” 064/1717... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 21. ав гу ста, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Че га се нај ви ше пла ши те?”,
на гра ди ће мо по јед ном књи гом.
Од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју „Пан чев ца”.

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

При ча о
мла до  сти
глав ног ју -
на ка од ра -
слог у Ра -
шкој пре ра -
ста у по вест
о па ра док -
си ма не ста -
ја ња јед не
др жа ве и
њ е  н и х
вред но сти
и уто ли ко
је кључ за
раз у ме ва ње ка ко Ти то ве епо хе, та -
ко и спе ци фич не бал кан ске тран -
зи ци је ко ја је усле ди ла и пра те ћих
пре о бра жа ја у гла ва ма љу ди.

„Хлеб и страх”
Ми ли са ва Са ви ћа

„Храм и ло жа”
Беј џен та и Лија

Два чи та о ца ко ји до 21. ав гу ста, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта су исти ни те ла жи?”,
на гра ди ће мо по јед ном књи гом.
Од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Не ки мла ди Пан чев ци по сти жу за -
вид не успе хе на так ми че њи ма зна ња
у зе мљи и ино стран ству. Сви они учи -
ли су у на шим шко ла ма, код на ших
про фе со ра, и с по но сом сте че на зна -
ња пред ста вља ју у све ту...

Злат на ма те ма ти чар ка

Да ни ца Зе че вић (20) сту ди ра те о риј -
ску ма те ма ти ку на Ма те ма тич ком фа -
кул те ту у Бе о гра ду. За вр ши ла је ОШ
„Иси до ра Се ку лић” у Пан че ву и Ма -
те ма тич ку гим на зи ју у Бе о гра ду. То -
ком основ не и сред ње шко ле би ла је
по ла зник РЦТ-а „Ми хај ло Пу пин”.
Са да са ра ђу је и са њи ма и са ИС „Пет -
ни ца”, као мла ђи са рад ник. 

– Ка да сам би ла у тре ћем раз ре ду
основ не шко ле, учи те љи ца ме је по -
сла ла на так ми че ње из ма те ма ти ке,
где сам на Оп штин ском так ми че њу
осво ји ла тре ћу на гра ду. Мо рам
да при знам да сам та да би ла
ма ло раз о ча ра на, та ко да сам
од лу чи ла да про бам и сле де ће
го ди не, са же љом да осво јим
пр ву на гра ду. Иа ко сам на ред -
не го ди не би ла дру га, ма те ма -
ти ка и так ми че ња су по че ли ја -
ко да ми се сви ђа ју, па сам на -
ста ви ла ти ме да се ба вим – при -
ча нам Да ни ца.

Сво јим нај зна чај ни јим на гра -
да ма сма тра зла то и брон зу са
Европ ске ма те ма тич ке олим пи -
ја де за де вој ке, а нај ра ди је се
се ћа др жав них так ми че ња, пре -
ко ко јих је про пу то ва ла це лу
Ср би ју.

– Так ми че ња су ми би ла ја ко
ва жна мо ти ва ци ја за рад. Про -
сто, има ла сам раз лог да сед -
нем и да на у чим не што што ина -
че не бих. Не ве ру јем да бих без
ци ља да што бо ље ура дим так -
ми че ње ве жба ла и ра ди ла у тој
ме ри ван на ста ве. Ка да осво ји те
на гра ду осе ћа те се као да се ваш
труд ис пла тио и до би је те не што
кон крет но за свој рад – об ја шња ва
она. 

Да ни ца ка же да је по не кад оду ше -
вље на на у ком, не ка да пре и спи ту је свој

од нос пре ма њој, а има да на и
ка да сум ња у сво је спо соб но сти. 

– Ма те ма ти ку во лим јер је за -
ни мљи ва, иза зов на, ле па и ло -
гич на – за кљу чу је она.

Од игри ца до софт верског
инжењеринга

Ни ко ла Бу ла то вић (21) сту ди ра
Софт вер ско ин же њер ство на
Елек тро тех нич ком фа кул те ту
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. На кон
„Зма је ве” шко ле за вр шио је Гим -
на зи ју, а био је и по ла зник Ре -
ги о нал ног цен тра за та лен те
„Ми хај ло Пу пин” и Ис тра жи -
вач ке ста ни це „Пет ни ца”. 

– Так ми чим се из ма те -
ма ти ке још од тре ћег раз -
ре да основ не шко ле, ка да
сам осво јио дру го ме сто на
оп штин ском ни воу. То ком
свих раз ре да основ не шко -
ле осва јао сам на гра де на
окру жном и оп штин ском
ни воу из ма те ма ти ке, фи -
зи ке, срп ског је зи ка, исто -
ри је, а нај ве ћи успех из тог
перио да био ми је пла сман на
Др жав но так ми че ње из про гра -
ми ра ња – ка же Ни ко ла.

Брат Лу ка увео га је у ло гич -
ке на чи не раз ми шља ња, кроз
раз не игри це, ка да је био ма ли
и већ та да је био при ме тан ње -
гов та ле нат за при род не на у ке.
Ка же да је нај ве ћи ути цај на ње -
га имао упра во брат, ко ји је био
успе шан у обла сти ма ко је су ње -
га за ни ма ле. Ве ли ко зна ње сте -
као је у РЦТ „Ми хај ло Пу пин” и
од про фе сор ке ма те ма ти ке, Ве -
ли ке Ву чу ро вић.

– Сма трам да не тре ба жр -
тво ва ти оста ле аспек те жи во та

ка да се ба ви те на у ком. Увек сам имао
до вољ но сло бод ног вре ме на да ужи -
вам у оста лим ства ри ма ко је во лим –
ка же Ни ко ла.

Он до да је да нај ви ше пам ти Др -
жав но так ми че ње из ма те ма ти ке у
тре ћој го ди ни сред ње шко ле, ка да је
као је ди ни пр во пла си ра ни уче сник

оства рио пла сман на Срп ску ма -
те ма тич ку олим пи ја ду, што је,
уз још два пр ва и јед но дру го
ме сто на др жав ном ни воу из ма -
те ма ти ке, ње го во нај ве ће до стиг -
ну ће. 

– Ма те ма тич ки мо де ли осли -
ка ва ју се у сва ко днев ним ства -
ри ма и то је оно што ме је ини -
ци јал но при ву кло овој на у ци.
Ве ли ка прак тич на при ме на ма -
те ма ти ке уо ча ва се и у про гра -
ми ра њу, чи ме се тре нут но ба -
вим – об ја шња ва Ни ко ла.

Пла ни ра да по сле основ них
сту ди ја упи ше и ма стер.

Мак си мал них сто

Мар та Бо шњак (21) сту ди ра на
Од се ку сиг на ли и си сте ми на
Елек тро тех нич ком фа кул те ту у
Бе о гра ду, где пла ни ра да на кон
ма стер сту ди ја оста не као пре -
да вач. Основ ну шко лу за вр ши -
ла је у Ја бу ци, а у Пан че ву
Гимна зи ју. 

По че ла је да се так ми чи и
ни же на гра де из ма те ма ти ке још

у тре ћем раз ре ду. За успе хе ко је је
по сти за ла за хвал на је Цен тру за та -
лен те, јер је та мо, у гру па ма са вр -
шња ци ма, раз ме њи ва ла иде је, на чи -
не ре ша ва ња за да та ка и ис ку ства са
так ми че ња.

– За ме не је по сто ја ла се зо на так -
ми че ња. Од но вем бра до ма ја ра ди ла
сам за дат ке код ку ће, а ви кен дом ишла
на ча со ве у Цен тру. Уз све оба ве зе у
шко ли, по треб на је до бра ор га ни за -
ци ја да би оста ло не ко сло бод но вре -
ме за од мор. Је ди но га ни је би ло не -
де љу да на пред бит ни је так ми че ње,
ка да су ин тен зив не при пре ме, а по сле
сва ког так ми че ња на гра ђи ва ла сам се -
бе са пар да на од мо ра – при ча Мар та.

Нај зна чај ни јим так ми че њем сма -
тра Ре пу блич ко из фи зи ке у ше стом
раз ре ду, ка да је осво ји ла пр ву на гра -
ду са мак си мал них сто бо до ва. Ти ме
је се би по ста ви ла ви сок циљ ко ји је
би ло те шко по но ви ти, али је ипак ус -
пе ла да бу де пр ва још че ти ри пу та, и
два пу та дру га. Ус пут је и три пу та
осва ја ла дру гу на гра ду на Ре пу блич -
ком так ми че њу из ма те ма ти ке. 

– Увек ми је нај дра жа би ла фи зи -
ка, она об ја шња ва свет око нас, док је
ма те ма ти ка за ме не би ла нео п хо дан
алат и ни сам же ле ла да је за пу стим.
За да ци ни ка да ни су до сад ни, они су
без број си ту а ци ја у ко ји ма по сто ји
не ки про блем и ми успе ва мо да га
ре ши мо ком би но ва њем не ко ли ко од -
ре ђе них фор му ла и прин ци па – об ја -
шња ва Мар та. 

Сма тра да би ло ле по што су
ме ди ји и Град по ка зи ва ли ин -
те ре со ва ње за њен успех, јер је
то био по ка за тељ да не ко га ипак
ин те ре су је шта да ро ви та де ца
ра де. 

– То је мо жда би ла нај ве ћа
мо ти ва ци ја да на ста вим да се
так ми чим и одр жим успе хе сва -
ке сле де ће го ди не. Сва ки труд
ко ји сам уло жи ла у основ ној и
сред њој шко ли ка сни је се ви ше -
стру ко ис пла тио на Фа кул те ту,
не са мо због зна ња већ и рад -
них на ви ка – за кљу чу је Мар та.

Жи вот ни по зив

Мар ко Шу шњар (20) сту дент је
тре ће го ди не на Елек тро тех -
нич ком фа кул те ту у Бе о гра ду,
на Од се ку за сиг на ле и си сте -
ме. Пр вих шест раз ре да основ -
не шко ле за вр шио је у ОШ „Све -
ти Са ва” у Пан че ву, а сед ми и
осми раз ред и це лу сред њу шко -
лу у Ма те ма тич кој гим на зи ји
у Бе о гра ду. Од че твр тог раз ре -
да основ не шко ле у кон ти ну и -
те ту је по ха ђао на ста ву у РЦТ „Ми -
хај ло Пу пин”, где је на кон сред ње
шко ле на ста вио рад као мен тор гру -
пе фи зи ча ра. Три го ди не је у сред -
њој шко ли по ха ђао се ми на ре фи зи -
ке ИС „Пет ни ца”.

– По чео сам да се так ми чим из ма -
те ма ти ке у тре ћем раз ре ду основ не
шко ле и од мах су до шле и на гра де,
пр во на оп штин ским и окру жним так -
ми че њи ма, а ка сни је и на др жав ном
ни воу. Од ше стог раз ре да сам по чео
да се так ми чим и из фи зи ке, и из
про гра ми ра ња, и та ко ђе осва јао на -
гра де – ка же Мар ко. 

Нај ве ће успе хе оства рио је у за вр -
шним раз ре ди ма основ не и сред ње

шко ле на два свет ска так ми че ња. 
– По сле осмог раз ре да, уче ство вао

сам на Ме ђу на род ној ју ни ор ској на -
уч ној олим пи ја ди у Ин ди ји 2013. го -
ди не и осво јио брон за ну ме да љу. Че -
ти ри го ди не ка сни је, као ма ту рант
Ма те ма тич ке гим на зи је, на Ме ђу на -
род ној олим пи ја ди из фи зи ке у Ин -
до не зи ји осво јио сам сре бро. На тим
так ми че њи ма сам, као вр ху нац свог
так ми чар ског пу та, имао част да пред -
ста вљам Ср би ју и упо знам ве ли ки број
уче ни ка истих ин те ре со ва ња и слич -
ног ни воа зна ња из ве ли ког бро ја др -
жа ва ши ром све та, што је на ме не
оста ви ло по се бан ути сак – при ча нам
Мар ко. 

Ка же да је од ма ле на ужи вао у ма -
те ма ти ци за то што му је би ла за ни -
мљи ва и ло гич на, а да је вре ме ном
за во лео фи зи ку још ви ше за то што
пред ста вља са вр шен спој ма те ма тич -
ке пре ци зно сти и при ро де ко ја нас
окру жу је; до вољ но је ап стракт на да
пред ста вља иза зов и до вољ но опи -
пљи ва да је при ме ћу је сву да око се бе.

– На у ка је не што што љу ди ма олак -
ша ва пут кроз жи вот, а ме ни, као не -
ко ме ко је во ли, на у ка је и жи вот ни
пут – ис ти че Мар ко.

Пу на ша хов ска та бла успе ха

Те о до ра Па вло вић (18) за вр ши ла је
ОШ „Ми ро слав Ми ка Ан тић”, па Гим -
на зи ју „Урош Пре дић” и од ок то бра
по чи ње сту ди је на Ме ди цин ском фа -
кул те ту. 

По че ла је да се так ми чи још ка да
је би ла у вр ти ћу, а на гра да за њен ли -
ков ни та ле нат би ло је уче шће на ли -
ков ној ко ло ни ји на Див чи ба ра ма. Ка -
же да се ни ка да ни је ве за ла са мо за
је дан пред мет, већ је стал но екс пе ри -
мен ти са ла и тра жи ла се у ра зним
обла сти ма. У основ ној шко ли је учи -
те љи ца Све тла на Њам цуљ от кри ла
њен дар за му зи ку, па је бр зо са ме та -
ло фо на пре шла на кла ви ја ту ре и сви -
ра ју ћи на њи ма, по бе ди ла на так ми -
че њу „Мла ди та лен ти Ср би је”. И то -
ком сред ње шко ле уче ство ва ла је на
мно гим так ми че њи ма. 

– Так ми чи ла сам се из раз ли чи тих
пред ме та и до са да осво ји ла ше зде сет
че ти ри ди пло ме. Пам тим сва так ми -
че ња, ма да мо рам при зна ти да ме ђу
њи ма имам „оми ље не”. Је ди на сам
осво ји ла пр во ме сто на Ре пу блич ком
так ми че њу из би о ло ги је 2015. го ди не.
По ред би о ло ги је, ре пу блич ке на гра де
имам и из хе ми је, срп ског је зи ка, исто -
ри је и ге о гра фи је, као и брон за ну ме -
да љу са Ме ђу на род ног ша хов ског тур -
ни ра „Аље хин” – при ча нам Те о до ра. 

Успе хе са так ми че ња сма тра до -
бром мо ти ва ци јом за но ве иза зо ве, а
не у спе хе као шан су да се ви ше по -
тру ди и сле де ћи пут по стиг не бо ље
ре зул та те. 

– Све пред ме те из ко јих сам се так -
ми чи ла под јед на ко во лим и мо рам
при зна ти да ми је би ло ја ко те шко да
од лу чим шта ћу да сту ди рам. Ме ђу -
тим, ху ма ност је по бе ди ла, та ко да
сам упи са ла Ме ди цин ски фа кул тет у
Бе о гра ду. Пла ни рам да по ста нем док -
тор и оста нем да ра дим у Ср би ји – за -
кљу чу је она.

Те о до ра у сло бод но вре ме још игра
и шах, бриџ, сви ра, пи ше пе сме...

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ ОСВА ЈА ЈУ МЕ ДА ЉЕ

МУ ДРОСТ ПО ЧИ ЊЕ ЖЕ ЉОМ ЗА ЗНА ЊЕМ

Даница Зечевић

Никола Булатовић

Теодора Павловић

Марко Шушњар

Марта Бошњак
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ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

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

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
Испорука одмах.

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

(3
/2

7
5

8
4

8
)

НА ПРОДАЈУ плац на Ку-
дељарцу 28 ари градско
грађевинско земљиште.
064/256-61-64. (СМС)

НА ПРОДАЈУ викендица у
Д. Пешчари, могуће одло-
жено плаћање и разне
компензације. Тел.
060/622-18-37 (СМС)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Златибору за некретни-
ну у Панчеву. 069/158-63-
76. (280592)

ШИРИ ЦЕНТАР, кућа 160
квм, 7 ари, договор. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(281130)

ПЛАЦ 7 ари, Баваништан-
ски пут, 22.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(281130)

УКЊИЖЕН грађевински
плац са кућом,  4.5 ари ,
плацеве 3 ара, пут, струја,
вода, техничка вода.
063/812-42-09. (280951)

САМОШ, кућа 130 квм,
цигла, 15 ари плаца,
атрактивна локација, по-
требна улагања. 065/600-
23-84. (281030)

КУЋА у Иванову, цена по
виђењу и договор. Тел.
069/251-59-99. (280707)

РЕЗЕРВОАР од 1 и 2 тоне,
у кавезу, повољно.
063/454-005. (281606)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (281164)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (281483)

КУПУЈЕМ: перје, старин-
ски намештај, слике, сато-
ве, стари новац, сифон
флаше, играчке, старо по-
луство. 335-930, 063/705-
18-18. (2814379)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правност није битна. 335-
930, 063/705-18-18.
(2814379)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, ТА пе-
ћи, перје, бакар, гвожђе.
066/900-79-04. 

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи, дола-
зак и исплата одмах.
061/641-30-36, 066/641-
30-36. (281399)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, оло-
во, веш-машине, замрзи-
ваче, телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (281614)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђе, олово, веш-ма-
шине, замрзиваче, телеви-
зоре и све остало, дола-
зим. 061/206-26-24.
(281614)

КУПУЈЕМО све врсте мета-
ла, акумулаторе, гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре.
061/322-04-94. (281614)

ШЕРПЕ ростфрај, сунцо-
брани, фотеље, терасне,
тепихе, чиније, нови судо-
ви. 064/955-51-85.
(281427)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване,
ТА пећи, 2,3, 4 и 6 кв. До-
става, монтажа, гаранција.
335-930, 063/705-18-18.
(281437)

ПРОДАЈЕМ ковачку ватру,
кровни роло лим, неонске
лампе. 069/213-97-37.
(281537)

ПРОДАЈЕМ мешалицу за
бетон. 013/353-522,
069/368-98-40. (281470)

РАСПРОДАЈА нових сто-
лова од 4.500,  столица од
1.600 динара. 060/600-14-
52. (281421)

ПРОДАЈЕМ неуграђену
дрвену столарију, тросед,
две фотеље, сто. 062/207-
004. (281472)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са
осам столица, самачки
кревет, комбиновани фри-
жидер, судо-машина,
уградна рерна, ципелар-
ник. Тел. 063/861-82-66.
(281550)

ДРВА на продају, повољ-
но. 062/190-71-60.
(281560)

ПРОДАЈЕМ бакарне цеви
за ЦГ. 064/302-99-86.
(281381)

ПРОДАЈЕМ гардеробер,
тоалетни сточић са огле-
далом, компјутерски сто,
писаћи сто, витрину.
064/415-96-61. (281396)

ПРОДАЈЕМ компјутер и
две каљеве пећи. 064/142-
30-95. (281352)

ПРОДАЈЕМ прасиће, јари-
ће, козје млеко и сир.
061/277-87-99. (281353)

ПРОДАЈЕМ веш-машину и
шпорет, хитно. 061/649-
15-54. (281455)

НОВ трпезаријски сто од
пуног дрвета 2.00 х 0,85.
065/315-55-16. (281456)

ШЉИВА, крушка виља-
мовка, бресква, грожђе,
дуња, за ракију продајем.
Тел. 063/898-53-08.
(281463)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монта-
жа, гаранција. 064/588-
95-48. (281586)

ПРОДАЈЕМ вертикални за-
мрзивач. 064/398-38-81.
(281467)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000, нова. 371-
568, 063/773-45-97.
(281475)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ деч-
ја, скоро нова колица, ко-
моду, витрину, стаклени
сто. 060/143-62-10.
(281594)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. (280830)

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја дело-
ва, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-
59-15. (280830)

ЗЕТОР 6011, 1984. пнеу-
матска сејалица, круњач
за кукуруз, тробаздни
плуг. 063/320-670.
(281403)

НА ПРОДАЈУ лимено-зи-
дана гаража, близу Коте-
жа 2, Иве Курјачког.
065/689-85-12. (281556)

ПРОДАЈЕМ металну гара-
жу, 5 х 3 м. 063/271-316.
(281362) 

ПОВОЉНО на продају пет
одличних друштава пчела
ЛР кошнице. Хитно.
063/832-50-97 (СМС)

ПРОДАЈЕМ фрижидере,
12 v - 220 v,  и комбинова-
ни. Тел. 061/250-12-28.
(281249)

МЕШАЛИЦА за бетон, ли-
фамова, прекрупар оџаци
црвени, ауто-приколица
прављена – 175 х 40 х
1.00. 063/755-32-05.
(281027)

ПРОДАЈЕМ старински на-
мештај. 066/362-597.
(281343)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
замрзивач- може ваше не-
исправно уз доплату.
064/129-73-60. (281605)

ПОЛО, 1.9, СДИ, класик,
99, у добром стању, по-
вољно. 064/587-50-24.
(281373)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2010,
фул опрема, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(281373)

ПРОДАЈЕМ камион шле-
пер, 2002. годиште, рено
примијум, возно стање.
063/103-04-33. (281414)

ОПЕЛ корса Ц 2003, реги-
строван, 1.2, бензин, троје
врата. 062/847-34-83.
(281451)

ФИЈАТ ПАНДА, 1.2 Б,
2007. годиште, моб.
062/852-25-48. (281366)

ФИЈАТ пунто 1.3, мултиџет
ТДИ, 2009, први власник,
одлично стање. 063/801-
27-15. (2181496)

ПЕЖО 307, година 2005,
100 khw, 136 кс, 2.0 ХДИ.
Тел. 063/814-85-25,
064/867-05-78. (281428)

НА ПРОДАЈУ опел корса,
2005. годиште, рег. До 15.
7. 2020. године, власник.
063/801-49-32. (281433)

ОПЕЛ астра караван,
2007. годиште, 1.6 бензин.
066/525-41-00. (281551)

ПУНТО 1.2, 2001, тек ре-
гистрован, клима, 1.250
евра. 064/240-67-56.
(281558)

ВЕКТРА, топ стање, реги-
строван, без улагања, бен-
зинац. 060/143-62-10.
(281594)

ФОРД фијеста, 2001, 1.2,
бензин, повољно. 060/048-
44-83. (281608)

ПРОДАЈЕМ ситроен Ц 5,
караван, 2001. годиште, у
одличном стању. 063/811-
24-98. (281568)

ОПЕЛ зафира, 2007, фа-
брички метан, регистро-
ван још годину дана. Вла-
сник. 063&320-670.
(281403)

ПУНТО 3, 1.3, мултиџет,
дизел, 2004/5, петора вра-
та, фул опрема. 064/587-
50-24. (281373)

ПРОДАЈЕМ добро очувану
металну гаражу. 064/159-
35-27, 013/371-919.
(281358)

SA AB 9.3, 2005. годиште,
одличан, продајем.
061/267-72-30. (281616)

ГОЛФ 7, 2015, продајем.
061/200-73-09. (281616)

ЈАМАХА X maks 250,
2009. годиште, 16.000 км,
одличан, регистрован,
акраповић ауспух.
061/267-72-30. (281616)

ГРАНДЕ пунто 1.3, 2005.
0690/252-42-56. (281617)

ПОЛО 1.4, 16 в, 2003, пе-
тора врата, фул опрема,
на име. 064/587-50-24.
(281373)

ПРОДАЈЕМ даеву нексија
1,5 бензинац, 1998 годи-
ште, у еxтра стању . По-
вољно. 069/301-17-00
(СМС)

КЕЦ 2007, тек регистро-
ван, солидан. 064/194-53-
96. (280884)

ХЈУНДАИ санта фе, 2002,
перфектан. 064/194-53-
96. (280884)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

УПРАВЉАЊЕ

ПРОДАЈЕМ 115 ари зе-

мље, Новосељански пут,

код Крнете. 063/103-04-

33. (281414)

ПРОДАЈА или замена куће

у Мраморку. 069/255-70-

80. (281410)

ПРОДАЈЕМ плац 15 ари,

Новосељански пут. Тел.

064/222-87-56. Раде.

(281436)

КУЋА, 140 квм, помоћни

објекти, центар Иланџе,

17 ари. 064/075-23-67.

(281361)

КУЋА, Цара Душана, 120

квм, помоћни објекти, 5,5

ари. 064/075-23-67.

(281361)

КУЋА на продају у Ивано-

ву. 064/828-36-26,

062/415-359. (281376)

УРЕЂЕНА викендица,

укњижена, Новосељански

пут. 013/404-141,

064/489-40-36. (281385)

КУЋА, 180 квм + 3.5 ара,

Маргита, три етаже, усе-

љиво одмах. 013/664.228,

063/740-22-41. (281386)

ПРОДАЈЕМ кућу, Самош,

плац 15 ари, воћњак.

062/180-47-42. (281392)

СТАРЧЕВО, Шумице, 120

квм, 4 ара, 27.000, дого-

вор. (677), „Нишић”, 362-

027, 064/206-55-

74.(281398)

ПРОДАЈЕМ плац у Панче-

ву. 064/123-07-43.

(281488)

ПРОДАЈЕМ кућу, Иваново,

3.5 ара, Војвођанска 71.

013/629-343, 062/173-31-

23. (281450)

МИСА, 122 квм, две стам-

бене јединице, 7 ари,

чврст материјал, 39.000.

(324), „Медиа”, 315-703,

064/223-99-20. (281458)  

ПРОДАЈЕМ кућу, потпуно

легализовану, у Панчеву,

на Стрелишту. 063/320-

645. (281473)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,

Банатско Ново Село, по-

вољно, центар. 060/615-

10-24. (281476)

КУЋА, реновирана, при-

земна, одмах усељива, Јо-

вана Гавриловића 16-а.

062/434-181. (281506)

КУЋА, Старчево, 1/1, лега-

лизована, подрум, помоћ-

ни објекти, велики плац.

064/190-34-49. (281509)

ВОЈЛОВИЦА, Доброво-
љачка, 130 квм, 4.6 ара,
28.000; Јаношикова, лепа,
10 ари, 35.000, лукс, 120
квм, 14.5 ари, 56.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (281510)

ТЕСЛА, двособан, сређен,
III, ТА, 38.000; Зеленгора,
мањи двособан, IV, рено-
виран, 25.000. „Лајф”,
061/662-91-48. 

КУЋА, 100 квм, 4 ара,
29.000 евра, Козарачка
10-б. 063/804-07-85.
(281512)

КУЋА, монтажна, 70 квм,
нова, 2 ара плаца, 19.000
евра. Козарачка 10-ц.
063/804-07-85. (281512)

КУЋА, 60 квм, 2 ара,
13.000 евра, Козарачка
10-а. 063/804-07-85.
(281512)

ПРОДАЈЕМ кућу на Јабуч-
ком путу, преко пута Сер-
виса „Пивашевић”.
060/348-19-88. (281516)

ПРОДАЈЕМ или мењам ку-
ћу у Ковину за стан у Пан-
чеву. 063/801-54-20.
(281518)

ИЗДАЈЕМ плац, празан,
16.5 ширине, 50 дужине.
Спољностарчевачка, глав-
ни пут. 061/101-49-51.
(281580)

КУЋА у центру, добра, са-

мостојећа, на 3.5 ари, вла-

сник. 060/320-55-59.

(2815249

КУЋА, насеље Мали рај,

Крњача, 90 квм, 9 ари,

продајем/мењам.

011/274-80-67. (281542)

КУЋА у Качареву, 100

квм, на 11 ари, на прода-

ју, усељива, повољно.

064/172-86-12. (281571)

ПРОДАЈЕМ стару и нову

кућу са баштом, Максима

Горког 41. 069/192-95-72.

(281588)

УКЊИЖЕН грађевински
плац са кућом,  4.5 ари ,
плацеве 3 ара, пут, струја,
вода, техничка вода.
063/812-42-09. (280951)

НОВО СЕЛО, нова, ПР +

ПК, фул, прелепа, ПВЦ,

грејање. 063/744-28-66.

(281622)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
друга дуж, кућа 60 квм, 56
ари, 12.000 евра. 061/144-
47-49. (281616)

НОВА МИСА, продајем
плац 28 ари, могуће пар-
целисање, грађевинско зе-
мљиште. 061/200-73-09.
(281616)

ПАНЧЕВО, центар, II, про-

дајем кућу – стан, 67 квм,

укњижена, власник.

061/295-40-40, 064/132-

36-63. (281418)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

викендица, струја, вода,

10 ари, 20.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(280810)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

120 ари, погодно за фир-

ме, 68.000 евра. (394),„Го-

ца”, 063/899-77-00.

(281432)

ПРОДАЈЕМ кућу веће ква-

дратуре, нова Миса, по-

годно за инвеститоре.

064/221-36-12. (281351)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова

Миса, може и етажно.

064/327-60-75. (281434)

ПРОДАЈЕМ плац, Девојач-

ки бунар, 18 ари, Сунчани

брег, златна ружа.

063/450-172. (281444)

ЈАБУКА – двособна 64

квм, 4 ара плаца, чврста

градња, усељива, 19.000.

(677), „Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (281398)

ЦЕНТАР, дворишна кућа,

самостална 1.5 ар, 45.000.

„Гоца”, 063/899-77-00.

(281432)

ДОЊИ ГРАД, кућа 120

квм, 3.5 ара, хитно,

56.000.  „Гоца”, 063/899-

77-00. (281432)

КОТЕЖ 1, 153 квм, погод-

на за две породице, 3,3

ара, договор.  „Гоца”,

063/899-77-00. (281432)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-

вици, две стамбене једи-

нице, ЦГ. 013/367-261,

062/348-137. 

КУЋА, 49 квм, колонија

Стрелиште, усељива, 2.5

ара, 32.000. 063/852-77-

72. (281322)

ПРОДАЈЕМ пословно-

стамбену кућу у центру

Омољице. 066/311-271,

Сава. (281168)

СТАРА МИСА, кућа 79

квм, за рушење, 3,3 ара,

16.500. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (281553)

КУЋА Горњи град, 6 ари,

хитно, 48.000. „Гоца”,

063/899-77-00. (281432)

ПОВОЉНО кућа 127 квм,

Стрелиште, само 280 евра

квм. 062/159-11-23. 

ПРОДАЈЕМ кућу. 064/414-

24-71. (280432)

КУЋА Горњи град, 6 ари,

хитно, 48.000. „Гоца”,

063/899-77-00. (281432)

КУЋА, Бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/ме-
њам. 064/955-51-85.
(281427)

ШИРИ ЦЕНТАР, 146 квм,
3 ара, 65.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(280810)

УЖИ ЦЕНТАР, нова кућа,
5 ари, 120.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(280810)
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ZA SLEDEĆA RADNA MESTA:

1. operater na presi za ekstruziju aluminijuma
– 1 izvršilac
– mašinske struke, elektro struke ili automatičar

2. viljuškarista – 2 izvršioca
– uverenje o osposobljenosti za zanimanje vozač-

viljuškarista

3. pomoćni radnici u magacinu

4. pomoćni radnik u pogonu arhitektonskog 
aluminijuma
– rad na pripremi profila za dalju obradu
– škola sprema nebitna, pol nebitan
• traži se više izvršilaca •

Ukoliko ste zainteresovani  pošaljite svoj CV sa foto-
grafijom na email: ljilja@tehnomarket.com ili se javitе
lično na adresu: Skadarska 73, Pančevo

Kontakt telefon 069/847-9003, 013/307-700

O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

ИЗДАЈЕМ намештен , гре-
јање, једнособан, једнои-
пособан, нова Миса, 130
евра. 060/301-51-13.
(281357)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту, 38 квм,
централно грејање, други
спрат. 064/241-45-14.
(281371)

ИЗДАЈЕМ собе, ЦГ, купа-
тило, интернет, коришће-
ње кухиње, дневне собе,
терасе, погодно за учени-
ке, студенте, или раднике
са привременим борави-
штем у Панчеву. 064/302-
99-86. (281380)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
108 квм, ЦГ, погодан за
пословни простор.
064/302-99-86. (281381)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Стрлеишту. Тел.
066/497-374. (281382)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. Раднички сме-
штај. Центар. 063/502-
211. (281404)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
опремљен, Котеж 1.
065/665-75-10. (2814089

ЧЕТВОРОЧЛАНА породи-
ца тражи засебну кућу за
издавање на дужи времен-
ски период. 063/742-35-
35. (281409)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан у кући, брачном па-
ру. 063/188-40-09.
(281431)

ИЗДАЈЕМ двособну празну
кућу на Тесли. 063/809-
59-66. (281597)

ИЗДАЈЕМ стан, нова Ми-
са. 064/327-60-75.
(281434)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
за ученике и студенте, Со-
дара. 064/439-40-89.
(281364).

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
ришни стан, 35 квм, Сода-
ра. 065/469-57-95.
(281462)

КУПУЈЕМ једнособан, јед-
ноипособан стан, нижа
спратност. 062/207-004.
(281130)

КУПУЈЕМ једнособан-дво-
собан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-
55-74. (281398)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза ис-
плата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (281398)

ПОТРЕБАН момак или де-
војка за разношење кафе
на бувљаку. 064/132-98-
12. (281407)

РЕСТОРАНУ у Сутомору

потребни конобари, шан-

кери, хостесе и продавци.

Храна и смештај обезбе-

ђени. 064/000-11-30.

(281412)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-

ворни људи за поделу

флајера. 064/241-45-14.

(281371)

ИЗДАЈЕМ једноипособан,
140 евра и гарсоњеру 100
евра, центар, ново, ТА, ин-
тернет и кабловска.
069/113-00-73. (281505)

ИЗДАЈЕМ кућу близу нове
Фабрике – Јабучки пут,
радницима, намештено.
065/219-14-22. (281516)

НАМЕШТЕН двособан, по-
годан за ученике, зграда,
предграђе, близу школе,
130 евра. 060/320-55-59.
(281524)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Вој-
воде Радомира Путника 1.
064/156-95-30. (281618)

ИЗДАЈЕМ једноипособан,
полунамештан стан у Та-
миш капији, мали трошко-
ви. Од 1. септембра.
066/669-66-45. (281050)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештен једнособан стан,
центар. 063/848-41-93.
(281383)

ИЗДАЈЕ се стан на Стрели-
шту. 060/152-10-51.
(281449)

АГЕНЦИЈИ „Милка” по-
требне некретнине, стано-
ви и куће, брза реализаци-
ја. 063/744-28-66.
(281622)

PIZ ZE RI JI NEW YORK SLI -
CE потребни пица мајсто-
ри. Доћи лично или позва-
ти на 063/338-332.
(281327)

РЕСТОРАНУ Трешњица
потребан кувар са и без
искуства. 064/361-02-63.
(281386

КУВАР и помоћни кувар
потребни ресторану у цен-
тру града. 064/126-83-53.
(281402)

КОНОБАР/КОНОБАРИЦА
потребни ресторану „Ко-
кошка”. 064/126-83-53.
(281402)

АГЕНЦИЈИ „Дива”, Ж.
Зрењанина 14, купује стан
у згради, брза реализаци-
ја. 345-534, 064/46-05-71.
(281485)

КУПУЈЕМ тан или мању ку-
ћу, без посредника.
064/448-71-74. ()281561)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, до две особе, повољ-
но. 062/856-91-34.
(281245)

ИЗДАЈЕМ кућу у одличном
стању, 80 квм, са великим
двориштем и баштом са
воћем, Старчево. 061/659-
05-60. (281357)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, Котеж 1, об-
зиљној породици на дуже.
069/732-168. (281459)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
III, 55 квм, ЦГ, 29.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281553)

СТАН на Стрелишту, 61
квм, ПР, ЦГ, 34.000 евра.
061/144-47-49. (281610)

НОВОГРАДЊА, 52 квм,
двособан, шири центар, III
спрат, 42.000 евра.
063/801-56-63. (281567)

ПРОДАЈЕМ стан на Коте-
жу 1 и 2, повољно.
066/937-00-13. (281573)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (281591)

ТРОСОБАН, Стрелиште,
дуплекс, 103 квм, лифт, I,
100, терасе. 063/744-28-
66. (281622)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
34 квм, 22.500; Тесла, 26
квм, 22.000. 063/744-28-
66. (281622)

ТЕСЛА, двособан, 47 квм,
празан, усељив, сређен,
26.000. 063/744-28-66.
(281622)

ЗЕМУН, Првомајска, одли-
чан положај, градња, I, 44.
063/744-28-66. (281622)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Сода-
ра, 42, нов; Маргита, 53,
нов, Миса, 42. 063/744-
28-66. (281622)

МИСА. 64 квм, 20.500;
Маргита 690 евра, 30 квм.
063/377-835. (280499)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281533)

ДВОРИШНИ, 93 квм, Ко-
теж 1, ЦГ, II спрат, лукс,
без посредника. 063/690-
603. (281532)

ТЕСЛА, комплетно рено-
виран двоипособан, IV,
лифт, ЦГ, 48.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (281539)

ТЕСЛА, сређен једноипо-
собан, договор, Стрелиште
42 квм, 21.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (281539)

СТРОГИ центар, нов, 90
квм, 73.000; салонски, 135
квм, 97.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (281539)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
72 квм, V, ЦГ, 42.000, до-
говор. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(281525)

СТРОГИ центар, једносо-
бан, 34 квм, IV, ЦГ, усе-
љив, 24.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (281525)

КОТЕЖ 1, двособан, 60
квм, IV, ЦГ, 37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (281525)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
54 квм, ВП, ЕГ, реновиран,
38.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(281525)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зре-
њанина, власник. 063/803-
05-40.  (281486)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 29.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (281553)

КОТЕЖ 1, Ослобођења, 28
квм, једнособан, ЦГ,
21.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281553)

СТРЕЛИШТЕ, 60 квм, дво-
ипособан, реновиран, хит-
но, 33.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (281432)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипо-
собан, изворно, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-
00. (281432)

ТЕСЛА, 64 квм, двособан,
леп, ЦГ, лифт, 46.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-
00. (281432)

КОТЕЖ 1, 2.5, IV, 38.000;
Содара, 55, Та, 23.000;
Миса, 28, 13.000; двори-
шни, 34,12.500. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(281446)

СОДАРА, 75 квм, ЦГ, IV,
без већих улагања. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(280810)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж
1, пети спрат, без лифта,
30 квм, повољно. (470),
„Дива некретнине”, 345-
534, 064/246-05-71.
(281485)

ДВОСОБАН, Котеж 1, 50
квм, тераса, први спрат,
реновиран, 35.000 евра.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(281485)

ТАМИШ КАПИЈА, двосо-
бан, 65 квм, IV, ЦГ,
56.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(281525)

СТАН, дуплекс, 117 квм, у
близини „Авива”, код Пли-
наре. 063/159-99-62.
(281490)

КОТЕЖ 1, комплетно сре-
ђен, двособан, 55 квм, ВП,
38.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (281510)

НОВА МИСА, новогртад-
ња, 95 квм, трособни лукс,
завршни радови, могућ-
ност кредита. 063/788-68-
28. (281526)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, у Карађорђевој ули-
ци, 58.000 евра. 064/171-
22-70, 064/090-10.92.
(281574)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двосо-
бан, рећи спрат, ренови-
ран, нове ствари, 30.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (281398)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм,  трећи спрат, ЦГ,
31.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-
74.(281398)

СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65
квм, први спрат, укњиже-
но, 27.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (281398)

КОТЕЖ 1, двособан, 54
квм, ЦГ, високо приземље,
сређен,  35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.(281398)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан у Банатском Карлов-
цу или мењам за стан у
Панчеву. 066/362-597.-
(281343)

ПРОДАЈЕМ трособан, од-
мах усељив стан, преко
пута „Авива”, без грејања.
064/700-13-40. (281416)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, V,
lift, 35.500. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(280810)

КОТЕЖ, 46 квм + 10, дво-
собан, тераса, 28.000; Те-
сла, 28.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/1223-
99-20. (281458)

СОДАРА, троипособан,
ЦГ, VI, лифт, добра згра-
да, 52.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(280810)

СТАН, нова понуда, Сода-
ра, Дунаваска 7/14, IV
спрат, екстра, екстра дво-
собан стан 61 квм, ЦГ,
лифт, мирна зграда, без
улагања, одмах усељив,
власник 1/1. Цена фиксна
49.000 евра. 063/637-673.
(281394)

МИСА, једнособан, 27
квм, поткровље, наме-
штен, одмах усељив,
15.000 евра. 063/777-28-
66. (281149)

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

ТРОСОБАН, трпезарија,
кухиња, терасе, IV, вла-
сник, договор. 013/331-
079, 063/770-45-55.
(281063)

МИСА. 64 квм, 20.500;
Маргита 690 евра, 30 квм.
063/377-835. (280499)

ТОПОЛА, кућа усељива,
19.000; Маргита, две једи-
нице, двориште. 063/744-
28-66. (281622)

ПРОДАЈЕМ дворишни део
куће, центар. Тел.
063/738-57-79. (281604)

ЈАБУЧКИ пут, до пута, 46
ари, 60.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (281510)

БАВАНИШТАНСКИ, ПР +
ПК, 10 ари, 50.000. Миса,
плац, темељ, папири.
063/744-28-66. (281622)

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 750
евра/квадрат. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(281130)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у центру града
за самце. 063/733-02-53.
(281480)



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 15Петак, 16. август 2019.

Фирми DOO „TRIJERA” потребне жене за рад у
производњи, до 50 година старости.

Рад на паковању готовог производа. Производња се
одвија у две смене.

Одлични услови уз могућност сталног запослења.

Свој CV можете послати на dejan.nikolic@trijera.rs
или позвати на број телефона 062/790-112, Дејан

Звати сваког радног дана од 9 до 15 сати

„HIPRA” d. o.o., Cara Dušana 17, Pančevo,

oglašava potrebu za zaposlenjem: 

• Pomoćnih radnika za rad na pakovanju čelične
konstukcije i pripremi za pakovanje

• CNC operatera sa ili bez iskustva bez obzira na
školsku spremu

Prijave (radnu biografiju) ili informacije
slati na: office@hipra.rs 064/84-91-015

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС” број 135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 13. 08. 2019.
године на основу захтева носиoца пројекта Индустрија
скроба Јабука доо Панчево, Скробара Трг Маршала Тита
65, Панчево, донео решење број: XV-07-501-154/2019
којим је утврђено да за пројекат Промена намене и рекон-
струкција и доградња објекта 32 (остале зграде – инвести-
циони магацин) у производни погон за упаравање ЦСЛ-а
на локацији Индустрија скроба Јабука доо Панчево, Скро-
бара, Трг Маршала Тита 65, 26000 Панчево, катастарска
парцела 18036/1 КО Панчево, на територији града Панче-
ва, није потребна процена утицаја затеченог стања на жи-
вотну средину.

Увид у решење из претходног става може се обавити у
просторијама Секретаријата за заштиту животне средине
Градске управе Града Панчева, Панчево, Трг краља Петра
I бр. 2 - 4, соба 617, радним даном од 10-14 часова.

На донето решење заинтересована јавност може изјавити
жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и зашти-
ту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана
његовог објављивања, а преко овог органа. 

A Környezetvédelmi hatás megállapításáról szóló törvény
(Szerbiai Hivatalos Közlöny 135/04 és 36/09) 10-es szakaszá-
val összhangban

PANCSOVA VÁROS
VÁROSI KÖZIGAZGATÁS

KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG

közzé teszi

ÉRTESÍTI A NYILVÁNOSSÁGOT
A Jabuka Keményítőgyár, Rt Pancsova, Keményítőgyár, Tito
Marsall tér 65. Pancsova, kérelme alapján a Környezetvédelmi
titkárság 2019.08.13-án végzést hozott, i. sz. XV-07-501-
154/2019, amellyel megállapítja, hogy A 32-es objektum rendel-
tetésének megváltoztatása, felújítása és kibővítése (más
épületek – beruházási raktár) termelési részleggé ahol a CSL-
bepároló rendszert működtetnék a Jabuka Keményítőgyárban,
Rt Pancsova, Keményítőgyár, Tito Marsall tér 65. , 26000
Pancsova, az 18036/1 sz. kat. parcellán, Pancsova Kat. község-
ben, Pancsova város területén – projektum esetében nem szük-
séges a környezeti hatástanulmány kidolgozása.

Az előbbi szakaszban említett végzés megtekinthető a pancso-
vai Városi Közigazgatás Környezetvédelmi osztályán, Pancso-
va, I. Péter király tér 2-4., 617-es szoba, munkanapokon 10 és
14 óra között.

Az érintettek a végzésre fellebbezhetnek a Tartományi
építészeti és környezetvédelmi titkárságnál, Újvidék, a
közzétételétől számított 15 napon belül, amit ennél a szervnél
kell átadni.

În conformitate cu articolul 10 din Legea privind evaluarea im-
pactului asupra mediului (Monitorul Oficial al RS nr. 135/04 și
36/09)

REPUBLICA SERBIA
PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA

ORAȘUL PANČEVO
ADMINISTRAREA ORAȘULUI

SECRETARIATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Anunț public
Secretariatul pentru Protecția Mediului pe data de 13.08.2019, la
cererea tituralului proiectului Industria de amidon Jabuka doo
Pancevo, Skrobara Trg Marsala Tita 65, Pancevo, a emis decizia
sub numărul: XV-07-501-154 / 2019, prin care sa stabilit că pentru
proiectul Schimbarea scopului și reconstrucția și extinderea clădirii
32 (alte clădiri - depozit de investiții) la instalația de producție pen-
tru asocierea CSL la locația industriei de amidon Jabuka doo
Pancevo, Skrobara, Trg Marsala Tita 65, 26000 Pancevo, parce-
laa cadastral 18036/1 KO Pancevo, pe teritoriul orașului Pancevo,
nu este necesară evaluarea a impactului situației actuale asupra
mediul.

Decizia din paragraful anterior poate fi revizionată la sediul Sec-
retariatului pentru Protecția Mediului al Administrației Orașului
Pancevo, Pancevo, Trg kralja Petra I nr. 2-4, came ra 617, în
zilele lucrătoare de la 10 la 14:00.

Publicul interesat poate depune o plângere la Secretariatul
Provincial pentru Urbanism și Protecția Mediului, Novi Sad, în
termen de 15 zile de la data publicării sale și prin intermediul
acestui organism.

Podľa článku 10 zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie (Úradný vestník RS č. 135/04 a 36/09)

MESTO PANČEVO
SPRÁVA MESTA

SEKRETARIÁT OCHRANY ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Uverejňuje

VEREJNÉ OZNÁMENIE
Sekretariát pre životné prostredie 13.08.2019. na žiadosť
nositeľa projektu Priemysel škrobu Jabuka doo Pančevo, Škro-
bara Námestie Maršala Tita 65, Pančevo, vydal rozhodnutie
číslo: XV-07-501-154 / 2019, ktorým sa ustanovilo, že v prípade
projektu Zmena účelu a rekonštrukcia a rozšírenie budovy 32
(ostatné budovy - investičný sklad) vo výrobnom závode na
párovanie CSL v lokalite Priemysel škrobu Jabuka doo Pančevo,
Škrobara Námestie Maršala Tita 65, Pančevo,  26000 Pančevo,
katastrálna parcela 18036/1 KO Pančevo, na území mesta
Pančevo, nevyžaduje žiadne hodnotenie vplyvu súčasnej situá-
cie na životné prostredie.

Riešenie z predchádzajúceho odseku je možné skontrolovať v
priestoroch Sekretariátu pre ochranu životného prostredia
Mestskej správy mesta Pančevo, Pančevo, Námestie kralja Petra
I č. 2-4, miestnosť 617, v pracovné dni od 10:00 do 14:00 hodiny.

Zainteresovaná verejnosť môže podať sťažnosť Pokrajinskému
sekretariátu pre urbanizmus a ochranu životného prostredia,
Novi Sad, do 15 dní odo dňa jeho uverejnenia a prostredníctvom
tohto orgánu.

                                                                      

                                                            

DOO „PAVLE” PANČEVO
Stevana Šupljikca br. 16, E-mail: office@pavle.rs

o b j a v l j u j e

O G L A S

Za prijem u radni odnos:

1. Mašinski inženjer

2. Elektrotehničar

3. Mašinski tehničar

4. Fizički radnik

Zainteresovani kandidati mogu podneti svoj CV na e-
mail, office@pavle.rs ili se javiti na telefon 013/311-057

КУРС РУМУНСКОГ
ЈЕЗИКА
Румунски

културно-едукативни
центар Панчево

Тел. 062/821-44-94

GARINELLO-BIG Панчево
тражи

продавачицу са искуством
CV са сликом послати на fashion.form@yahoo.com

ПОТРЕБНА РАДНИЦА
у пекари и пицерији

063/130-75-40
(2/281453)

За рад у фабрици потребно:

4 жене и 4 мушкарца
Контакт тел. 062/365-414, Јагода

ШЉУНАК,  песак сејанац
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика.
064/664-85-31, 013/342-
338 (СМС)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством поставља
све врсте плочица - брзо,
квалитетно, повољно.
061/249-29-90. Данијел.
(280422)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(280711)

КОСИМ траву тримером,
воћњаке, дворишта, по-
вољно. Зоран, 061/683-67-
48, 064/438-12-46.
(280925)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (281502)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (280269)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бе-
тонирање, стиропор, бава-
лит фасаде. 063/865-80-
49. (281397)

ЧУВАМ децу од једне до
пет година. Звати од 13 до
18 сати. 061/343-32-78.
(281378)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (278723)  

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(278723)  

ТВ и сателитске антене,
монтажа, ИПТВ и антена
плус. 064/866-20-70.
(2815234)

РАДИМ све физичке по-
слове, чистимо подруме,
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (281415)

МАСАЖА релакс, потпуно
уживање, тотално опушта-
ње вашег тела. Марија,
064/269-94-87. (281417)

ВОДОИНСТАЛАТЕР по-
правља, реновира ком-
плетна купатила, обијање
плочица, одвоз шута.
062/816-33-84. (281422)

БРАВАР/ЗАВАРИВАЧ: из-
рада, уградња капија,
ограда, н адсрешница, за-
штиних решетака.
062/816-33-84. (281922)

СПУШТЕНИ плафони, зи-
дови, глетовање, кречење,
уградња ламината, прозо-
ра, врата. 062/816-33-84.
(281922)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене,  одмах. 013/331-
657, 064/495-77-59.
(281494)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалет-
ни. 065/842-84-29,
063/842-84-29, 013/252-
03-86. (281436)

МОЛЕРАЈ: глетовање, кре-
чење, лепљење тапета,
фарбање столарије, ради-
јатора. 064/174-03-23,
062/790-881. (281454)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРКСИ
радови, кровови, рушење.
062/842-20-58. (281465)

ПРИВАТНОЈ фирми по-

требан КВ електричар и

приправници. Тел.

062/847-00-95. (281577)

ПОТРЕБНА продавачица,

са обавезним познавањем

уџбеника, за рад у књижа-

ри. Искуство пожељно.

Услови одлични. Пријаве –

Књижара „Невена”, Кочи-

на 5, Панчево. 061/553-

32-40. (281619)

ПОТРЕБНА девојка за рад

у кафићу. Звати на

013/331-241. (ф)

ПОТРЕБАН возач за до-
ставу хране.064/255-84-
58. (281609)

ПРОДАВАЧИЦА у епкари
потребна и помоћна рад-
ница. 062/404-144.
(281611)

PIZ ZE RI JI NEW YORK SLI -
CE потребни пица мајсто-
ри. Доћи лично или позва-
ти на 063/338-332.
(281327)

РЕСТОРАНУ потребно
особље помоћно и коноба-
рице. Тел. 064/349-93-43.
(281570)

ПОТРЕБНА продавачица.
064/427-52-71. (281546)

КУВАР/КУВАРИЦА потре-
бан за ресторан. 062/806-
02-58. (281564)

ПРОДАВАЧИЦА у пекари
потребна. 062/806-02-58.
(281564)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан, 40 квм, са ЦГ, на

Стрелишту. 064/344-74-

10. (281596)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

мештен стан са посуђем.

Две собе, дневна соба, ку-

хиња, купатило. Стан је у

кући. 063/707-07-76.

(281601)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

центар, Кеј Радоја Даки-

ћа, II спрат, ЦГ. 065/866-

24-14. (281597)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси,

код цркве, на дужи пери-

од. 063/481-642. (281602)

ИЗДАЈЕМ кућу, Старчево,

главни пут, полунамештен,

повољно. 064/842-91-11,

064/125-86-86. (281569)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-

кал од 39 квм, центар

Стрелишта. Тел. 064/267-

71-74. (СМС)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-

тру, без улагања, квалите-

тан, 1/1, 39 квм. 064/217-

79-88. (280953)

ПРОДАЈЕМ локал, Дими-

трија Туцовића 10, 60 квм

+ подрум 65 квм, двори-

шна гаража 20 квм, таван

погодан за адаптацију за

стан. 063/208-114.

(281285)

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА, локал

25 квм, издајем/прода-

јем/мењам, уз доплату.

064/226-91-30. (280999)

ТАМИШ КАПИЈА, локали

за издавање 107 – 200

квм. 063/338-332.

(281347)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ два лока-

ла 170 квм – 70 квм на Ја-

бучком путу. Vi ber +4176

425 03 02. (281349)

УЖИ ЦЕНТАР, улични ло-

кал 70 квм, издајем, може

башта. 063/240-817.

(281413)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза

у пијацу, преко пута три

школе. 060/351-03-56.

(281478)

ЛОКАЛ на главном прола-

зу кроз Зелену пијацу про-

дајем. 061/267-72-30.

(281616)

ЛОКАЛ код Динамовог

стадиона, 20 квм, 9.500

евра. 061/144-47-49.

(281610)

ИЗДАЈЕМ магацински

простор 200 квм, Звезда.

Стевана Шупљикца 88.

063/278-250. (281595)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-
кал 26 квм, Змај Јовина 5,
I спрат. 063/436-682.
(281146)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци. 061/200-73-09.
(281583)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (1281471)

МАРГИТА, локал, 43 квм,
дворишни, центар, до ули-
це. 063/744-28-66.
(281622)

ПОТРЕБАН радник за одр-
жавање комплекса и базе-
на на салашу Ћуран у Бор-
ци. Пожељан је радник ко-
ји ће да борави на салашу.
Позвати тел. 063/828-57-
75 . Бата (СМС)

ТРАФИЦИ у центру потре-
бан радник. 064/213-10-
49. (281209)

ПОТРЕБАН ноћни чувари,
преко 60 година, пожељно
пензионер. 013/334-003,
Млађа. (ф)

WE I FERT дистрибуцији пи-
ћа потребни виљушкари-
сти и возачи Б и Ц катего-
рије.062/446-285. 

ПОТРЕБАН возач за до-
ставу хране.064/255-84-
58. (281609)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. Звати на
013/331-241. (ф)

ПРЕХРАМБЕНОЈ продав-
ници потребна радница са
искуством. 062/493-580.
(281442)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни усло-
ви: завршена средња сао-
браћајна школа, пет годи-
на искуства на пословима
возача или поседавање Ц
категорије са било којом
средњом школом. Контакт
особа Марија Симоновић,
060/663-64-63. (281466)

РЕСТОРАНУ Трешњица
потребан кувар са и без
искуства. 064/361-02-63.
(281386

КУВАР и помоћни кувар
потребни ресторану у цен-
тру града. 064/126-83-53.
(281402)

КОНОБАР/КОНОБАРИЦА
потребни ресторану „Ко-
кошка”. 064/126-83-53.
(281402)

ПОТРЕБНА два помоћна
радника и монтер за
уградњу столарије. „Сами-
го инвест”, 063/389-972.
(281468)

ПОТРЕБНА радница за
рад на рецепцји. 065/464-
35-38. (281489)

ДОО „Силекс” тражи рад-
нике за рад у производњи
фасадних материјала. Бо-
ре Шипоша 9-б. Тел.
063/103-22-07. (281495)

ПОТРЕБНА радница за па-
ковање у шивари.
064/062-22-79. (281499)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на индустријским
машинама. 064/062-22-79.
(281499)

ПОТРЕБАН радник вулка-
низерској радњи „Срки”.
Телч. 062/388-109.
(281503)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу
флајера. 064/241-45-14.
(281371)

ПОТРЕБАН момак или де-
војка за разношење кафе
на буљаку. 064/132-98-12.
(281407)

ФРИЗЕРСКОМ салону по-
требна мушко-женска
фризерка. Услови одлич-
ни. 064/255-57-31.
(281504)

ПОТРЕБНЕ жене за рад на
индустријским машинама
са искуством. 069/164-22-
14. (281508)

ПОТРЕБАН пекар са иску-
ством за пола радног вре-
мена. Контакт 064/430-04-
30. (281811)

РЕСТОРАНУ у Сутомору
потребни конобари, шан-
кери, хостесе и пордавци.
Храна и смештај обезбе-
ђени. 064/000-11-30.
(281412)

ТРАФИЦИ у центру потре-
бан радник. 064/213-10-
49. (281523)

ПОТРЕБНА продавачица
у пекари, pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs  064/217-48-56.
(281528)

ПОТРЕБНЕ раднице у ло-
калу брзе хране „Код Тому
Лесковчанина”. 065/900-
50-08. (281615)
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СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

ЦЕЂЕНИ

И МЛЕВЕНИ

ПАРАДАЈЗ
Зелена пијаца, поред
сирнице. Опет смо са
вама на истом месту. 
060/366-73-33,
064/176-20-26

Од 1. 9. 2019, примамо
и поруџбине за сирупе

више врста
– за пекмез.

ПОТРЕБНИ

РАДНИЦИ
за производњу

бетонске галантерије

064/949-92-72

Последњи поздрав тати и деди

ВОЈИНУ ЈОВАНОВИЋУ

од БИЉАНЕ, ВЛАДЕ, МИЕ, 

АРИЗОНЕ и ЏЕКСОНА

(26/281392)

Последњи поздрав ујаку

ВОЈИ

од сестрића ДРАГАНА са породицом

(16/281374)

Последњи поздрав куму

ВОЈИ

од куме НАДЕ и МАЈЕ са породицама
(15/281374)

Последњи поздрав

ВОЈИНУ

од станара

стамбене зграде

Улица Стевана

Шупљикца 91

(83/281562)

ВОИН

ЈОВАНОВИЋ

Војкане,
волео си нас, волимо
те исто.
Почивај у миру крај
твоје Неле.

МИРОСЛАВ
и МАРА са децом

(94/281585)

После кратке и тешке болести, 8. августа 2019, преминуо је наш

супруг и отац

МИЛАН ЗЕЧЕВИЋ
1932–2019.

Ожалошћени: супруга СТОЈАНКА, синови

МАРИНКО и АЛЕКСАНДАР са породицама

(99/281600)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. глас-

ник РС” бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) ЈКП „Водовод и

канализација” Панчево упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

власницима стамбених, пословно-стамбених и пословних објека-

та који се налазе у Панчеву,  МЗ  „Стари Тамиш” у Багремовој и

Храстовој улици и који су прикључени на градску водоводну мрежу да

ХИТНО, а најкасније у року од 15 дана од дана објављивања овог по-

зива у недељнику „Панчевац” поднесу захтев ЈКП „Водовод и канали-

зација” Панчево ради евидентирања постојећег прикључка и регистра-

ције корисника.

Уколико се позвана лица не одазову овом позиву, сви објекти који су

прикључени на градску водоводну мрежу без уграђеног мерног инстру-

мента – водомера и чији власници нису као корисници  евидентирани

у ЈКП „Водовод и канализација” Панчево биће искључени са градске

мреже, односно биће им ускраћена испорука воде у склaду са чланом

65. Одлуке о преради и дистрибуцији воде („ Сл.лист града Панчева”

бр.23/2018).

За све информације заинтересована лица се могу обратити лично ЈКП

„Водовод и канализација“ Панчево – Технички сектор у Панчеву, Осло-

бођења бр.15 или позивом на 013/ 319-524.

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (281439)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 061/283-
66-41, 064/390-00-87.
(281445)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (281515)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, по-
прављамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361-
361, 064/122-68-05.
(281592)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијем и камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за пакова-
ње. 064/047-55-55.
(281621)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене,  одмах. 013/331-657,
064/495-77-59.  (281494)

ПОТРЕБНА масерка за
опуштајућу релакс маса-
жу. 061/298-96-69.
(281186)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску годишњу
карту АТП-а на име Живи-
ца Ћирић. (281405)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту АТП-а на име Свети-
слав Николић. (281565)

ДУО „Добра стара време-
на”, тражи музичара који
свира кларинет или виоли-
ну. 061/412-44-50.
(281613)

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Соко-
терме, ново. 061/636-08-
57, 063/768-32-68.
(277629)

КРАШИЋИ, апартмани 6 –
8 евра, по особи, велика
узбрдица. + 381 63 243
859, + 381 69 499 221.
(278827)

ИЗДАЈЕМ студио апартма-
не у Врњачкој бањи, на
120 м од шеталишта.
Www.bel la a part ma ni vr -
njac ka ba nja.rs 064/180-59-
39. (281420)

СОКОБАЊА, издајем
апартмане у вила Кати.
064/665-55-60. (281543)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова.
064/866-25-76. (281492)

ШЛЕП-СЛУЖБА, превоз
возила и осталих ствари.
064/418-28-53, 060/027-
65-31. (281492)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета.
063/364-846. (281497)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (281502)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67. (281530)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (281538)

КОШЕЊЕ травњака, ба-
шти, воћњака тримером,
крчење корова. Дејан,
064/932-52-86. (281554)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза.
065/334-23-38.  (281593)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
могућност месечног пла-
ћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (281555)

ЦЕПАМ дрва, уносим
угаљ, копам канале, вадим
старо воће. 062/190-71-
60. (281560)

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све по-
слове рашчишћавања дво-
ришта. 061/322-04-94.
(181614)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, ИПТВ и антена
плус. 064/866-20-70. 

ПОПРАВЉАМО, уграђује-

мо ПВЦ, АЛУ и дрвену

столарију. Ролетне, сигур-

носна врата, комарници.

060/545-34-04. (281029)

ПОПРАВКА беле технике,

монтажа и сервис клима

уређаја. Овлашћени сер-

вис „Фриго Пеђа”,

013/301-300, 063/771-24-

16. (280854)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (278723)  

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо,
поправљамо и уграђујемо
са овереном гаранцијом.
Овлашћени сервис „Фри-
готехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (281592)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(278723)  

ЛИМАРСКИ радови, изра-
да, монтажа, кровопокри-
вачки радови,с анације,
преправке, кровови, хидро
и термоизолације. Најпо-
вољније. 066/543-69-16.
(281417)

СЕРВИС телевизора, диги-
талних рисивера, монито-
ра, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28, 353-463,
063/877-38-21. (281366)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(280711)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (281400)

КОМПЈУТЕРИ, сервис, по-
правка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/351-
03-54. (281478)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (279238)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаран-
ција. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (и)

МАШИНСКИ ископ подру-
ма, темеља, канала, одвоз
шута са утоваром, руше-
ња. 063/771-55-44.
(281012)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)
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Последњи поздрав мом добром и племенитом шураку

МИЛАНУ РАДУЈКО МЕДЕНОМ

од његовог зета ДУШАНА БУРСАЋА са породицом

(29/281406)

10. августа 2019, у 97. години преминуо је

наш драги

НЕДЕЉКО АНДОНОВСКИ

Захвални за твоју љубав и пожртвованост,

опраштамо се са тугом и поносом.

Супруга ЕВИЦА, ћерка СВЕТЛАНА, 

син ЉУБА, снаја МАРИЈАНА, зет БРАНА, 

унуци ИВАН, ТИЈАНА, БОЈАНА

и ИВАНА, праунуци и остала родбина

и пријатељи

(31/281423)

Последњи поздрав вољеној сестри и тетки

НАДИ КЕПЧИЈИ
Рођ. Перенчевић

Преминула је 10. августа 2019. у 74. години, у Штутгар-
ту – Немачка.
Због твоје племенитости и доброте нека ти Господ по-
дари рајско насеље.

Ожалошћени: брат БОРИСЛАВ са породицом, сестра
ЉУБИЦА и сестра ЈЕЛКА са својим породицама

(42/281448)

После краће болести преминуо је наш драги

СТОЈАН АЛЕКСИЋ
из Баваништа

Сестра СТОЈАНКА, сестрић САВА и сестричине СЛА-

ЂАНА и СПОМЕНКА са породицама
(43/281452)

После краће болести преминуо је 5. августа 2019. годи-
не наш драги

СТОЈАН АЛЕКСИЋ
из Баваништа

Супруга ВЕРА, ћерка СНЕЖАНА и син ДРАГАН са по-
родицама (44/281452)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 12. августа 2019, у 83. го-

дини, преминула наша драга

ЗАГОРКА ЈОСИМОВ
1936 – 12. VI II 2019.

Сахрана је обављена 14. августа 2019, на Новом гробљу у Панче-

ву, у 16 сати.

Ожалошћене ћерке СЛАВИЦА и НАДА са породицама

(52/281479)

РАДМИЛА ЂУРКОВ

КОЦОЉЕВАЦ

Рајка, никада те нећемо заборавити.

ИВАНА и БАНЕ КАРАВЛА са децом

(55/281484)

Последњи поздрав

НАДИ КЕПЧИЈИ
1945–2019.

од сестре ЈЕЛКЕ, зета СТОЈАНА, 

сестрића СЛОБОДАНА с породицом

и сестричине СВЕТЛАНЕ са породицом

(75/281535)

Прерано си отишла мајка

КЛАРА ЕМБЕЛИ

1965–2019.

Живот је кратак, сви смо ми као лептири...

Лептиру мој, заувек и после...

Воли те твоја ЕМА

(65/281520)

Последњи поздрав драгој куми

КЛАРИ ЕМБЕЛИ
У нашој успомени остаће сећање на дивну, племениту
и добру душу. Нека те анђели чувају.

Породица ПЕТРОВСКИ
(41/281447)

9. августа 2019. преминула је наша

КЛАРА ЕМБЕЛИ
1965–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Тата ЈОЖЕФ и мама РОЗАЛИЈА

(66/181520)

КЛАРА

ЕМБЕЛИ
1965–2019.

Кажу...  живот је море.
Обожавала си море. Ис-
праћамо те да вечно
пловиш небеским мо-
рима.

Твоје маце
САШКА и РУЖИЦА

(69/281521)

КЛАРА

ЕМБЕЛИ
1965–2019.

Почивај у миру.

Тетке ЕРЖИ

и РОЖИ

(67/281520)

КЛАРА

ЕМБЕЛИ
1965–2019.

Драга нана, заувек

ће мо те волети.

Твоја сестра, 

сестричина МАЈА и

породица НЕНАДИЋ
(68/281520)

ЗАГОРКА

СУБОТИЋ

Драга кумо, хвала на

безбројним пажњама

и радостима које сте

пружали нама и на-

шим Еви и Душку.

Без Вас ништа није

као пре.

ЈОВИЦА, ЛИДИЈА,

ДРАГАН, МАЈА, 

ВАЛЕРИЈА

и ДАМЈАН

са породицама

(78/281545)

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

ГОРИ СУБОТИЋ
рођ. Крстин

Ожалошћени: сестра ОЛГА и сестрићи

СВЕТОЗАР и САВА са породицом

(79/281547)

После кратке болести умрла је моја другарица

ЗАГОРКА СУБОТИЋ
1936–2019.

Другарица НИКОЛИНКА са породицом
(58/281498)

После кратке и тешке болести преминула је

наша

ЗАГОРКА СУБОТИЋ

Њеним одласком остаје велика празнина у срцу

најмилијих. 

Ћерка ЗОРИЦА, унуци НЕБОЈША и МИХАЈЛО,

зет ВАСА, сестра ОЛГА са породицом и остала

родбина, кумови и пријатељи

(57/281498)
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МИЉАНА ПАУН
МИРЧЕТИЋ МИРЧЕТИЋ

2004–2019. 2018–2019.

СТЕВА ЗАГОРКА
СТАНИМИРОВИЋ СТАНИМИРОВИЋ

1998–2019. 2018–2019.
Док је нас живеће сећање на вас.

МИРЧЕТИЋ ЈОВАН и ЉИЉАНА са породицом
(11/281363)

16. августа навршава се четрдесет дана откада

нас је напустила наша вољена

ЈАСМИНА ШУРБАТОВИЋ
Породица

(100/281612)

8. августа 2019. преминула је, у 86. години,

наша вољена

НАДА СИЉАНОВСКИ

Ожалошћени: син ЗОРАН и СЛАВИЦА

са породицом

(87/281575)

Последњи поздрав

НАДИ

СИЉАНОВСКИ

од РУЖЕ, МИЋЕ,

МИРКА, НИКОЛЕ

и ТАЊЕ

(88/281575)

Последњи поздрав

сестри

НАДИ

од сестре ДУШАНКЕ

са фамилијом

(89/281575)

Последњи поздрав

сестри

НАДИ

од брата БОШКА

са фамилијом

(90/281575)

Последњи поздрав

оцу, деди и тасту

ВАСИ

ПЕТРОВИЋУ

Ћерка ЉИЉА, зет

ПЕРА, унука ЈЕЛЕНА

и унук ИВАН

(77/281544)

ТОМИСЛАВ СТЕЈИЋ
1948–2019.

Твоју бескрајну доброту вечно ћу памтити.

Супруга МАРИА

(97/281598)

Умро је мој брат

ТОМА Златомира СТЕЈИЋ
дипл. инжењер архитектуре

Сахрана ће бити обављена у суботу, 17. августа 2019, на

рођендан нашег брата Стеје, у 13 сати, на Старом

православном гробљу.

Сестра ДРАГАНА и МИКИ

(98/281599)

После кратке и тешке
болести, 12. августа
2019.  преминуо је наш

СТОЈАНЧЕ

СТАНКОВИЋ
1944–2019.

Ожалошћени: синови
ПРЕДРАГ и НЕНАД

и унук ФИЛИП
(47/281464)

Последњи поздрав драгом комшији и вели-

ком пријатељу

СТОЈАНЧЕТУ

С поштовањем и љубављу чуваћемо успомену

на тебе.

Породица ВИЦКОВ

(61/281501)

Драгом

чика СТОЈАНУ

последњи поздрав од

породице RAH-DAN

(73/281529)

Последњи поздрав

СТОЈАНЧЕТУ

од брата ДИМЕТА с

породицом СПАСИЋ

(91/281579)

Болна срца обавештавамо да је 8. августа 2019.

преминула наша драга

РУЖИЦА БОШКОВИЋ
Рођ. Буквић

Остају лепе успомене и бескрајна љубав у на-
шим срцима.
Заувек ће те волети твој син ПРЕДРАГ са поро-
дицом, супруг ПЕТКО, сестра БРАНКА са поро-
дицом и остала родбина

(24/281389)

СТАЈКА

ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

Последњи поздрав

драгој тетки, баки и

прабаки од породица

ПЕРИЋ и МИЛИВО-

ЈЕВИЋ
(84/281563)

13. августа 2019, у 93. години, преминула је наша

мајка, баба, прабаба и свекрва

СТАЈКА ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ
1926–2019.

Сахрана је обављена у четвртак, 15. августа 2019.

на гробљу у Банатском Брестовцу.

Ожалошћени: синови ВИДОМИР

и МИЛОМИР са породицама
(92/281580)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ЦВЕТКОВИЋУ
од породице ГАЧИЋ

(51/281477)

После дуге и тешке болести преминуо

је наш вољени

ВЛАДИМИР

ЦВЕТКОВИЋ
1944–2019.

Ожалошћени: синови СТЕВАН, 

НИКОЛА и ЈОВИЦА са породицама

(50/281477)

После кратке и тешке болести преминула је наша

СТАНКА СОКОЛОВИЋ
Рођ. Карачов

1937–2019.

Наша вољена преминула је 4. августа 2019, али

ће заувек остати у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерка ЗОРИЦА, 

зет СТЕВАН и унук ИВАН
(4/281336)
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РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

ПОМЕН

19. августа 2019. навршава се четрдесет

дана како је преминула наша драга и не-

прежаљена

РУЖИЦА ИВАНКОВИЋ
30. III 1951 – 11. VII 2019.

С поштовањем и љубављу супруг БОЖИ-

ДАР, сестра ЂУЂА, снаја ЛЕЛА, тетка

МЛАДЕНКА са породицама као и њени

највољенији - „бабини пилићи”
(36/281433)

ПОМЕН

Годишњи помен биће одржан 17. августа, у 10.30, на Новом гробљу

МИОДРАГ КОСТИЋ
Ту си, ниси заборављен...

Твоја породица
(53/281481)

ПОМЕН

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

Већ шест месеци бола и туге.

Тата ЂОКА и брат ЛУКА
(21/281387)

ПОМЕН

ЈЕЛЕНА

НИКОЛИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Деда ЛАЗА и баба

ЉУБИЦА

(22/281387)

ПОМЕН

ЈЕЛЕНА

НИКОЛИЋ

Недостајеш...

Тета СОКА

и брат ИВАН

(23/281387)

17. августа 2019, у 10.30, даваћемо полуго-

дишњи помен нашој вољеној

ЈЕЛЕНИ НИКОЛИЋ

Како време брзо пролази, тако бол, туга и

жалост за тобом су све јачи.

Ожалошћени: мајка, брат са породицом,

син МИЉАН и УРОШ и ћерка АНЂЕЛА

(59/281500)

Драгој

ЈЕЛЕНИ

од баба ДАНИЦЕ

(50/281500)

15. августа 2019. године, у 11.30, даваћемо годишњи помен нашем

драгом супругу и оцу

АРОН ЛАЗАРОВ
1939–2018.

из Долова

Како време брзо пролази, тако бол, туга и жалост су све јачи.

Супруга ВИДОСАВА и синови САВА и СТЕВИЦА

(63/281514)

Прошла је година без нашег

КУЗМАНА ВИЧЕВИЋА ФИЋЕ

Не лечи време...

Тужне и жалосне: супруга ЈАСА

и ћерка СЕНКА са децом

(64/281519)

17. августа навршава се годину дана откако није

с нама наш вољени

МИЛИВОЈ СТАНОЈЕВ

Постоји љубав коју смрт не може да избрише и

туга коју време не може да излечи.

Твоји најмилији

(35/281429)

17. августа, у 11.30, даваћемо полугодишњи помен на
Новом гробљу

СТОЈАНКИ КОПРИВИЦИ
27. II 1934 – 20. II 2019.

Ожалошћена деца: син ВИДОСАВ и кћи ВИДОСАВА са
породицама (80/281548)

19. августа 2019. навршавају се три године откако ни-
је са нама

МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ
1949–2016.

Време пролази, туга је иста...
Твоји најмилији

(82/281559)

СЕЋАЊЕ

ВУКОЈЕ ЈАНИЋ
чика Вукоје

2010–2019.

Отишао је, али је још са
нама у лепим сећањима,
на помоћ и бригу коју
нам је пружао. Хвала му.

ВЕРИЦА, МОЦА
и ДРАГАН ЗГЕРЂА

(85/281565)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

КАРЛО

ВЕЛШ
15. VI II 2006 – 15. VI II 2019.

С љубављу и пошто-

вањем чувамо те од

заборава.

Твоји најмилији: 

супруга ЉУБИЦА и

синови БРАНИСЛАВ

и ДЕЈАН

с породицама

(34/281426)

СНЕЖАНА

ЦВЕТАНОВИЋ
1952–2010.

Често те се сетимо.

Твоји: ПЕТАР, 

ЉУБИЦА

и КАТАРИНА

(30/281425)

19. августа 2019. је

четрнаест година

откад није са нама

наша вољена

БЛАГИЦА

ЈОВИЋ

Њени најмилији

(86/281572)

Тужно сећање поводом тринаест година од смрти моје
супруге

ЈАЊЕ БУБЊЕВИЋ
Рођ. Богојевић

7. IX 2006 – 7. IX 2019.

Ово супруг тужно пише, низ образе сузе брише. Моје
супруге јединице нема више. Ево прође тринаест
година, моју кућу испунила туга. Супруг пише, образе
не суши остаће у мом срцу и души.

Тужни супруг МИЛАН
(93/281582)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЋИЋ

РАДОМИР ВЕРА РАДОВАН ВИНКА

ПУЉА МИШКОВИЋ РАДЕ
Рођ. Мићић

1990–2019. 2007–2019. 2008–2019. 2011–2019.

Успомену на њих чувају с љубављу и поштовањем њихови најмилији
(95/281589)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

БРАНКО

ЉОТИЋ БАНЕ
И после двадесет две
године постојиш и
трајеш кроз најлепше
успомене.

Твоји: БОБАН, ОЉА
и ЉИЉАНА

(96/281590)

Последњи поздрав

брату

СЛАВКУ

од брата АЦЕ

и снаје ЈАДРАНКЕ

(9/281357)
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СТАНКО

ЦРЕПАЈСКИ

Двадесет шест годи-

на живиш вољен и

незаборављен.

РУЖИЦА и САША

са породицом

(8/281356)

20. августа, у 10 сати, даваћемо четрнае-

стогодишњи помен

ИВАНУ ЈОВАНОВИЋУ
2005–2019.

Вољени сине, тешко је стегнути срце да не

боли, душу да не пати и сузе да не теку.

Живимо са свим тим болом и чувамо

успомену на тебе. 

Воле те твоји најмилији: тата РАДОМИР,

мама ЈЕЛЕНА, сестра, зет и` сестрићи

(17/281375)

У суботу, 17. августа, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо четрдесе-

тодневни помен нашој најдражој

МИЛКИ НИКОЛИЋ
1950–2019.

И даље не знамо како да живимо без твог осмеха, љубави, енерги-

је, животне светлости...

И даље желимо да ти чујемо глас, кажемо колико те неизмерно во-

лимо, колико нам недостајеш... да ти захвалимо за – све.

Неутешни: супруг ЈОВАН, ћерке ЗОРАНА и ЉИЉАНА, 

унучица СОФИ и зетови АРПАД и ЛАЗАР
(18/281377)

У суботу, 17. августа 2019. године, у 9.30, даваћемо полугодишњи

помен нашем

ДУШАНУ ПАТИЋУ ФАКСИЈУ

Његови: НАТАША, брат ПЕТАР, братаница ГОРДАНА и ПЕЂА

(19/281379)

13. августа навршиле су се четири године откада

је престало да куца племенито срце наше

ВЕСЕЛКЕ ТЕГЕЛТИЈА
1935–2015.

С поштовањем чувамо њену доброту и љубав од

заборава.

Њени најмилији: синови ДУШАН и СТОЈАН, снаја

СЛОБОДАНКА, унук МИЋО и унука МИРОСЛАВА
(28/2813409

Обавештавамо да ћемо
у петак, 16. августа, у 10
сати, на Новом гробљу,
дати четрдесетодневни
помен оцу и деди

РАДОЈКУ

РАДОВИЋУ

Син ДАРКО и унуци

МАРИЈА и ДУШАН
(27/281395)

СЕЋАЊЕ
20. августа 2019, седам
тужних година

ДРАГАН
СПАСИЋ
2012–2019.

Недостајеш нам и после
седам година. Чувамо те
у нашим срцима.
Мајка СТАНИСЛАВКА и
брат БОБАН с породицом

(30/281419)

18. августа навршава се четрдесет дана од

смрти нашег драгог

ЖИВОРАДА ЧОЛАКОВИЋА

МИКИЈА

У срцу туга, на гробу тишина, а у нашим

домовима велика празнина. Никада те не-

ћемо заборавити.

Твоја супруга ДАНИЦА, ћерка ДРАГАНА

и син ДЕЈАН с породицама

(32/281429)

17. августа навршава се
шест месеци откако није са
нама наш вољени

РАДУЛЕ

ВАСИЉЕВИЋ
1941–2019.

Заувек ћеш остати у нашим
срцима.
Нека те анђели чувају.
Твоји: супруга РОСА, ћерка
СТАНА и унуци НИКОЛА и
ТЕОДОРА

(37/281435)

17. августа 2019. навршава се година откако

нас је напустио наш вољени супруг и отац

ДРАГАН ВЕЛАШЕВИЋ
1960–2018.

Супруга ВЕРА, ћерка ВАЊА и син ВУК

(38/281440)

Туга другачије мери време. Прође година от-

како те нема, али нема!

ДРАГАН ВЕЛАШЕВИЋ
17. VI II 2018 – 17. VI II 2019.

Сестра БРАНКИЦА са децом

ЈЕЛЕНА и ОГЊЕН

(40/2814419

17. августа 2019. навршава се годину дана откако није
са нама наш

ДРАГАН ВЕЛАШЕВИЋ
1960–2018.

Ташта ЉУПКА и таст ДУКИ
(39/281440)

СЕЋАЊЕ

МИРСА

СТОЈАНОВИЋ
2012–2019.

Заувек у нашем срцу. 
Супруг СВЕТИСЛАВ,

ћерке ГОРДАНА, 
БИЉАНА и ЉИЉАНА

са породицама
(45/281457)

СВЕТЛАНА

ДОКНА
17. VI II 2017 – 17. VI II 2019.

Још једна година без те-
бе, али си у нашим ср-
цима.

Супруг ЂОРЂЕ, ћерке
СТЕЛУЦА и СЛАВИЦА

са породицама
(56/2381487)

17. августа 2019. године,
на гробљу Котеж, окупи-
ћемо се како би обеле-
жили шестомесечни по-
мен нашој драгој мајци

ДРАГИЦИ

БАТИНИЋ

Синови БАНЕ и
МИЛАН са породицом

(62/281513)

17. августа, у 10 сати, одржаћемо пола године откада

није са нама наш

АНДРАШИ ТОНИ
1968–2019.

И ништа не може бити као пре, у сваком делу живота

и душе, недостајеш нам.

Време пролази, много боли, али ти заувек остајеш у

нама, наш добри анђеле.
Твоји најмилији

(70/281522)

АНДРАШИ ТОНИ
1968–2019.

Дани пролазе, моје сузе и чекање за тобом не

пролазе. Твоја мајка ЗОРКА
(71/2181522)

Годишњи помен

ИВАНУ ЈОВАНОВИЋУ
4. IV 1984 – 20. VI II 2005.

од породице СИМИЋ
(72/(281527)

Тешке четири године

без тебе

ЈЕЛЕНА

НОВАКОВИЋ
1988–2015.

Стриц МИЛИНКО

и брат ЗОРАН

(54/281482)

Четири године су про-
шле...

ЈЕЛЕНА

НОВАКОВИЋ
16. VI II 2015 – 16. VI II 2019.

али док дишемо ти жи-

виш.

Родитељи, сестра, 

сестрић и сестричина
(74/281531)

Поштовани

ЖИВКО

ДАМЧЕВСКИ

Прошло је тужних

пет година без тебе.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоја породица

ДАМЧЕВСКИ
(76/281541)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке на ших

услу га да на це не

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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Двогодишњи помен нашем вољеном

ВЛАДИМИРУ ТОПИЋУ
9. V 1980 – 17. VI II 2017.

Оставио си трагове који се не бришу, сећања која не бледе,

доброту која се памти, бол и тугу који су вечни.

У срцу те чувамо, анђеле наш.

Твоји: мама, тата, сестра и баке

(1/280821)

Данас је три године откада није са нама

ЈОН Ј. ЛАПАДАТ

„Људима ништа не фали док то не изгубе”.

Ћерка АЛЕКСАНДРА, син НИКОЛА, 

унука НАЂА и супруга ЉИЉА

(2/4827)

ПОМЕН

МИОМИР
МИШО

ПЕТРОВИЋ
Три године, а као да си и
даље са нама, јер се ни-
смо помирили да те нема.
МИЛЕНА, ИЏО, МИЊА,

ЉУБИЦА, СЛАВИЦА,
ЛЕЛА, ВУЛЕ и ПАВЛЕ

(3/4827)

Навршило се петнаест

година откако није са

нама наш

РАТОМИР

КОЛАР

РАША

Породица
(6/281355)

СЛАВКА

АЛЕКСИЋ
Долово

Четрдесет година жи-

виш незаборављена и

вољена.

РУЖИЦА и САША

са породицама
(7/281356)

Обавештавамо пријатеље и родбину да ће у су-

боту, 17. августа 2019, у 11 сати, на војловачком

гробљу,  бити одржан четрдесетодневни помен

БРАНКУ ПОКРАЈЦУ

Ожалошћени: породица и пријатељи

(10/281358)

17. августа 2019. навршиће
се једанаест година откако
није с нама наш супруг и
отац

МИЛОРАД
ТРОЈАНОВИЋ

С поносом те помињемо, с
љубављу чувамо у нашим
срцима и с тугом живимо
без тебе.
Твоји најмилији: ЗОРИЦА,
МИЛИЦА и ЈЕЛЕНА

(5/281345)

ЈЕЛИЦА ВУЈАСИНОВИЋ
20. VI II 1941 – 19. VI II 2018.

Годишњи помен дајемо 17. августа 2019, у

11.30, на Старом православном гробљу у

Панчеву.

Заувек ће остати у мислима и срцима ње-

них ћерки: МИЛИЦЕ и ДАНИЈЕЛЕ, зета

ЗОРАНА и унука МАРИЈЕ и СОФИЈЕ

(20/281384)

СЕЋАЊЕ

ГОЈКО КОТЛАЈИЋ БАТА
12. V 1960 – 17. VI II 2013.

Чувамо свет твоје радости, осмех, жеље, чувамо

успомене.

„Ти још увек шашав летиш и живиш!”

С љубављу твоја РАКИЦА, ћерке ТАМАРА и ИВА-

НА, сестре ГОРДАНА и СНЕЖАНА с породицама
(25/281391)

Много је лепих успомена и сећања да

те вечно памтимо с поносом и не забо-

равимо.

Твоји најмилији

(46/281460)

СЕЋАЊЕ

СЕЛ

СТЕВАН МАРГИТА
1927–1981. 1930–2015.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

вас.
Ваши најмилији

(49/281474)

21. VI II 1996 – 21. VI II 2019.

РОСА НЕШКОВИЋ
из Омољице

Мајчице, жељна сам те остала. Живим да те волим и

чувам у срцу. Твоја ћерка ВЕРА
(12/281368)

23. августа 2019. навршава се годину дана откако нас је напу-

стио наш вољени тата и дека

СЛОБОДАН МИКИЋ
23. VI II 2018 – 23. VI II 2019.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се годишњи помен

одржати у суботу, 17. августа 2019. године, у 11.30, на гробљу

Котеж.

СВЕТЛАНА и МИЛАНА

(81/281552)

У суботу, 17. августа, у 11 сати, на Новом гробљу,

даваћемо годишњи парастос нашем драгом и ни-

кад незаборављеном

СПИРИ ЈОВАНОВИЋУ
1926–2018.

Време пролази, али празнина остаје у мислима

и срцима твојих најмилијих: сина СЛОБОДАНА с

породицом, ћерке ЉИЉАНЕ са породицом као и

родбине и пријатеља
(14/281370)

Драгом брату

СЛОБОДАНУ

МИКИЋУ

С поносом и тугом

чувамо успомене на

тебе.

Сестра СЛОБОДАНКА

са породицом
(48/2814699

СЕЋАЊЕ

ПРЕДРАГ МИОДРАГ БОЖУР

ИВАНОВИЋ ИВАНОВИЋ ИВАНОВИЋ
1928–2009. 1931–2004. 1936–2005.

Драга браћо, били сте ми велика радост и срећа. 

Жали за вама сестра БОЖУРКА
(13/281369)
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Је ле на Пе шић, 

PR ме на џер До ма омла ди не

КЊИ ГА: Иа ко ни сам љу би -
тељ би о гра фи ја, овог пу та ћу
пре по ру чи ти књи гу ко ја при -
па да упра во том жан ру: „Га -
ла Да ли”, шпан ске спи са те -
љи це Кар мен До мин го. То је
би о гра фи ја кон тро верз не су -
пру ге и му зе Сал ва до ра Да -
ли ја, же не без чи јег ути ца ја и
по др шке не би по стао то што
је био, и без ко је ве ро ват но
не би ни на ста ла не ка од ње -
го вих нај по зна ти јих умет нич -
ких де ла. Опи са ни су за ни -
мљи ви и чуд но ва ти од но си
из ме ђу ово дво је љу ди, као и
мно ги де та љи из при ват ног
жи во та по зна тог умет ни ка.
Пре све га, ту је Га ла, же на
ко ја пред ста вља по јам сло бо -
де, не за ви сно сти и не спу та -
но сти. Та ко ђе, као ве ли ки љу -
би тељ SF (на уч но-фан та стич -
не) књи жев но сти, не мо гу да
не спо ме нем „Остр во” Ол до -
са Хак си ја, као књи гу ко ју вр -
ло ра до пре по ру чу јем свим
љу би те љи ма овог жан ра. И не
са мо ову књи гу, не го и оста -
ла ње го ва де ла.

ФИЛМ: Пре не ко ли ко да -
на сам са свим слу чај но по -
но во на ле те ла на „A Dange-
rous Method” („Опа сан ме -
тод”), филм Деј ви да Кро нен -

бер га, и за кљу чи ла да ми је
то за и ста је дан од нај о ми ље -
ни јих фил мо ва. На пра вљен
је 2011. го ди не и го во ри о
ве ли ком пси хо ло гу и пси хо -
а на ли ти ча ру Фрој ду и ње го -
вом уче ни ку Кар лу Јун гу, ко -
ји по пр ви пут при ме њу је но -
ви ме тод, пси хо а на ли зу, у ле -
че њу пси хо ло шких обо ље ња.
Ту се, на рав но, про вла чи и
љу бав на при ча из ме ђу па ци -
јент ки ње и док то ра, ко ја из -
ми че кон тро ли. Има мно го
ин спи ра тив них ди ја ло га и,
за све љу би те ље до бре дра -
ме, ово је мо ја то пла пре по -
ру ка.

МУ ЗИ КА: Ка да је му зи ка у
пи та њу, де фи ни тив но овог ле -
та му зич ки про грам До ма
омла ди не Пан че во. Ак ту ел ни
бен до ви и ди-џе је ви, мно го
за ни мљи вих љу ди и див на ат -
мос фе ра у ба шти До ма. Про -
гра ми су сва ког пет ка и су бо -
те, и углав ном су бесплат ни.

Опа сан ме тод

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Го ди шње око 
два де сет хи ља да 
по се ти ла ца

На род ни му зеј Пан че во осно -
вао је др Бо ри слав Јан ку лов
1923. го ди не. Овај ди рек тор
пан че вач ке Гим на зи је ро ђен је
у Сеф ке ри ну, а шко ло вао се у
Пан че ву и Ма ђар ској. Ба вио се
исто ри јом, со ци о ло ги јом, ар -
хе о ло ги јом и ети мо ло ги јом. Та -
ко ђе је вр шио ама тер ска ар хе -
о ло шка ис тра жи ва ња и не ки
од тих ње го вих пр вих на ла за,
као и екс по на ти из при ват них
збир ки бо га ти јих Пан че ва ца,
чи ни ли су пр ви му зеј у згра ди
Ма ги стра та. У то вре ме, та мо
је би ла и Град ска упра ва, па су
екс по на ти би ли из ла га ни по
ви три на ма у ход ни ци ма. С об -
зи ром на то да су љу ди ов де
до ла зи ли да оба вља ју по сло ве,
пу но љу ди је има ло при ли ку
да их ви ди.

За вре ме Дру гог свет ског ра -
та Нем ци су оку пи ра ли згра ду
да на шњег Mузеја и све из ба -
ци ли на по ље. У при твор ским
ће ли ја ма, ко је су сe на ла зи ле у
по дру му, вр ше на су му че ња и
ода тле су ухап ше ни ци во ђе ни
на стре ља ње. А мно ги на род ни
хе ро ји, по пут Ма ре Ман дић, у
тим су по дру ми ма и уби је ни. 

По за вр шет ку ра та, у Ма ги -
страт је опет усе ље на Град ска
упра ва, а Му зеј је уста но вљен
у су сед ној згра ди (да нас је то
пра зно зда ње пре ма Зма је вој
ули ци). Му зеј је био тик уз њу,
а не ки екс по на ти би ли су из -
ло же ни у Ба лет ској шко ли ко -
ја се на ла зи ла из над „Ри сти -
ћа”. Ка да се 1965. Оп штин ска
упра ва пре се ли ла у но ву згра -
ду, Му зеј је вра ћен на сво је пр -
во бит но ме сто. Осим ње га, та -
да су у ову згра ду усе ље ни и
Би бли о те ка, Ар хив и За вод за
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре,
али су вре ме ном ове ин сти ту -
ци је по до би ја ле сво је згра де. 

Му зеј да нас

Згра да у ко јој се на ла зе екс по -
на ти ста ри и де сет хи ља да го -
ди на, ве о ма је при клад на за
му зеј. На пред њој стра ни на -
ла зе се из ла гач ки про сто ри, а
са боч не кри ла у ко ји ма се на -
ла зе де пои и кан це ла ри и је за -
по сле них. 

– Ка па ци те ти су до вољ ни,
али има мо про блем са не до -
стат ком мо би ли ја ра за раз ли -
чи те вр сте де поа, би ло да су
ар хе о ло шки или ет но ло шки.
За де ла ко ја спа да ју у исто ри ју
умет но сти по треб не су нам по -

крет не по ли це за сли ке или
ма ле ви три не са тан ким фи о -
ки ца ма за цр те же и гра фи ке.
Ар хе о ло зи ма су по треб не ме -
тал не по ли це ко је мо гу да но -
се то не ар хе о ло шких ма те ри -
ја ла – об ја шња ва нам ди рек -
тор Ми ро слав Бир цлин. 

Осим про бле ма са де по и ма
за чу ва ње екс по на та, Му зеј му -
ку му чи и са елек трич ним ин -
ста ла ци ја ма ко је су ста ре ви -
ше од по ла ве ка, али и са вла -

гом ко ја ни је у пот пу но сти
укло ње на. Она, на и ме, мо же
да бу де по губ на за не ке пред -
ме те ко ји се чу ва ју. Ре кон -
струк ци ја на ја вље на про шле
го ди не још је не из ве сна и тре -
нут но се че ка од го вор Ми ни -
стар ства кул ту ре да ли ће

Народ ни му зеј Пан че во ући у
план ка пи тал них ин ве сти ци ја
за пе ри од од 2020. до 2023.
го ди не. 

– Сва до ку мен та ци ја је пре -
да та. И да ље ва жи обе ћа ње да
ће По кра ји на уче ство ва ти са
че тр де сет пет од сто, ко ли ко и
Ре пу бли ка, а Град ће уло жи ти
оста лих де сет од сто. Има мо по -
вољ не на го ве шта је, са да са мо
че ка мо од го вор – ка же Бир -
цлин.

У вла сни штву На род ног му -
зе ја Пан че во нај ви ше има ар -
хе о ло шких на ла за. Сва ко ис -
ко па ва ње у Му зеј до не се ви ше
хи ља да пред ме та, чи ја се вред -
ност утвр ђу је на кон де таљ ног
ис пи ти ва ња. Сле де ћа по број -
но сти је умет нич ка збир ка, ко -
ја је по де ље на на ли ков ну и
при ме ње ну. Ли ков ну чи ни ви -
ше сто ти на сли ка, и ве о ма су
осе тљи ве за чу ва ње. Део збир -
ке при ме ње не умет но сти чи ни
и на ме штај из 18. и 19. ве ка...
Ту су, за тим, исто риј ски и ет -
но ло шки екс по на ти...

– Има мо, на при мер, пи смо
Ба на Је ла чи ћа упу ће но Сте ва -
ну Шу пљик цу са по зи вом да
по мог не у ре во лу ци ји 1848. го -
ди не. За тим, ту су пи сма про те
Ва се Жив ко ви ћа, ко ја чу ва мо
у по себ ним усло ви ма, јер па -
пир мо же да из бле ди – об ја -
шња ва ди рек тор.

Стал на по став ка

Оно што по след њих де вет го -
ди на чи ни стал ну из ло жбе ну
по став ку по кри ва све пе ри о де

про шло сти Пан че ва и ју го за -
пад ног Ба на та.

– Из ло же ни су пред ме ти из
нај да ље про шло сти ко ја је от -
кри ве на. То је пе ри од ста рог
нео ли та и стар че вач ке кул ту -
ре, за тим и вин чан ске кул ту -
ре. Стар че во је за нас бит но,
јер се на ла зи на на шој те ри -
то ри ји. Ва жно је ис та ћи да је
Пан че во увек би ло на се ље но
због свог до брог по ло жа ја.
Има мо на ла зе и из ба кар ног
до ба, по след ње што је на ђе но
је гроб ни ца у бли зи ни До ло -
ва, ко ју смо у це ли ни пре ме -
сти ли у Му зеј. Про це њу је се
да је ста ра шест хи ља да го ди -
на. Ту су и екс по на ти из брон -
за ног: оруж је, на кит, ке ра ми -
ка... Из гво зде ног до ба су не -
кро по ле, а јед но та кво на ла -
зи ште је у са мом гра ду. За -
тим су ту екс по на ти из до ба
Кел та, па Ри мља на, за тим
пред ме ти ве за ни ве за ни за
Сло ве не и Ви зан ти ју – при ча
Бир цлин.

Из пе ри о да ре во лу ци је, 1848.
го ди не, са чу ва не су три за ста -
ве. Нај бо ље очу ва на, са гр бом
Све тог Ђор ђа на по ле ђи ни, чу -
ва се у на шем гра ду, дру га је
на по зај ми ци у Му зе ју Вој во -
ди не, а тре ћа у Сом бо ру. 

– Ми слим да је ова на ша,
пан че вач ка, екс по нат ко ји де -
фи ни ше срп ски на род у Вој во -
ди ни – ис ти че Бир цлин. 

У стал ној по став ци на ла зи
се и око ва но др во, што је ку -
ри о зи тет. Он по ти че из сред -
њег ве ка, ка да је гво жђе би ло
рет ко. У ње га су уку ца ва ни
ек се ри као не ки дар бо го ви -
ма, а по сле је то ко ри шће но
за ина у гу ра ци ју кал фи у звање
мај сто ра. Та да се на ла зило 
на по чет ку Ули це Ми те
Топалови ћа. 

– Има мо чу ве ну пу шку стри -
ца Ђор ђа Вај фер та, из ко је је
пу цао цар Франц Јо зеф ка да је
био у Пан че ву, као и пред ме те
ко ји су при па да ли про ти Ва си
Жив ко ви ћу, јед ном од нај зна -
чај ни јих Пан че ва ца. Ту су ет -
но ло шка обе леж ја, као што су
за ста ве ра зних еснаф ских удру -
же ња, на не мач ком и срп ском,
што по ка зу је ра но ли кост на ро -
да у Пан че ву.

У оде ље њу исто ри је умет но -
сти чу ва ју се три де сет три сли -
ке Уро ша Пре ди ћа, углав ном
пор тре ти чу ве них Пан че ва ца.
За тим де ла Кон стант ни на Да -
ни ла, Лу бар де, па пан че вач ких
сли ка ра с кра ја 19. и по чет ка
20. ве ка – ка же Бир цлин.

Нај по зна ти ји екс по нат ове
вр сте је ори ги нал на сли ка Па -
је Јо ва но ви ћа „Се о ба Ср ба”.

Го ди шње му зеј има око два -
де сет из ло жби, а по се ти га око
де вет на ест хи ља да љу ди.

Мир ја на Ма рић

Културни телекс
МУ ЗИ КА

Че твр так, 16. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: кон церт
жен ског там бу ра шког ор ке стра „La banda”. 

Пе так, 17. ав густ, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: кон церт гру -
пе „Бје со ви”.

По не де љак, 19. ав густ, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт КУД „Стан ко Па у но вић” НИС-РНП Пан че во и Ака -
де ми је срп ске на род не игре „Ми ро слав Ба та Мар че тић” из То -
рон та.

Уто рак, 20. ав густ, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон церт
са ста ва „Clarone di bandur”.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛОР НИХ
АН САМ БА ЛА

Пан че во – град игре

У Пан че ву ће у пе ро ду од
19. до 21. ав гу ста би ти одр -
жан је да на е сти Ме ђу на род -
ни фе сти вал фол клор них ан -
сам ба ла „Пан че во – град
игре”.

У по не де љак, 19. ав гу ста,
од 19 ча со ва, у Кул тур ном
цен тру Пан че ва би ће одр жан
кон церт фол клор них ан сам -
ба ла „Стан ко Па у но вић” НИС-
РНП и Ака де ми је срп ске на -

род не игре из То рон та. У уто -
рак, 20. ав гу ста, од 17 до 21
са т, у са ли КУД-а „Стан ко Па -
у но вић” би ће одр жа на ко ре -
о граф ска ра ди о ни ца „На род -
не игре Хо мо ља и Зви жда”.
По след њег да на ма ни фе ста -
ци је на пла тоу Кул тур ног цен -
тра, од 19 са ти, би ће упри -
личе на про мо ци ја књи ге
„Народ не игре Хо мо ља и
Звижда”.

НАРОДНИ МУЗЕЈ ПАНЧЕВО

БЛАГО У ЦЕНТРУ ГРАДА

Потпис

УЛАЗ ЈЕ СЛО БО ДАН

Му зеј је отво рен за по се ти о це од утор ка до су бо те у пе ри о -

ду од 10 до 19 са ти и улаз је бес пла тан. У сва ком тре нут ку

у Му зе ју се на ла зи ку стос ко ји за ин те ре со ва ни ма мо же обез -

бе ди ти струч но во ђе ње кроз постав ку.

ЈА ПА НИ ЗАМ У БА НА ТУ

У уто рак, 20. ав гу ста, од 20 са ти, у На род ном му зе ју би ће

отво ре на из ло жба „Ја па ни зам у Ба на ту”. Ова по став ка пред -

ста вље на је зре ња нин ској пу бли ци то ком ма ја и ју на 2018.

го ди не, по во дом обе ле жа ва ња пе де сет го ди на од пот пи си -

ва ња пр вог, и за Ср би ју још увек ва же ћег, спо ра зу ма о кул -

тур ној са рад њи из ме ђу та да шње ФНР Ју го сла ви је и Ја па на.

Циљ је да се из ло жбом пре зен ту ју по крет на кул тур на до бра

ко ја по ти чу са про сто ра Ја па на, или су пак на ста ла под ње -

го вим ути ца јем, а чу ва ју се у ба нат ским јав ним збир ка ма и

при ват ним ко лек ци ја ма. С дру ге стра не, она ис тра жу је кул -

тур не и умет нич ке ве зе из ме ђу Ба на та и Ја па на, пре зва -

нич ног пот пи си ва ња уго во ра о кул тур ној са рад њи 1968. и

ње го вог сту па ња на сна гу на ред не го ди не.

На из ло жби и у пра те ћем ка та ло гу та да су пред ста вље на

и струч но об ра ђе на че тр де сет три пред ме та или це ли не, из -

ра ђе не у Ја па ну или на ста ле под ути ца јем ја пан ске кул ту ре,

од че га су два де сет две у вла сни штву На род ног му зе ја Зре -

ња нин. По је дан пред мет по зајм љен је из На род ног му зе ја

Пан че во, На род ног му зе ја Ки кин да, Град ске на род не би бли -

о те ке „Жар ко Зре ња нин” и Са вре ме не га ле ри је УК Еч ка.

Пре о ста ли пред ме ти по ти чу из зре ња нин ских при ват них ко -

лек ци ја, ме ђу ко ји ма се по себ но ис ти чу они у вла сни штву

Бо шка За ки на. Они пред ме ти и објек ти за ко је ни је би ло мо -

гућ но сти да бу ду из ло же ни, пред ста вље ни су у ка та ло гу у

ви ду илу стра ци ја.

Пр во бит на по став ка је за ову при ли ку до дат но обо га ће на

срод ним умет нич ким де ли ма из фон да пан че вач ког Му зе ја,

чи ме су кон цепт и на зив из ло жбе у ве ли кој ме ри осна же ни.

Услед ова квих окол но сти, но ва по став ка ко ја је пред ста вље -

на пан че вач кој пу бли ци но си под на слов „вер зи ја 1.1”.
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НАШ ГОСТ: ЈА СМИН КА РИ СТИЋ, СО ЦИ ЈАЛ НА РАД НИ ЦА

УВЕК ТА МО ГДЕ ЈЕ НАЈ ТЕ ЖЕ
Ја смин ка Ри стић (60) из род -
ног Мо ста ра у наш град је до -
шла са се дам го ди на. Ту је по -
шла у шко лу, али се на кон пе -
тог раз ре да пре се ли ла у Бе лу
Цр кву, где је за вр ши ла и гим -
на зи ју. Ди пло ми ра ла је на Ви -
шој со ци јал ној шко ли у Бе о -
гра ду, са по ро ди цом је жи ве ла
у Ско пљу и Ни шу, али ју је суд -
би на вра ти ла у наш град. У
пан че вач ком Цр ве ном кр сту
ра ди од 1995. го ди не.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка кав је био ваш
пр ви су срет са Пан че вом?
ЈА СМИН КА РИ СТИЋ: Би ла сам
ма ла и ја сно се се ћам да ми је
тре ба ло до ста вре ме на да се
при ла го дим. У из гле ду гра да
ни сам ви де ла не ку ве ли ку раз -
ли ку са Мо ста ром, али су ме у
шко ли сви чуд но гле да ли, јер
сам пр ви раз ред за вр ши ла у
Мо ста ру, па сам го во ри ла ије -
ка ви цом. Ме ђу тим, вр ло бр зо
сам са вла да ла ов да шње на реч -
је, а и би ла сам при ме ран ђак
и до бар друг, па ни ка да ни је
би ло про бле ма. 

l По сле за вр ше не гим на зи је
у Бе лој Цр кви од лу чи ли сте се
да сту ди ра те со ци јал ни рад.
Ка ко сте до шли на иде ју да се
упи ше те на Ви шу со ци јал ну
шко лу?

– Има ла сам не ке дру ге пла -
но ве. За ни ма ла ме је ар хи тек -
ту ра, али мај ка ни је мо гла да
ми то при у шти. Рас пи та ла сам
се и са зна ла за ову шко лу, та да
се го во ри ло да је ова про фе си -
ја у екс пан зи ји, да ће со ци јал -
ни рад ни ци би ти по треб ни сву -
да где се ра ди са љу ди ма и то
ме је при ву кло. Сма тра ла сам
да имам скло ност за то, и ни -
сам се ни ка да по ка ја ла. Ми -
слим да је то био пра ви из бор.
За во ле ла сам овај по сао од пр -
вог да на и с истим жа ром ра -
дим га и да нас.

l Ва ше пр во рад но ме сто би -
ло је у Пан че ву?

– По за вр шет ку сту ди ја, са
су пру гом сам оти шла у Ско -
пље. Та мо смо жи ве ли не ко -
ли ко го ди на, у Ско пљу су нам
се ро ди ла де ца. То су би ле осам -
де се те го ди не и тај пе ри од пам -
тим као нај леп ши у жи во ту.
Ка сни је смо се од се ли ли у Ниш,
па за тим 1995. у Пан че во. Ту
сам се од мах за по сли ла у Цр -
ве ном кр сту.

l То је би ло за и ста те шко
вре ме.

– Да. По че ла сам да ра дим
у до ба ма сов ног из бе гли штва
и од мах сам ба че на у ва тру и
мо ре про бле ма. Ни сам баш зна -
ла шта зна чи ра ди ти у Цр ве -
ном кр сту, али сам се бр зо укљу -
чи ла и сна шла. 

l Шта сте тач но та да ра ди ли?
– Ка да сам се ја укљу чи ла,

ра ди ло се на рас по де ли ху ма -
ни тар не по мо ћи. Цр ве ни крст
је, у са рад њи са ме ђу на род ним
ор га ни за ци ја ма, по ма гао они -
ма ко ји су би ли у не во љи. Од -
ла зи ли смо у из бе глич ке кам -
по ве, оби ла зи ли по ро ди це, пру -
жа ли им пси хо ло шку и ма те -
ри јал ну по др шку.

l Ко ли ко је тра јао тај
период?

– Ми и да нас има мо про -
гра ме за из бе гло ста нов ни -
штво, али се то по ла ко при во -
ди кра ју. Ху ма ни тар ну по моћ
да ва ли смо не пре кид но де се -
так го ди на. То је под ра зу ме -
ва ло по моћ у ви ду на мир ни -
ца, огре ва, па ке та, сто ке, ала -
та... Ме ђу на род не ор га ни за -
ци је сла ле су сред ства, а ми
смо ра ди ли на то ме да по моћ
стиг не на ме ста где је би ла
по треб на.

l Ка ко сте се осе ћа ли ка да
сте већ пр вог да на на по слу за -
те кли та кву си ту а ци ју ?

– Та да шњи се кре тар Цр ве -
ног кр ста ми је од мах об ја -
снио да се ов де пу но ра ди, да
не ма рад ног вре ме на и да се
оста је док се све не за вр ши.
То ме ни је по ко ле ба ло. Он је

из мо је при че схва тио да сам
ја на не ки на чин про шла кроз
слич ну при чу, јер сам се до -
ста се ли ла и на не ки на чин
би ла при мо ра на да на пу стим
оно што се до та да зва ло „дом”,
јер је мој су пруг био вој но ли -
це. Та ква је при ро да по сла...
Сма трао је да сам на не ки на -
чин и ја би ла из бе гли ца. Би ло
је муч но су сре сти се свим тим
те шким при ча ма на јед ном
ме сту, али ус пе ла сам да се
бр зо укло пим. 

l Да ли пам ти те не ку жи -
вот ну при чу ко ја је на вас оста -
ви ла сна жан ути сак?

– И дан-да нас се че сто се -
тим јед не ба ка-Ма ри је. Би ла
сам у кон так ту са њом од ње -
ног до ла ска до про шле го ди не
ка да је пре ми ну ла; до ла зи ла је
ов де по ху ма ни тар ну по моћ.

При ли ком на пу шта ња свог
до ма не где у Сла во ни ји, У Хр -
ват ској, по ги ну ли су јој муж и
ћер ка, а она и син ус пе ли су да
се спа су. Раз дво ји ли су се не -
где ус пут, али су се по но во на -
шли у Стар че ву. Син се ту сме -
стио код ро ђа ка сво је же не, а
она код ком ши ја ко ји су има -
ли јед ну ста ру ба ку. Ма ри ја је
има ла ше зде сет пет го ди на кад
је до шла, али ни је има ла ни -
ка ква при ма ња. По ро ди ца код
ко је се сме сти ла јој је до зво ли -
ла да бо ра ви у тој ку ћи у за ме -
ну за бри гу о ба ки и до ма ћин -
ству. Би ла је ја ко за хвал на на
то ме и по мо ћи ко ју јој је Цр ве -
ни крст пру жао. Стал но нас је
зва ла да свра ти мо код ње, јер
је она оста ла у тој ку ћи и ка да
је ба ка пре ми ну ла. Док је ни -
смо сме сти ли у Ге рон то ло шки
цен тар, бри ну ла је о том до ма -
ћин ству и при вре ђи ва ла ра дом
у ба шти. На кра ју је ус пе ла да
оства ри и не ку бо рач ку пен зи -
ју. Она је, ина че, би ла ме ди -
цин ска се стра у Ита ли ји још

за вре ме Дру гог свет ског ра та.
Има ла је и ме да ље... Ин те ре -
сант но је да смо нас две ро ђе -
не истог да ту ма, ваљ да сам се
и због то га по ма ло сро ди ла с
њом. То је јед на од при ча ко је
пам тим, а на рав но, би ло их је
пу но. 

l Шта све са да ра ди Цр ве ни
крст?

– По сле пе ри о да ка да смо
би ли пре о ку пи ра ни из бе гли ца -
ма, вра ти ли смо се ре дов ним
ак тив но сти ма и за да ци ма и
увек при ма мо по моћ ко ју
доносе љу ди, че сто на ме ње ну
од ре ђе ној уста но ви или по ро -
ди ци. Укљу чу је мо до ста во лон -
те ра у наш рад, а са да на сто ји -
мо да ани ми ра мо во лон те ре-
се ни о ре. Ши ри мо ба зу са рад -
ни ка са иде јом да се укљу че
они ко ји још увек има ју мо ти -
ва, сна ге и во ље да се ба ве во -
лон тер ским ра дом.

l Ко ји про је кат вам је нај -
дра жи до са да?

– То је про је кат бри ге о ста -
ри ма из 2000. го ди не, је дан од
во де ћих и нај ја чих про гра ма у
обла сти со ци јал не де лат но сти
у Цр ве ном кр сту. Би ли смо пи -
о ни ри са на шом еки пом струч -
них са рад ни ка из па тро на же,
Ге рон то ло шког цен тра и Цр -
ве ног кр ста. Рад са омла дин -
ци ма и ста ри ји ма тра јао је ме -
се ци ма, а про је кат су фи нан -
си ра ле ор га ни за ци је Цр ве ног
кр ста Ка на де, Ве ли ке Бри та -
ни је и Шпа ни је. Же ле ли су да
не ка њи хо ва ис ку ства пре не -
се мо ов де у на шу сре ди ну. Еду -
ко ва ли смо во лон те ре за по -
моћ у ку ћи, оби ла зи ли смо ста -
ри је по на се ље ним ме сти ма,
до ста вља ли им ле ко ве, ку по -
ва ли на мир ни це, чи сти ли дво -
ри шта, и слич но. То је би ла
бри га о ста ри ма по во лон тер -
ском прин ци пу. 

l Да ли су на ши су гра ђа ни
ге не рал но со ли дар ни?

– Гра ђа ни увек ре а гу ју на пр -
ви по зив да се пру жи по моћ,
али на жа лост, те шко је то учи -
ни ти ду го роч ним. При сти же
нам до ста по мо ћи у оде ћи и
на мир ни ца ма, али на ма је по -
треб на фи зич ка по моћ да то
при хва ти мо и по де ли мо. Де -
ша ва нам се, обич но кра јем го -
ди не, да се де ле не ке роб не ре -
зер ве, бу де и око шестсто па ке -
та, а ми про сто не мо же мо да
спро ве де мо ту ак ци ју и ван гра -
да. За то нам је по моћ волонтера

увек до бро до шла. Ве о ма смо
за хвал ни они ма са ко ји ма са -
ра ђу је мо, али увек нам је по -
треб но још но вих љу ди.

l Ко ли ко јe са да ши ро ка ба -
за волонтeра?

– Тре нут но има мо око сто -
ти нак, и мла ђих и ста ри јих. У
сва ком на се љу има мо бар дво -
је-тро је љу ди на ко је мо же мо
да се осло ни мо.

l Ко јим се све по сло ви ма ви
лич но ба ви те у Цр ве ном кр сту?

– Ја сам струч ни са рад ник
за со ци јал ну де лат ност. У мо ја
за ду же ња спа да бри га о со ци -
јал но угро же ни ма, ста ри ји ма
– пи са ње и ре а ли за ци ја про је -
ка та из те обла сти, као и рад са
де цом. Ове го ди не смо на Вр -
шач ки брег во ди ли де цу са те -
ри то ри је Вој во ди не, ко ја због
ло шег ма те ри јал ног ста ња не -
ма ју мо гућ но сти да путују. Та -
ко је сва ке го ди не, и код нас, и
на ни воу це ле Србије.

Та ко ђе, ак тив но сам укљу че -
на у ор га ни за ци ју про гра ма
доде ле па ке та за но во ро ђе ну
де цу, ту је за тим Не де ља и Ме -
сец со ли дар но сти, па Ме ђу на -
род ни дан бор бе про тив гла ди,
Дан во лон те ра, ма ни фе ста ци -
ја „Сун ча на је сен”, Ме ђу на род -
ни дан ста рих...

l Ко ли ко има про сто ра за
кре а тив ност у овом по слу?

– Ме не рад у Цр ве ном кр сту
за и ста ис пу ња ва. Ми слим да
увек мо же ви ше и бо ље, али
на ма не мањ ка иде ја. По треб -
но нам је са мо ви ше сред ста ва
и љу ди. 

l На шта сте нај ви ше по но -
сни до са да?

– За до вољ на сам што ра дим
по сао ко ји во лим, и што сам
ус пе ла да оно што сам учи ла
на сту ди ја ма при ме ним у прак -
си. По но сна сам што сам мај -
ка два си на и што сам ус пе ла
да их из ве дем на пра ви пут, а
да при том све вре ме ра дим по -
сао ко ји во лим. Ни сам умор на
од по сла. Ра дим га с истим жа -
ром као и на по чет ку. Ко лек -
тив је ди ван. Има мо пу но раз -
у ме ва ња јед ни за дру ге. До бро
пла ни ра мо, са ра ђу је мо и ре а -
ли зу је мо све про јек те. И по но -
ви ћу да сам ве о ма по но сна на
про је кат бри ге о ста ри ма.

l За што во ли те Пан че во?
– Не бих мо гла ни шта да из -

дво јим по себ но. Во лим га као
це ли ну.

Мир ја на Ма рић

Вој ло ви ца је јед на од ме -
сних за јед ни ца Гра да Пан -
че ва, ко ја се по себ но ис ти че
по свом спе ци фич ном ет нич -
ком са ста ву: 5.668 ста нов ни -
ка овог де ла гра да (пре ма
по пи су из 2011. го ди не) чи -
не при пад ни ци срп ске, ма -
ђар ске и сло вач ке на ци о нал -
но сти. Вој ло ви ца је осно ва -
на под на зи вом Хер те лен ди -
фал ва – по гро фу Јо же фу
Хер те лен ди ју. Свој да на шњи
на зив но си од 1922, а до би -
ла га је по пра во слав ном ма -
на сти ру „Вој ло ви ца”, у чи -
јем шу мо ви том за ле ђу је на -
се ље из гра ђе но. До сре ди не
се дам де се тих го ди на про -
шлог ве ка има ла је ста тус
се ла, а по том, раз вит ком гра -
да Пан че ва, до би ја ста тус
град ске ме сне за јед ни це.

У пе ри о ду од 1856. до 1869,
од но сно у вре ме Ба нат ске вој -
не гра ни це, вој не вла сти ин -
тен зив но су на се ља ва ле оба -
лу Ду на ва на по те зу од Ти те -
ла, пре ко Пан че ва, до Ко ви -
на. Та ко је та да уз ре ку ни кло
се дам но вих на се ља: Опо во,

Гло гоњ, Бе ло Бла то, Кни ћа -
нин, Ива но во, Ђур ђе во и – за
при чу о на стан ку Вој ло ви це
по себ но ва жно на се ље – Ма -
ри ен фелд (Ма ри ји на зе мља).
Ма ри ен фелд је на стао
1868/69. го ди не, ка да је на
тај про стор, по кра љев ској за -
по ве сти, до шло 180 сло вач -
ких и не мач -
ких по ро ди ца,
и то еван ге -
лич ке ве ро и -
спо ве сти, из
Х а ј  д у  ч и  ц е .
Ме ђу Сло ва -
ци ма је би ло
и до се ље ни ка
из дру гих сло -
вач ких на се -
ља, а не ко ли -
ко по ро ди ца
до шло је ди рект но из Сло вач -
ке. Ма ри ен фелд је та да имао
1.060 ста нов ни ка – 650 Сло -
ва ка и 500 Не ма ца. Они су од
мо нар хи је до би ли по 18 ју та -
ра зе мље. У по чет ку су те шко
жи ве ли, али су за хва љу ју ћи
плод ној рав ни ци убр зо ста ли
на но ге. Но, ве ли ка не сре ћа
за де си ла их је у про ле ће 1876:
Ду нав је пре се као на сип и
стра ви чан на лет во де уни -
штио је на се ље до те ме ља.
Ста нов ни ци су, осим го лих
жи во та, са чу ва ли тек не што
оде ће и ма ло сто ке.

По сле ове ка та стро фе, ма -
њи део ме шта на Ма ри ен фел -
да пре се лио се у обли жња на -
се ља, док се ве ли ка ве ћи на,
на кон што се Ду нав по ву као,
вра ти ла и на истом ме сту
осно ва ла но во на се ље. Ме ђу -
тим, че ти ри го ди не ка сни је,
1879, усле ди ла је још јед на
ра зор на по пла ва. Та да је и
власт уви де ла да на овом ме -
сту ни је мо гућ оп ста нак, па
је 1881. од ре ди ла но ву ло ка -
ци ју за на се ља ва ње – шу мо -
ви ти пре део из ме ђу Пан че ва
и Стар че ва. Го ди не 1882/83.
на тај про стор на се ли ло се и
око 1.500 Ма ђа ра Се ке ља, ре -
фор мат ске ве ре, из Ан драш -

фал ве у Бу ко ви ни. Пред во -
дио их је све ште ник Ка рољ
Том ка, чи ји се спо ме ник и
да нас на ла зи на вој ло вач ком
гро бљу. Та ко је 1883. осно ва -
на тро је зич на оп шти на под
на зи вом Хар те лен ди фал ва.
Сва ка од три на ци је на се ли -
ла је по јед ну ули цу, ко је се
чак и да нас у Вој ло ви ци спо -
ми њу као Ма ђар ска, Не мач -
ка и Сло вач ка ули ца. Већ
1884. Вој лов ча ни зи да ју шко -
лу, а 1902. би ва ју по све ће не
сло вач ка еван ге лич ка и ма -
ђар ска ре фор мат ска цр ква. О
чи ње ни ци да је по љо при вре -
да би ла је дан од основ них
при хо да ме шта на овог на се -
ља све до чи за пис из 1912, у
ко ме се на во ди да је го то во
сва хра на на пан че вач ку пи -
ја цу, у то вре ме, сти за ла упра -
во из Вој ло ви це. Зе мљо рад -
ња је оста ла јед но од глав них
за ни ма ња Вој лов ча на све до
пе де се тих го ди на про шлог ве -
ка, ка да су из гра ђе не ве ли ке
фа бри ке у бли зи ни на се ља:
Ра фи не ри ја наф те, „Азо та ра”
и „Пе тро хе ми ја”.

У цен тру на се ља данас је
парк у ко ме се на ла зе Еван ге -
лич ка и Ре фор мат ска цр ква.
Ту су сме ште не и згра де Ме -
сне за јед ни це и Спо мен-до ма
XII вој во ђан ској бри га ди, ко -
ји је са зи дан на те ме љи ма не -
ка да шње основ не шко ле „Брат -
ство-је дин ство”. У Вој ло ви ци

се на ла зи и
згра да Ва тро -
га сног дру -
штва, ина че
јед ног од нај -
ста ри јих у
Пан че ву. Про -
сто ри је тог
дру штва не ка -
да су би ле сте -
ци ште ама -
тер ског глу -
ми шта у Вој -

ло ви ци, а са ма гра ђе ви на за -
шти ће на је као спо ме ник кул -
ту ре Гра да Пан че ва.

У Вој ло ви ци се на ла зи је -
дан од нај ста ри јих ар хе о ло -
шких спо ме ни ка Гра да Пан -
че ва – Ма на стир Вој ло ви ца.
Сме штен је у кру гу Ра фи не -
ри је наф те, по че му је је дин -
ствен у Евро пи. Прет по ста -
вља се да га је 1383. осно вао
де спот Сте фан Ла за ре вић, син
кне за Ла за ра. У кру гу ма на -
сти ра на ла зе се Цр ква све тих
ар хан ђе ла Ми ха и ла и Га ври -
ла и ко нак. Ма на стир је то -
ком исто ри је ви ше пу та био
ру шен, па љен и по но во гра -
ђен. У пе ри о ду од 1964. до
1987. био је не ак ти ван због
град ње и пу шта ња у рад обли -
жње Ра фи не ри је наф те. Об -
но ва и ре кон струк ци ја 1987–
1991. удах ну ле су ма на сти ру
но ви жи вот. Ово зда ње је
1991. про гла ше но за кул тур -
но до бро, од но сно за је дан од
укуп но три спо ме ни ка кул -
ту ре од из у зет ног зна ча ја ко -
ји се на ла зе на те ри то ри ји
Пан че ва. У ма на сти ру се чу -
ва око 90 бо го слу жбе них књи -
га из 18. ве ка, а ту су и вред -
не ико не и сли ке.

Д. Ко жан

ИСТО РИ ЈА ВОЈ ЛО ВИ ЦЕ

Зна те ли где је 
Хер те лен ди фал ва?

Ми слим да увек 
мо же ви ше и бо ље,
али нама не мањ ка
иде ја. По треб но нам
је са мо ви ше 
сред ста ва и људи. 

Манастир Војловица

Јасминка Ристић

Манастир је од 1964.
до 1987. био
неактиван због градње
и пу шта ња у рад
Рафи не ри је наф те.
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Ме сна за јед ни ца Бре сто вац
че твр ти пут за ре дом, у је сен
и про ле ће, улеп ша ва ме сто
сад ни ца ма др ве ћа, ни ског ра -
сти ња и цве ћа.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке
ло кал ног ЈКП-а „Ком брест”,
Та тја не Цве та но вић, 160 мла -
ди ца ла ван де би ло је пла ни -
ра но за 80 ме та ра ста зе по ред
пар ка у цен тру се ла, а при ли -
ком ра до ва у по моћ су приско -
чи ли и су гра ђа ни до бре воље.

– Је дан од њих је Бо жа Ста -
ној ко вић, ко ји се на му чио док
је ис та њи рао тај део зе мље, ко -
ји је био уга жен и пре пун ве -
ли ког ко ре ња. На кон то га је
под ри вао те рен и ис фре зи рао
га сво јим трак то ром и ма шина -
ма. Кре ну ло је раз ме ра ва ње,
за ли ва ње и сад ња, па опет зали -
ва ње. По сао смо за по че ле Не -
на Ђу рић и ја. Ни ко ла Шишић
се за те као у пар ку и од мах се
при дру жио, а убр зо су сти гле
Ра да Га јић и Би ља Ра до ми ро -
вић и по сао смо за вр ши ли за

ти ли час. Во ле љу ди ка да нам
се ло би ва леп ше, па хо ће и да
по мог ну. И то нам мно го зна -
чи – ка же ди рек торка.

Она на во ди и да се по том
пре шло на уре ђе ње ка пе ле,
што су ини ци ра ле во лон терке.

– Ли ди ја Ми ли во јев, Ан ђа
Ша ћи ро вић и Мил ка Ба раћ
пред ло жи ле су да нам по мог -
ну при сре ђи ва њу обје ка та на
гро бљу, ко ји се, на жа лост, че -
сто ко ри сте, па са мим тим зах -
те ва ју и че сто ге не рал но спре -
ма ње. Сма тра ју ћи да је то оп -
ште до бро, те вред не и спо -
соб не же ни це су за не ко ли ко
са ти пре ри ба ле све. На сме ја -
не и ве дре, оста ви ле су за со -
бом са вр ше но чи сте про сто -
ри је – ис ти че Цве та но ви ће ва.

Ба нат ски Бре сто вац: ЈКП „Ко -
брест” по ста ви ће са о бра ћај не
зна ко ве на рас кр сни ца ма где
за то по сто је усло ви. Оче ку је
се ре кон струк ци ја пу та ка Дуна -
ву, ко ји је у ло шем ста њу. Фуд -
бал ски клуб „Бу дућ ност” од ове
се зо не има и под мла дак.

Ба нат ско Но во Се ло: Фол -
клор на сек ци ја и ор ке стар До -
ма кул ту ре до би ли су по зив
да уче ству ју на ма ни фе ста -
ци ји „Бе шка фест”, ко ја ће
би ти одр жа на 7. сеп тем бра.

До ло во: „До ло вач ка гу ла ши -
ја да” одр жа на је у су бо ту, 10.
ав гу ста. Су тра дан, у са ли ди -
ско те ке До ма кул ту ре, ор га -
ни зо ван је пр ви Паб-квиз, а
по бе ди ла је еки па „Три би -
тан ге и ри би ца”. Сле де ћи квиз
би ће упри ли чен у не де љу, 18.
ав гу ста. У то ку су при пре ме
59. Ве ли ког фе сти ва ла фол -
кло ра Ру му на Вој во ди не, ко -
ји ће би ти при ре ђен 21, 22. и
23. ав гу ста у До ло ву.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца је
за по че ла пра вље ње ма ле пла -
же на та ми шкој ло ка ци ји „Ске -
ла”. По зо ри шни ко мад под
на зи вом „Пред ста ва Ха мле та
у се лу Мр ду ша” из ве ден је у
сре ду, 14. ав гу ста, а су тра дан,
на Кир вај, КУД „Ве се ли ја” ор -
га ни зо ва ће игран ку у пор ти
Ру мун ске цр кве. Рок бенд „Рај -
ко и жи ви зид” упри ли чи ће
свир ку у су бо ту, 17. ав гу ста,
од 21.30 у До му кул ту ре.

Ива но во: По во дом се о ске сла -
ве Ве ли ка Го спо ји на, у сре ду,
14. ав гу ста, при ре ђе на је ли -
ков на ко ло ни ја „Ива но во” са
из ло жбом сли ка ура ђе них то -
ком ње ног тра ја ња, а су тра -
дан, од 19 са ти, на про гра му
је из ло жба фо то гра фи ја „Ива -
но во у фо ку су”, као и на ступ
глум ца Го ра на Сул та но ви ћа.

Ја бу ка: Овла шће но пред у зе -
ће „Еко-сан” по чи ње су зби ја -
ње лар ви ко ма ра ца у че твр -
так, 15. ав гу ста, на ка на ли ма
и ба ра ма, уз на по ме ну да тре -
ти ра ње ни је опа сно за пче ле
и дру га жи ва би ћа.

Ка ча ре во: Пр вен ства др жа ве
у крос-ду а тло ну и три а тло ну,
као и у микс шта фе та ма, одр -
жа на су у су бо ту, 10. ав гу ста,
на СРЦ-у „Је зе ро”. Су срет гај -
да ша би ће упри ли чен у су бо -
ту, од 19 са ти, у ба шти Удру -
же ња Ма ке до на ца „Вар дар”,
ка да ће би ти за сту пље но не -
ко ли ко вр ста гај ди, као и зур -
ле, та па ни, ка ва ли...

Омо љи ца: „По ро дич ни да ни”
су у пу ном је ку, а тра ја ће до
20. ав гу ста. По ред оста лих

про гра ма, од пет ка до не де -
ље, с по чет ком у 20.30, би ће
упри ли че ни кон цер ти гру па
„Как тус Џек”, „Три бјут Ба -
лаше вић” и фолк зве зда Би -
ља не Јеф тић и Ми лан че та
Радо са вље ви ћа.

Стар че во: Окон ча ни су два -
де сет че твр ти „Да ни дру же -
ња”, и то ма ни фе ста ци јом
„Екс-Ју рок фест” и на сту пи -
ма са ста ва „Нер во зни по штар”
и „ЈУ гру па”. Из ло жба сли ка
пан че вач ког сли ка ра Љу бо -
ми ра То па ла би ће отво ре на у
че твр так 22. ав гу ста, од 20 са -
ти, у Га ле ри ји „Бо ем”

Месне актуелности 

СЕЛО

Ути ца ла ло ша го ди на
са мно го су шних и
ки шних пе ри о да

Мно ги про из во ђа чи
гре ши ли у тех но ло ги ји
и кал ку ла ци ји

Же тва пше ни це и дру гих ози -
мих усе ва је за на ма. Тра ја ла
је ду же не го што је оп ти мал но,
а оно нај бит ни је – при нос, да -
ле ко је од оче ки ва ног. На то су
ути ца ли раз ли чи ти фак то ри,
од при род них до људ ских.

– Си ту а ци ја ни је до бра – ка -
же Вла дан Угре но вић, са рад -
ник за Се ме нар ство на Ин сти -
ту ту „Та миш”.

– Мо гло је да бу де мно го
бо ље, пре све га, да су се про -
из во ђа чи узе ли у па мет. Це ла
го ди на је би ла спе ци фич на,
пше ни ца је ка сно ни ца ла, па
је на и шла април ска су ша, а
он да је мај био пре пун па да -
ви на и ни ских тем пе ра ту ра.
То је, с јед не стра не, по бољ -
ша ло при но се, али је с дру ге
до не ло и мно го бо ле сти. И ко
ни је пре ци зно од ра дио за шти -
ту, имао је про бле ма ка сни је
и у ква ли те ту, и у при но су.
Мо же се ре ћи да је то пре су -
ди ло. Ште та је што про из во -
ђа чи ни су ви ше ко ри сти ли
услу ге Прог но зно-из ве штај не
слу жбе за шти те би ља, ко ја пра -
ти тем пе ра ту ре, па да ви не, вла -
жност ва зду ха и фе но ти по ве
би ља ка, па у од но су на то, не -
ко ли ко да на пре по ја ве бо ле -
сти, пре по ру чу је чи ме да се
ра ди за шти та. Све је то по -
тан ко пре до че но на сај ту
www.pisvojvodina.com. Тре ба
ис та ћи да то ни је тр го вач ка
ку ћа, ко јој је у ин те ре су да се
што ви ше сред ста ва тро ши,
већ да је нај ра ци о нал ни је пре -
по ру ке – ка же Угре но вић.

Сма њи ти тро шко ве

Пре ма ње го вим ре чи ма, ко је
све то од ра дио имао је и до
шест и по то на по хек та ру, а ко
ни је – пао је на че ти ри, или
три и по, што је еко ном ски не -
ис пла ти во.

– На ши про из во ђа чи су још
увек у стан дард ној кон вен ци -
о нал ној про из вод њи. Ко ри сте
ви ше ђу бри ва, и уз то по не кад
по гре шног, уме сто да то чи не
ра ци о нал ни је и у скла ду са
ана ли за ма плод но сти зе мљи -
шта. Исто ва жи и за сред ства

за шти те, па не кад три пут пр -
ска ју, а по треб но је јед ном. Ра -
та ри не мо гу да ути чу на це ну,
али мо гу на сма ње ње тро шко -
ва про из вод ње. Оно ле жи у на -
чи ну об ра де. У том сми слу,
све ви ше је си сте ма за ди рект -
ну се тву, што знат но ума њу је
тро шко ве. За то је по треб на
не што ску пља спе ци јал на се -
ја ли ца, али се на ду же ста зе
ис пла ти. Јед но став но, про из -
во ђа чи ни су на у чи ли да јеф -
ти но про из во де пше ни цу и за -
то мно ги од у ста ју. А стр на жи -
та су у пло до сме ни ве о ма би -
тан усев да се зе мља при пре -
ми за не ке дру ге про фи та бил -
ни је кул ту ре, као што су ку ку -
руз, ре па или сун цо крет, по -
сле чи је же тве је нај бо ље се ја -
ти пше ни цу се ја ли цом ко ја
уно си зр но на оп ти мал ну ду -
би ну од че ти ри цен ти ме та ра
– ис ти че струч њак.

Без про тив град не слу жбе?!

Он ка же да се мно ги ра та ри
др же мо но кул ту ре (ку ку руз)
или дво по ља (ку ку руз и сун цо -
крет), па пра ве гре шку у кал -
ку ла ци ји или тех но ло ги ји и од -
у ста ју од стр них жи та.

– Тро по ље је ре ше ње, под
усло вом да пе шни ца уђе као
тре ћа. Она омо гу ћа ва да се пар -
це ла очи сти од ко ро ва и бо ље
при пре ми за сле де ћи усев. Ра -
тар ство тре ба по сматрати ду -

го роч но и до бит ра чу на ти на
пет го ди на. На жа лост, ово је
би ла ло ша го ди на ка да је о
при но си ма реч, а ве о ма не -
згод на бо лест би ла је фу за ри -

јум. И ко ни је био ажу ран у
вре ме че стих па да ви на, из гу -
био је и на ко ли чи ни, и на
ква ли те ту, па је до био це ну и
ни жу од ак ту ел них осам на ест
ди на ра. Има и мно го шту рог
зр на, без бе лан че ви на, угље -
них хи ра та и дру гих хран љи -
вих ма те ри ја, чак и опа сног за
кон зу ми ра ње, јер се та ко ства -
ра ју кан це ро ге ни ми ко ток си -
ни. Про сеч ни при нос пше ни -
це на пан че вач ким њи ва ма био
је око че ти ри и по то не по хек -
та ру, што сва ка ко ни је за до -
во ља ва ју ће. На рав но, због то -
га ни су са мо про из во ђа чи

криви, већ је и при ро да ути -
ца ла, пре све га су ше, ки ше, а
би ло је и гра да – за кљу чу је се -
ме нар ски са рад ник са Ин сти -
ту та „Та миш”.

Од по сле ди ца по ме ну те по -
ша сти, ве о ма су стра да ле пар -
це ле на те ри то ри ји по је ди них
се ла. Та кав је слу чај у До ло ву,
а пред сед ник та мо шњег удру -
же ња по љо при вред ни ка, Мар -
ко Бој тар, ка же да је стра да ло
осам де сет од сто усе ва.

– Због гра да ко ји је уда рио
23. ју на, пред се тву, мно ги су
има ли при нос од ка та стро фал -
них 400, па и 200 ки ло гра ма
по хек та ру, а у нај бо љем слу -
ча ју ишло је до три и по то не.
Нај ве ћи раз лог је не мар, јер
ни ко ни је же лео да пла ти про -
тив град ну од бра ну – од РХМЗ-
а, па на да ље. Уме сто да је из -
дво је но 72.000 ди на ра за два
стрел ца, на пра вље на је ште та
од осам ми ли о на евра! Тра -
жи ли смо од Гра да да на док -
на ди гу бит ке, али ни смо ни
је дан ди нар до би ли. Гра до на -
чел ник је ре као да ће тра жи -
ти по моћ, ме ђу тим, до сад ни -
шта. Што се от куп не це не ти -
че, ми ни мум ко ји би по крио
тро шко ве про из вод ње на пет
то на по хек та ру био би пре ко
21 ди на ра, али ка ко је про сек
мно го ни жи, са да шњих 18
дина ра је ми зе ри ја – ја да се
по љо при вре ник.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

СВЕ ВИ ШЕ ВО ЛОН ТЕ РА У ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ СЕ ЛУ

Бре стов ча ни ра де 
за оп ште до бро

ЗА ВР ШЕ НИ ДВА ДЕ СЕТ ЧЕ ТВР ТИ СТАР ЧЕ ВАЧ КИ „ДА НИ ДРУ ЖЕ ЊА”

„ЈУ гру па” спу сти ла за ве су
Шлаг на тор ти, зва ној два де -
сет че твр ти стар че вач ки „Да -
ни дру же ња”, за вр ше ној про -
те клог ви кен да, био је – је да -
на е сти „Екс-Ју рок фест”, на
ко јем су глав не зве зде би ли
бен до ви ко ји су жа ри ли и па -
ли ли не ка да шњом др жа вом Ју -
жних Сло ве на – „Нер во зни по -
штар” и „ЈУ гру па”.

Пр вог да на стар че вач ког ро -
кен рол фе сти ва ла, у су бо ту, 10.
ав гу ста, увер ти ру је на пра вио
кра гу је вач ки ка вер-са став „Ве -
се ле осам де се те”, а из тог вре -
ме на су до је зди ли и хе длај не -
ри те но ћи – пи о ни ри не ке вр -
сте ет но-ро к му зи ке – са ра јев -
ски „Нер во зни по штар”. Пред -
во дио их је во кал ни со ли ста
Ну ки ко ји је пре по зна тљи вим
пе ва њем раз га лио ду ше фа но -
ва хи то ви ма „Цир кус Ко ло ра -
до”, „Но ва го ди на”, „Вој нич ка
пје сма”, „Ју го, Ју го”.

Спе ци јал не ова ци је од пу -
бли ке до био је ги та ри ста Рат -
ко Ра ја чић, ина че Пан че вац,
су гра ђа ни ма на да ле ко по знат
као Ра ле.

Су тра дан је пр ви сви рао пан -
че вач ки „Син дром”. Овај мла -
ди и пер спек тив ни бенд сви рао
је ау тор ске пе сме, а јав ности је

по знат и на кон по бе де на још
јед ном стар че вач ком фе сти ва -
лу „Га ши ни акор ди”.

А он да су, пред ви ше од хи -
ља ду љу ди, на стејџ ис ко чи ли
веч ни мла ди ћи ју го сло вен ског
и срп ског ро кен ро ла – „ЈУ гру -
па”. Бра ћа Жи ка и Дра ги Је -
лић, као и њи хов си но вац Пе -
тар, од са мог по чет ка ни су пу -
бли ци оста ви ли ни грам сум -
ње у то да ће се те ве че ри на
Тр гу нео ли та од лич но про ве -
сти. До пер фек ци је усви ра ни,

на мо мен те су по сти лу и же -
сти ни свир ке под се ћа ли на
„ZZ top”, али ну ме ре ко је су
обе ле жи ле њи хов опус мо гу
се сма тра ти уни кат ним ори -
ги на лом. Из тог раз ло га, не -
за бо рав не ну ме ре су хор ски
пе ва не, што је по че ло са „Ду -
на вом”. По се бан по здрав с би -
не до би ли су бај ке ри, а Жи ка,
ко ји и сам во зи „хар ли ја”, имао
је со ло тач ку на ба су. За сам
крај оста вље ни су ул ти ма тив -
ни хи то ви „Ко сов ски бо жу ри”,

„Од зла та ја бу ка” и „Цр ни
лептир”.

Упо ре до с тим, упри ли че ни
су и број ни дру ги про гра ми, ко -
јих је и ове го ди не у осам на ест
да на би ло се дам де се так, по пут
Из ви ђач ког ви ше бо ја или Стар -
че вач ког пр вен ства озбиљ но јеф -
ти них игра ча ка. При ре ђе но је и
си ја сет так ми че ња, па је та ко је
у јам бу пр во ме сто за у зе ла Ми -
ре ла Ве ли ми ро вић из Омо љи -
це, а на „ро ле ри ја ди” – Ан ђе ла
По па дић. На деч јој олим пи ја ди
су по ди сци пли на ма по бе ди ли
Ми лош и Ана Га ври лов, Па вле
Ман чић и Ла на Ив ко вић. У увек
атрак тив ном ба ца њу ка ме на с
ра ме на, Дар ко Ја ни ћи је вић сти -
гао је до зла та пре ба цив ши ре -
спек та бил них 13 ме та ра, док су
у ко шар ци за пи о ни ре и ка де те
пр ва ме ста осво ји ли „Лу ди ра -
ку ни” и „Ор ли ћи”, а ти ту лу нај -
бо љег „трој ка ша” по нео је Да -
ни ло Ра до са вље вић.

Тра ди ци о нал ни кон церт на -
род не му зи ке, на ко јем је овог
пу та на сту пио Ра ди ша Уро ше -
вић, као и увек оку пио је ве ли -
ки број Стар че ва ца на Тр гу нео -
ли та, а ве ли ко ин те ре со ва ње
иза зва ло је и исто и ме но кул -
тур но-умет нич ко дру штво.

НА КОН ЖЕ ТВЕ У ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ АТА РИ МА

ПРИ НОС ДА ЛЕ КО ИС ПОД ЖЕ ЉЕ НОГ

Ове године мало приколица напуњено

Јелићи напунили Трг неолита

Уместо да је издвојено
72.000 динара за два
стрелца, град је
направио штету од
осам милиона евра! –
Марко Бојтар,
председник
„Доловачких паора”
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Три му ске та ра
из Омо љи це

Ме шан ци ко ји у се би има ју кр ви пе -
ки не зе ра по ну ђе ни су на по клон. Сви
су муж ја ци; ста ри су око три ме се ца и
би ће ма лог ра ста. Два су бра он ка сто-
жу те бо је, а је дан је црн.

Тре нут но се на ла зе у Омо љи ци; раз и гра ни су, ве се ли и са -
вр ше ни за све оне ко ји има ју ма ња дво ри шта, прем да мо гу
да се на вик ну и на жи вот у ста ну, ако им се по све ти до вољ но
па жње и вре ме на.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на кон такт-те ле -
фон: 069/261-00-66.

Ба џа и Шу ле
Ба џа је из ба чен као ште не, па је био
удо мљен и по но во од ба чен, а Шу ле
се ду го ле чио од де мо дек са и са да је
тип-топ.

Обо ји ца се до бро сла жу с љу ди ма
и дру гим пси ма, а мо гу да жи ве и у
ста ну, и у дво ри шту. При ла го дљи ви
су и не зах тев ни и пру жа ју сву љу бав
овог све та.

Хи тан дом по тре бан им је и због отро ва ко ји се ба ца по Коте -
жу 2, а за ин те ре со ва ни за удо мља ва ње – кон такт 062/204-573.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Ово је при ча о то ме ка ко ни -
шта на све ту ни је нео ства ри во,
са мо ако ва шој же љи до да те
ма ло љу ба ви и све сне на ме ре
да ње ним ис пу ње њем усре ћи -
те и дру ге љу де. Не ће ово би ти
ни ка кав го вор са мно го фра за
на лик они ма ко је би вам сер -
ви рао не ки по пу лар ни лајф-
ко уч са „Ју ту ба”. До вољ но ће
би ти да про чи та те ка кав је по -
ду хват за ми слио и ре а ли зо вао
наш су гра ђа нин Ду шан Ми лој -
ков и до ћи ће те и са ми до истих
за кљу ча ка ко ји ма смо за по че -
ли овај текст.

Ду ша на Ми лој ко ва си гур но зна -
те из ви ђе ња. Не мо же те да га
не за па зи те због спе ци фич ног
би ци кла ко јим по ва здан кр ста -
ри гра дом. Си гур но сте и чи та -
ли о ње му као о успе шном спор -
ти сти и ве ли ком ху ма ни сти.
Мо жда сте ужи ва ли и у не ком
од ње го вих пу то пи са...

Иа ко је до сад вр те ћи пе да ле
на ни зао хи ља де и хи ља де ки -
ло ме та ра, сме стив ши у се ћа ње
пре ле пе сли ке из ра зних де ло -
ва све та и скло пив ши по знан -
ства ко ли ка се ма ло ко јем чо -
ве ку де се за са мо је дан жи вот,
Ду ша на би ци кли стич ке ста зе
и да ље до зи ва ју, чи ни се, све
гла сни је. У вре ме ка да смо, на
по чет ку 2019. го ди не сви ис -
пи си ва ли ли сте но во го ди шњих
од лу ка, Ду шан је на сво ју за -
пи сао да ће ове го ди не би ци -
клом оби ћи чи та ву за пад ну
Евро пу и да ће пре ћи 8.000 ки -
ло ме та ра кроз 9 зе ма ља.

Не мо гу ће – ре кли би мно ги
од нас. Ње гов до са да шњи ре -
корд је „тек” 2.667 пре ђе них
ки ло ме та ра из 2003. го ди не,
ка да је би ци клом „пре ве слао”
пут од Ко ви на до Сток хол ма у
ху ма ни тар ном про јек ту на ме -
ње ном ле че њу нар ко ма ни је.
Осим то га, пи та ће мо се сви,
ода кле му но вац да про ђе то -
ли ки пут и где ће да спа ва,
шта ће да је де, да ле ко је, те -
шко је, не мо гу ће је... Да, то су
ре чи ко ји ма би мно ги од нас
ова кву иде ју са се кли у ко ре ну.
Али не и Ду шан. Кад ста зе зо -
ву, он се ода зи ва.

Осим то га, он зна тај ну са
по чет ка на ше при че: сва ка
жеља је оства ри ва, ако ње ним
ис пу ње њем чи ниш до бро и
дру ги ма.

Са иде јом да окре та њем пе -
да ла про кр ста ри кроз за пад ну
Евро пу, али и да тај пут пре -
тво ри у ху ма ни тар ни про је кат,
у по тра зи за парт не ри ма, оти -
шао је у фе бру а ру у Ро та ри
клуб Пан че во.

Ипак се окре ће

Ис по ста ви ло се да је то би ла
пра ва адре са и ства ри су се
до го ди ле ја ко бр зо. Иде ја се
уско ро ука за ла у пу ном сја ју.
Ду шан ће кре ну ти на пут на
ко ме ће га до че ка ти пред став -
ни ци 65 ро та ри клу ба ко ји се
на ла зе на тој ру ти. Они ће му
обез бе ди ти пре но ћи ште и хра -
ну, а Ду шан ће њи ма при ча ти
о Пан че ву и Ср би ји и до при -
не ће учвр шћи ва њу са рад ње са
ов да шњим ро та ри јан ци ма.
Што је нај ва жни је, под ста ћи
ће ове клу бо ве да до ни ра ју но -
вац за циљ, ко ји је у до го во ру
са Ро та ри клу бом „Пан че во”
и пан че вач ком Оп штом
болницом у ме ђу вре ме ну
осмишљен.

– Ка да нам се Ду шан у фе -
бру а ру обра тио тра же ћи по др -
шку, иде ја о ње го вом пу то ва -
њу са ху ма ни тар ним и еко ло -
шким ци љем ве о ма нам се до -
па ла. Кон так ти ра ли смо др Сло -
бо да на Ову ку, ди рек то ра Оп -
ште бол ни це у Пан че ву, и са -
зна ли да бол ни ци тре нут но не -
до ста је бар је дан но ви ин ку ба -
тор. На и ме, ова уста но ва рас -
по ла же са де сет ин ку ба то ра, од
ко јих не ки ни су у функ ци ји.
Нај ста ри ји је про из ве ден 1975.

го ди не, а три „нај мла ђа” ко ри -
сте се већ чи та ву де це ни ју. Код
ових ста ри јих, ни сер ви си ра -
ње, та ко ре ћи, ви ше ни је мо гу -
ће. Нов ин ку ба тор ко шта из -
ме ђу 10.000 и 12.000 евра. Сто -
га смо се до го во ри ли да ће циљ
овог Ду ша но вог пу то ва ња би -
ти при ку пља ње нов ца за нај -
ма ње је дан нов ин ку ба тор. Та -
ко је на стао про је кат „Bike for
babies” – ре као је за „Пан че -
вац” Фран це Пре сет ник из Ро -
та ри клу ба „Пан че во”.

Точ ко ви ма ис пи сан пу то пис

И та ко је Алек сан дар Ни ко лић,
ру ко во ди лац чи та вог овог про -
јек та из РК „Пан че во” кон так -
ти рао чел ни ке 65 ро та ри клу -
ба дуж тра се ко јом ће Ми лој -
ков про ћи и до го во рио се са

Наш са го вор ник се, ка ко ка -
же, вра тио на зад са још ја чом
же љом да до го ди не на ста ви
пут.

– Но ва при ча ће би ти за по -
че та та мо где се ово го ди шња
за вр ши ла: у Бри се лу. Ода тле
ћу, ако све бу де те кло по пла -
ну, на ста ви ти оби ла зак Евро -
пе, а по след ња тач ка би ће

њи ма да га сви они до че ка ју.
Та ко је Ду шан 1. ју на кре нуо
на пут кроз Ср би ју, Цр ну Го ру,
Ре пу бли ку Срп ску, Сло ве ни ју,
Ита ли ју, Фран цу ску, Шпа ни ју,
Пор ту га ли ју, за тим по но во кроз
се вер ну Шпа ни ју и Фран цу ску
до Бри се ла у Бел ги ји, где су га
на ци љу, у по не де љак, 5. ав гу -
ста, до че ка ли ро та ри јан ци из
два бри сел ска клу ба, за тим
Алек сан дар Ни ко лић и Фран -
це Пре сет ник, као и та мо шња
те ле ви зиј ска еки па. Из Бри се -
ла се Ми лој ков, са пред став -
ни ци ма РК „Пан че во”, ау то мо -
би лом вра тио у наш град.

– Би ло је пла ни ра но да пре -
ђем 8.000 ки ло ме та ра, али ис -
па ло је ви ше, тач но 8.352 ки -
ло ме тра. Ви ше пу та сам већ
пу то вао по Евро пи и на пи сао
сам до са да 16 пу то пи са ко је
сам про да вао, а но вац сам да -
вао у ху ма ни тар не свр хе. Ипак,
ово је мо је нај ду же пу то ва ње
до са да. Упо знао сам мно ге љу -
де, што на ули ца ма, што би -
ци кли сте и, на рав но, ро та ри -
јан це у де вет зе ма ља у ко ји ма
сам био. Упр кос то ме што сам
пу то вао баш у се зо ни го ди -
шњих од мо ра, у свим клу бо -
ви ма су на шли на чин да ме
не ко до че ка, а у нај ве ћем бро -
ју слу ча је ва су то би ли са ми
пред сед ни ци клу бо ва. Им пре -
си је су још увек у на бо ју, мо -
гао бих о то ме да при чам не -
ко ли ко да на. Сни мио сам пу -
но ви део ма те ри ја ла и фо то -
гра фи ја и у то ку пу та сам пи -
сао свој се дам на е сти пу то пис.
Имао сам сна ге да уве че у хо -
те лу пре спа ва ња на пи шем те -
зе ко је бих мо гао по сле да раз -
ра ђу јем. Зна те, кад чо век во зи
би цикл, он је сам са со бом и
има вре ме на да раз ми шља о
про шло сти, са да шњо сти и

будућ но сти и ус пут се ра ђа ју
раз не иде је, па се пу то пис, та -
ко ре ћи, пи ше сам од се бе – ре -
као је Ду шан Ми лој ков.

Наш су гра ђа нин на ме ра ва да
но вац од про да је и нај но ви јег
пу то пи са упла ти у ху ма ни тар -
не свр хе, та ко ђе Оп штој бол -
ни ци. Уско ро ће би ти мон ти -
ран и пу то пи сни филм о це -
лом про јек ту ко ји ће, за јед но
са књи гом, Ду шан по сла ти свим
пред сед ни ци ма клу бо ва и на
тај на чин им се за хва ли ти на
то ме што су би ли ва жан део
овог про јек та.

Пре ма ре чи ма Фран цеа Пре -
сет ни ка, мно ги ро та ри клу бо -
ви ко је је Ду шан по се тио већ
су по че ли да упла ћу ју но вац
на на мен ски ра чун отво рен за
на бав ку ин ку ба то ра.

– Оче ку је мо да ће нај ве ћи
део нов ца би ти упла ћен до кра -
ја сеп тем бра и та да ће мо мо -
ћи да ка же мо да ли ће мо ку -
пи ти је дан или ви ше ин ку ба -
то ра. Ина че, наш клуб је пре
две го ди не већ до ни рао Деч -
јем оде ље њу пан че вач ке бол -
ни це ул тра звуч ни апа рат вре -
дан око 40.000 до ла ра – ис та -
као је Пре сет ник.

От ку ца ји са по све том

И као што смо на по чет ку ре -
кли, не ма те иде је ко ја ни је
оства ри ва, ако јој је циљ оп -
ште до бро. Ду ша но ва при ча
упра во то до ка зу је.

– Част ми је што као спор -
ти ста по ма жем тој бу ду ћој ге -
не ра ци ји мла дих љу ди да за -
поч ну свој жи вот. Упра во то је
оно што ми је да ло до вољ но
сна ге да сво је от ку ца је ср ца то -
ком це лог пу та по кло ним свим
клин ци ма ко ји ће јед ног да на
би ти у том ин ку ба то ру. Ко ли -
ко год да је пут био те жак, то -
ли ко га је лак шим чи ни ла по -
ми сао да ће мој труд не ко ме
до не ти жи вот и ра дост. Имао
сам мо тив ви ше да окре ћем
пе да ле по пла ни на ма, так ми -
чио сам се са сун цем, би ло је
ту на рав но и ки ше, би ло је ква -
ро ва на би ци клу, као и мо јих
лич них пси хич ких тра у ма –
због бу ше ња гу ма, про бле ма на
пу ту и не на ла же ња пра ве пу -
та ње, али вре де ло је – ис ти че
Ду шан.

Москва. Тре ба ло би се да и
ово пу то ва ње ре а ли зу је у са -
рад њи са Ро та ри клу бом из
на шег гра да и са оста лим клу -
бо ви ма ко ји ће се на ћи на том
пу ту. На рав но, и то ће би ти
про је кат ху ма ни тар ног и еко -
ло шког ка рак те ра – на ја вио је
Ми лој ков.

Дра га на Ко жан

На циљу: са ротаријанцима у Бриселу

Сва је ова места Душан посетио

НЕО БИ ЧАН ПОД ВИГ НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ НА ДУ ША НА МИ ЛОЈ КО ВА

ОКРЕ ЋУ ЋИ ПЕ ДА ЛЕ, ПРЕ ТВА РА НЕ МО ГУ ЋЕ У МО ГУ ЋЕ

Милојков је пропедалирао кроз девет држава

ГО ДИ НЕ НИ СУ ДОБАР ИЗ ГО ВОР

Иа ко има 56 го ди на, Ду шан Ми лој ков ту ци фру не ви ди као

пре пре ку за ба вље ње би ци кли змом, а ка да је реч о ци ље -

ви ма – се би не пре кид но по ди же ле стви цу.

– Кад во зим би цикл, ја се сва ког да на так ми чим са са -

мим со бом, до ка зу ју ћи се би ко ли ко мо гу да из др жим. За са -

да ме ор га ни зам то ли ко до бро слу жи да ве ру јем да ћу још

до ста го ди на мо ћи да оба рам ре кор де и пи шем пу то пи се.

На дам се да ћу оним што чи ним ин спи ри са ти и мо је Пан -

чев це да се и са ми по све те окре та њу пе да ла, јер то је нај бо -

ље што мо гу да учи не за се бе и сво је здра вље, али и за овај

град ко ји ва пи за ки се о ни ком – ка же Ми лој ков.

Циљ Душановог
путовања је
прикупљање новца за
набавку инкубатора
за панчевачку
болницу
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Ме ђу нај ег зо тич ни јим и нај -
скро ви ти јим оа за ма при ро де
у око ли ни са свим си гур но су
и две ду нав ске аде, ко је ад ми -
ни стра тив но при па да ју на шем
гра ду – Ча кља нац и Фор кон -
ту мац.

И док је пр ва по зна та и као
цар ство ди вљих сви ња и дру -
гих жи во тињ ских вр ста, ову
дру гу од ли ку је пра ва ка рип ска
пла жа, на да ле ко чу ве на као
„Бе ла сте на”.

По ред број них ку па ча и из -
лет ни ка, на њој ле ти ужи ва и
не ко ли ко сто ти на ви кен да ша.

Ме ђу тим, као ни у би ло ко -
јој дру гој (ов да шњој), на из глед
бај ко ви тој при чи, ни је баш све
са мо сре ћа, сре ћа-ра дост...

На се ље „Бе ла сте на”, за рет ке
не у пу ће не, на ла зи се на ду нав -
ском остр ву Фор кон ту мац, на
по ла пу та до Бе о гра да. Пре са -
мог ра чва ња тих дру мо ва скре -
ће се ле во и на кон де се так ми -
ну та во жње до ла зи се на при -
ста ни ште за пре воз љу би те ља
ужи ва ња у при ро ди по ме ну те
аде. Та мо сво јим чам ци ма пут -
ни ке ску пља ју ста ри реч ни ма -
тро зи, на ко ји ма се, већ на осно -
ву ли ца и те то ва жа, ја сно ви ди
да спа да ју у гру пу оних ко ји
има ју до бру пе тљу.

А пре ко пу та че ка рај ска при -
ро да с хла до ви ном из да шних
кро шњи, ме ђу ко је су се ушу -
шка ле и број не ви кен ди це.

А на „шпи цу” све га и сва че га

И баш про те клих да на, на ро -
чи то то ком ви кен да, за том ег -
зо ти ком по хр лио је ве ли ки број
жи те ља пре сто ни це, као и мно -
ги на ши су гра ђа ни. Њи хов крај -

њи циљ, на рав но, би ла је пла -
жа Бе ла сте на, то јест чу ве ни
„шпиц”. А та мо, ка да се темпе -

ра ту ра при бли жи че тр де се том
по де о ку, све ври као у кошни -
ци. И док су се јед ни рас хла -
ђи ва ли у пли ћа ку, бу ду ћи да
су стру је ве о ма ја ке, па тре ба
би ти на опре зу, дру ги су се ба -
шка ри ли на пе ску, као и у ка -
фа ни ца ма на лик они ма на Ку -
би или Ја мај ци.

Из мно гих од њих чу ла се и
му зи ка, а ти „ша ро ли ки”, и не
баш сви ма при хва тљи ви, зву -
ко ви пре пли та ли су се и са
они ма ко ји су до пи ра ли и са
број них бро ди ћа, од ко јих су
не ки под се ћа ли и на бур жуј -
ске јах те.

Ту по чи ње и она дру га стра -
на ме да ље, јер ни је све на Бе -
лој сте ни та ко „бе ло”. Реч је о
не у ре ђе но сти тог, у мал те не
сва ком сег мен ту, ди вљег острва.

То и је сте пра ва ди вљи на, јер
по ред то га што не ма стру је и
град ске во де, ни дру ги ва жни
де та љи ни су ре ше ни по ур ба -
ним стан дар ди ма. Ни бли зу...

Па, иа ко је за мно ге љу би те -
ље Бе ле сте не та ди вљи на за -
пра во оно што их нај ви ше при -
вла чи, по сто ји и до бар број по -
се ти ла ца, пре све га, вла сни ка
ви кен ди ца, ко ји ма ни је ни ма -
ло при јат но што је то ли ко то га
пре пу ште но сти хи ји.

За ко ни џун гле

Је дан од њих, чи је име из ра зу -
мљи вих раз ло га ни је обе ло да -
ње но, на во ди да у по след ње вре -
ме ов де има мно го, на зо ви мо
их, ко му нал них про бле ма. Пре
све га, у по гле ду (не)ре дов ног
од но ше ња сме ћа. Ка же тај ста -
ро се де лац да је де ве де се тих го -
ди на про шлог ве ка у том сми -
слу био пот пу ни ха ос, па је две -

хи ља ди тих то не ка ко нор ма ли -
зо ва но, на кон че га се у ак ту ел -
ној де ка ди то чак вра тио уназад.

– Сме ће је по чет ком две хи -
ља ди тих од 1. ју ла до кра ја сеп -
тем бра од но ше но три пу та не -
дељ но, а од 2012. го ди не то је
уки ну то, па су љу ди по но во по -
че ли сва шта да ба ца ју у ре ку.
Тек са да, од 15. ју ла, не што је
по че ло да се ра ди по том пи та -
њу. На „шпи цу” су про блем и
чам ци, јер не ма ни ког ко спро -
во ди пра ви ла. При ме ра ра ди,
осам де се тих го ди на про шлог
ве ка пло ви ла су увек би ла с ле -
ве стра не, а ку па чи с де сне. Не -
кад је га рант ка квог-та квог ре -
да био Фе ри јал ни са вез, ко ји
је ту имао камп, али де ве де се -
тих је по чео ха ос. Кре ну ле су
да ни чу и ди вље ка фа не, а јед -
ном ли ку ко ји је отво рио бир -
цуз, сме тао је ина че леп ка нал
где су љу ди др жа ли чам це, па
га је јед но став но за тр пао. Све
у све му, иа ко Бе ла сте на ни је
зва нич но ку па ли ште, то ли ко
ду го се љу ди ов де ку па ју, и то у
ве ли ком бро ју, да би др жа ва
мо ра ла да не што ре гу ли ше. За -
сад, ов де је „оф шор” зо на у
сва ком по гле ду и вла да ју за -
кон ја чег или до бре во ље – за -
кљу чу је овај ви кен даш.

При мед бе иду и на ра чун
упра ви те ља („Вој во ди на шу ме”),
ко ји, ка ко ка жу, је ди но на пла -
те за куп пла ца и обје ка та, а го -
то во ни шта не да ју за уз врат.

– О се че њу и одр жа ва њу др -
ве ћа уоп ште не ха ју, а на ма је
то стро го за бра ње но. И кад ти
део бре ста, ре ци мо, пад не на
обје кат, до би јеш од го вор – „ни -
си имао сре ће”. Он да мо раш
де бе ло да пла тиш не ког да ти

исе че и при том ри зи ку јеш да
ти шу ма ри при ле пе ка зну – ја -
да се овај осве до че ни по што -
ва лац при ро де Бе ле сте не.

Од про бле ма он ис ти че и бу -
ку, пар ки ра ње по ме ну тих јах -
ти, за у зи ма ње ме ста на пла -
жи, али мо жда и нај ве ћа ноћна

мо ра је то што овим на се љем
опе ри ше и јед на гру па ло по ва
ко ја, ка ко ка же, без ика квог
за зо ра упа да у на пу ште не ку -
ће и пе ље ши их, али да за сад,
ни ка кве ре ак ци је над ле жних
не ма.

Упр кос све му, Бе ла сте на има
рај ски по тен ци јал, па би у ве -
зи са свим на ве де ним про бле -
ми ма ипак мо ра ло што хит ни -
је не што да се пре ду зме.
(У сле де ћем бро ју би ће ре чи о
ади Ча кља нац)

Ј. Фи ли по вић

ЛИ ЦЕ И НА ЛИЧ ЈЕ ОМИ ЉЕ НОГ КУ ПА ЛИ ШТА НА ДО МАК ГРА ДА

БЕ ЛА СТЕ НА – ЕГ ЗО ТИ КА И ДИ ВЉИ НА

Са стој ци:
– 500 г ко ра
– 750 г фи ле та осли ћа
– два па ра дај за
– три шар га ре пе; гла ви ца лу ка
– 50 г пи рин ча
– пер шун, коц ка су пе, пра -
шак за пе ци во, два дл ки се ле
во де, ка ши чи ца ве ге те, уље,
со и би бер
При пре ма:
Про пр жи ти лук и шар га ре пу,
до да ти за чи не, а ка да омек -
ша ју, до да ти пар чи ће ри бе,
исе че ни ољу штен па радајз, ки -
се лу во ду, здро бље ну коц ку су -
пе, прет ход но ску ва ни пи ри -
нач и исец кан першун.

У на у ље ну теп си ју ста ви ти
две ко ре, по пр ска ти ме ша ви -
ном ки се ле во де, пра шка за
пе ци во и уља, па ста ви ти три
ко ре (та ко ђе их по пр ска ти при -
пре мље ном ме ша ви ном) и та -
ко све док не по тро ши мо тре -
ћи ну ко ра. За тим ста ви мо фил,
по но во по пр ска мо ко ре, ста -
ви мо фил и на кра ју по пр ска -
мо оста так ко ра. Исе че мо све -
же на ве ћу пар чад, па ста ви -
мо у за гре ја ну рер ну на 250
сте пе ни. Пе ћи 30 ми ну та.

При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ 

СА УДИ ЦЕ

ПИТА СА РИБОМ

Ша ран
Ако хо ће те успе шно да пе -
ца те ша ра на, тре ба и да га
хра ни те. Нај че шће се за хра -
ње ње ко ри сти ста ри ку ку -
руз. До ње га је ла ко до ћи, а
да је и од лич не ре зул та те.

Шта по ви за ша ра на тре -
ба ло би да су ду жи не од 3,60
до 3,90 ме та ра, по мо гућ -
ству па ра бо ли ци, а те жи не
ба ца ња од 2,5 до 3 ли бре.
Мо гу се ко ри сти ти и ја чи
шта по ви у за ви сно сти од по -
тре бе. Ша ран се че сто на ла -
зи да ле ко од оба ле, па су
по треб ни да љи за ба ча ји.

Као и у ло ву со ма, ва жно
је да ма ши ни це бу ду ја ке,
са ве ли ким ка па ци те том
стру не. Да нас
се на тр жи -
шту ри бо -
ло вач ке
опре ме
м о  ж е
на ћи ве -
ли ки из -
бор шта по -
ва и ма ши ни -
ца на ме ње них ло ву ша ра на.

Мно го па жње тре ба по -
све ти ти и мам ци ма. Ту по -
чи ње пра ва фи ло зо фи ја. Да
ли се опре де ли ти за ку ку -
руз ко ји се про из во ди са
1.000 раз ли чи тих аро ма, или
за бо и ле ко јих има у 2.000
ра зних аро ма? Мо жда ка -
ча мак – ста ри тра ди ци о нал -
ни ма мац ло ва ца на ша ра -
не? Ри бо лов ци у овим кра -
је ви ма нај че шће се опре де -
љу ју за ста ри до бри ку ку -
руз. Ту је још и ка ча мак.
Што је си гур но, си гур но је.

Го ди шње до ба ка да је ша -
ран нај ак тив ни ји је сте је -
сен. Та да га мо же те пе ца ти
то ком це лог да на. Зна да
при ђе и на де се так ме та ра
од оба ле. Та да се мо же до -
бро пе ца ти и на пло вак, с
тим што су ки да ња ре дов на
по ја ва. Бит но је ре ћи да ша -
ран нај ви ше во ли шљун ко -
ви то дно где има па ње ва,
гра ња и дру гих пре пре ка.
Кад на ђе те та кво ме сто, уло -
ви су че сто од лич ни. 

Ту се мо же оче ки ва ти и
пра ви ка пи та лац.

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

Ко зна ко ји пут за ре дом то ком
ле та, у ор га ни за ци ји Пла ни -
нар ског дру штва „Је ле нак”, пан -
че вач ки љу би те љи при ро де мо -
гли су да ужи ва ју у ча ри ма не -
па тво ре не при ро де.

На и ме, овог пу та, од 26. до
29. ју ла, се дам на ест пла ни на -
ра бо ра ви ло је на Про кле ти ја -
ма – ди вљем и не при сту пач -

ном, а исто вре ме но не ствар но
ле пом пла нин ском ма си ву пре -
пу ном фа сци нант них креч њач -
ких ли ти ца, ко ји се про сти ре
око тро ме ђе Ср би је, Ал ба ни је
и Цр не Го ре.

Секрeтар по ме ну тог дру штва,
Ми лан Глу мац, ис та као је да су
Пан чев ци за то вре ме ус пе ли да
„осво је” ви ше зах тев них вр хова.

– По пе ли смо се на Во лу -
шни цу, ко ја се на ла зи на 1.985
ме та ра над мор ске ви си не, за -
тим на По па ди ју (2.057) и Та -
ли јан ку (2.156), као и на ве о -
ма не го сто љу би ви Оч њак
(2.185), са про ла зом кроз та -
ко зва на Шу пља вра та, где је
спу шта ње би ло мо гу ће са мо
уз по моћ по ста вље не сај ле.
Пр вог да на, уче ство ва ли смо
на ре пу блич кој ак ци ји Цр не
Го ре у ор га ни за ци ји ко ле га
дру штва „Ка ран фи ли” из Гу -
си ња, у чи јем пла ни нар ском
до му нам је при ре ђе на ср дач -
на до бро до шли ца и бес плат -
но по слу же ње. Дру гог да на,
из ве ли смо успон на по ме ну -
ти Оч њак, на ко ји је иза шло
укуп но де сет чла но ва на ше
еки пе. За раз ли ку од про шле
го ди не, има ли смо сре ће с
вре ме ном, јер би пе ња ње по
ки ши ла ко мо гло тра гич но да
се за вр ши. Тре ћег да на смо
се по пе ли до Хрид ског је зе ра
на 1.970 ме та ра, у чи јим смо
ле по та ма бес крај но ужи ва ли.
Све у све му, за три да на пла -
ни на ре ња, пре ва ли ли смо

укуп но 2.800 ме та ра успо на и
хо да ли око три де сет ки ло ме -
та ра, што је на Про кле ти ја ма

при ли чан иза зов – на вео је
Глу мац.

Ј. Ф.

НА ШИ ПЛА НИ НА РИ НА ЈЕД НОЈ ОД НАЈ ЗАХ ТЕВ НИ ЈИХ ПЛА НИ НА

Хра бри Пан чев ци срећ ни на Про кле ти ја ма



КРОС-ДУ А ТЛОН У КА ЧА РЕ ВУ

ПЕ ХА РИ ОТИ ШЛИ У ЛЕ СКО ВАЦ
Је да на е сто го ди шњи Но вак Сто -
јиљ ко вић из Ле сков ца осво јио
је ти ту лу пр ва ка Ср би је на Др -
жав ном пр вен ству у крос-ду а -
тло ну у ка те го ри ји ста ри јих пи -
о ни ра, а ње гов брат Ан дри ја
Сто јиљ ко вић за у зео је тре ће ме -
сто у ка те го ри ји мла ђих ка де -
та. Пр вен ство је одр жа но на је -
зе ру у Ка ча ре ву, а над ме та ло
се осам де сет так ми ча ра.

Уче сни ци су се над ме та ли
по па кле ној вру ћи ни, на тем -
пе ра ту ри од 38 сте пе ни, на
нима ло ла ким дис тан ца ма.
Пио ни ри су се так ми чи ли на

дистан ца ма од 500 ме та ра тр -
ча ња, два ки ло ме тра во жње би -
ци кла и 500 ме та ра тр ча ња.
Ка де ти су тр ча ли је дан ки ло -
ме тар, во зи ли су би цикл три
ки ло ме тра, па су по но во тр ча -
ли 1.000 ме та ра. У тр ци шта -
фе та, Но вак је мо рао да ис пли -
ва 100 ме та ра, да во зи би цикл
два ки ло ме тра и по том ис тр чи
500 ме та ра.

Но вак и Ан дри ја Сто јиљ ко -
вић су, ина че, чла но ви ТК-а
Па трик Пан че во, ПК-а Ле ско -
вац, АК-а Ду бо чи ца и БК-а
Дубо чи ца.

СПОРТ
Петак, 16. август 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ–ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БРАТСТВО 1946
недеља, 17 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Крајишник: КРАЈИНА–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–РАДНИЧКИ
недеља, 17 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОЛЕТ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА–СТРЕЛА
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА
утакмице се играју у недељу, од 17 сати
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Ди на мо 1945 стар ту је
у Зре ња ни ну

Же ле зни чар пред
сво јим на ви ја чи ма

Лет ња па у за је окон ча на. Пред -
сто је ћег ви кен да, „бу ба ма ра”
кре ће с цен тра и у ни жим фуд -
бал ским ли га ма. Очи по кло -
ни ка нај ва жни је спо ред не ства -
ри на све ту у Пан че ву и око ли -
ни и ове је се ни би ће упр те у
два град ска клу ба – Ди на мо
1945 и Же ле зни чар.

Фуд ба ле ри оба ко лек ти ва
вред но су ра ди ли то ком при -
прем ног пе ри о да, а оба ти ма
бо ра ви ла су и де се так да на ван
гра да – „бр зи воз” у Ко сје ри ћу,
а „ди зел ка” на Зла ти бо ру.

Ди на мо 1945 од ове се зо не
пред во ди тре нер Дра жен Ду кић,
тим је по ја чан ис ку сним и про -
ве ре ним игра чи ма, а ам би ци је
свих љу ди у клу бу из ра зи то су
ви со ке. „Бр зи воз” же ли пла -
сман у ви ши ранг. Би ло је то -
ком при пре ма до вољ но вре ме -
на да се еки па уи гра, а од и гра -
но је и се дам кон трол них утак -
ми ца. Ди на мо 1945 нај пре је
са вла дао Мла дост из Омо љи це
са 6:2, по том је по ра жен од Рад -
нич ког на Но вом Бе о гра ду са
3:1, а про тив Рад нич ког из Обре -
нов ца би ло је не ре ше но 2:2.
Усле ди ле су три по бе де мо ма ка
ко је пред во ди тре нер Ду кић.
Сло га из По же ге по ра же на је са
2:0, Бу дућ ност у Ва ље ву са 3:1,
а Сло бо да из Ужи ца са 1:0.

Ге не рал ну про бу, пред по че -
так шам пи о на та у Срп ској ли -
ги гру па „Вој во ди на”, Ди на мо
1945 имао је про шле су бо те у
Бе о гра ду, где је са до ма ћом еки -
пом ИМТ-а играо без го ло ва.

Тим из на шег гра да ову утак -

ПРЕД ПО ЧЕ ТАК ПР ВЕН СТВА У СРП СКОЈ ЛИ ГИ „ВОЈ ВО ДИ НА”

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ „ВО ЗО ВИ” ЖЕ ЛЕ НА ВРХ

ми цу по чео је у са ста ву: То -
мић, Бо бар, Да шић, Ка ри шик,
Сто ја нов, Ах чин, Ми ло је вић,
Ста нић, Сто ја нов ски, Шар че -
вић и Бе лић, а игра ли су и: Лу -
кић, Нин ко вић, Бо дло вић, Не -
ду чић, Тер зић, Ђо кић, Чор да -
шић, Зул фић, Ра ди са вље вић,
Пе тро вић и Ар на у то вић.

„Бр зи воз” је и у овој утак -
ми ци био до ми нант ни ји ри вал,
али је пре ве ли ка вру ћи на си -
гур но ути ца ла на кон цен тра -
ци ју игра ча, па су мре же оста -
ле не так ну те. 

У пр вом ко лу пр вен ства, у
су бо ту, 17. ав гу ста, Ди на мо 1945
го сту је у Зре ња ни ну, где ће од -
ме ри ти сна гу са до ма ћим Рад -
нич ким.

Од 8. ју ла, ка да је шеф струч -
ног шта ба Ду шан Је врић оба -
вио про зив ку игра ча, вред но
тре ни ра ју и фуд ба ле ри Же ле -
зни ча ра.

По пу лар на пан че вач ка „ди -
зел ка” та ко ђе је знат но из ме -
ни ла тим у од но су на про шлу
се зо ну. Ипак, оно што мо же да

ра ду је на ви ја че овог спорт ског
ко лек ти ва је сте чи ње ни ца да
је „ко стур” ти ма остао на оку -
пу, а да су до шли ис ку сни, про -
ве ре ни игра чи, ко ји би тре ба -
ло да пред ста вља ју пра ва по ја -
ча ња. Же ле зни чар у но вом пр -
вен ству же ли да на пад не пр во
ме сто и пла си ра се у ви ши ранг.

У по след њој кон трол ној утак -
ми ци, пред по че так пр вен ства у
Срп ској ли ги гру па „Вој во ди на”,
мом ци ко је пред во ди тре нер Ду -
шан Је врић, на свом те ре ну са -
вла да ли су Вр шац са 3:2. Ова
утак ми ца од и гра на је у не де љу,
11. ав гу ста, на СЦ-у „Мла дост”.

По вре лом лет њем да ну, у
го то во не мо гу ћим усло ви ма,
мом ци обе еки пе при ка за ли су
со лид ну пар ти ју. Иа ко су го -
сти ра но по ве ли, по сле јед не
гу жве у ше сна е стер цу до ма ћег
ти ма, Же ле зни чар је ус пео да
пре о кре не ре зул тат и да три -
јум фу је на ге не рал ној про би.
Го ло ве за „ди зел ку” по сти гли
су ка пи тен Да ни ло Ко ва че вић
(два) и Ђор ђе Ив ко вић.

Же ле зни чар је утак ми цу по -
чео у са ста ву: Кне же вић, Ла за -
ре вић, Ру ња ић, Јан ку лов, Бра -
јо вић, Плав шић, Ман дић, Јо ва -
но вић, Сто ја но вић, Лу кић и Ко -
ва че вић, а при ли ку су до би ли
и: Сто ја нов, Илић, Ву че тић, Пе -
тро вић, Ив ко вић, Вла ди са вље -
вић, Ми ли во је вић и Та на сковић.

– За до во љан сам ка ко смо
од и гра ли про тив из у зет ног ри -
ва ла. Има де та ља ко је тре ба да
по пра ви мо, али си гу ран сам да
ће мо спрем ни до че ка ти по че -
так пр вен ства. Го то во све еки -
пе у ли ги су из јед на че не по
ква ли те ту и знат но по ја ча не.
Би ће вр ло не из ве сно и те шко
пр вен ство. У мно гим утак ми -
ца ма од лу чи ва ће јед на си ту а -
ци ја, је дан гол... На дам се да
ће мо ми би ти та еки па ко ја ће
ко ри сти ти сва ку шан су – ре -
као је, по сле утак ми це са Вр -
шча ни ма, шеф струч ног шта -
ба Же ле зни ча ра, Ду шан Је врић.

Меч на СЦ-у „Мла дост” до -
бро је по слу жио и фуд ба ле ри -
ма Вр шца.

– Же ле зни чар је из у зе тан
тим. С пра вом се свр ста ва у
ред нај о збиљ ни јих кан ди да та
за нај ви ши пла сман. Ми у пр -
вен ство ула зи мо са мла дом еки -
пом, са же љом да се над и гра -
ва мо и бо ри мо у сва кој утак -
ми ци – до дао је тре нер Вр шца,
Не над Ми ја и ло вић.

Пр ву утак ми цу у но вом пр -
вен ству Срп ске ли ге гру па „Вој -
во ди на” Же ле зни чар игра у
неде љу, 18. ав гу ста, ка да ће на
СЦ-у „Мла дост” го сто ва ти еки -
па Брат ства 1946 из При гре -
ви це. Овај меч по чи ње у 17 са -
ти, а уз по др шку са три би не,
Да ни ло Ко ва че вић и ње го ви са -
и гра чи лак ше ће сти ћи до вред -
не по беде.

ЕКИП НО ПР ВЕН СТВО ЕВРО ПЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

ЗО РА НИ ЗЛА ТО И СРЕ БРО

ША ХОВ СКИ ТУР НИР У БИ ЈЕ ЉИ НИ

ТРИ ЈУМФ СТЕ ФА НА МАР СЕ НИ ЋА

ЕВРОП СКИ ШАМ ПИ О НАТ У ША ХУ

МАР КО СА НАЈ БО ЉИ МА
Наш су гра ђа нин Мар ко Ми -
ла но вић, ви ше стру ки ка дет ски
пр вак Ср би је у ша ху, на ла зи се
на Пр вен ству Евро пе за игра че
до 18 го ди на, ко је се одр жа ва у
глав ном гра ду Сло вач ке – Бра -
ти сла ви.

Бес по штед не бор бе на та бла -
ма са 64 цр но-бе ла по ља тра ја -
ће је да на ест да на, а у не ко ли -
ко ста ро сних ка те го ри ја за сла -
ву и бо га те на гра де бо ри се ви -
ше од 1.500 мла дих ша хи ста,
из пре ко пе де сет зе ма ља са Ста -
рог кон ти нен та.

Мар ку је ово пе та уза стоп -
на го ди на ка ко пред ста вља Ср -
би ју и Пан че во на европ ским
и свет ским пр вен стви ма, а увек
је је дан од нај за па же ни јих
члано ва на шег на ци о нал ног
тима.

Бор бе у Бра ти сла ви ула зе у
дру гу по ло ви ну так ми че ња, а
са че ти ри по е на из пет пар ти -
ја, Мар ко је тре нут но је дан од

на ших нај у спе шни јих ре пре -
зен та ти ва ца. 

Еки па на ше зе мље ове го -
ди не на Европ ском пр вен ству
бро ји 27 чла но ва, ста ро сти од
осам до осам на ест го ди на, а
пред во ди је се лек тор ре пре -
зен та ци је Ср би је, ин тер на ци -
о нал ни мај стор ша ха, Зо ран
Ар со вић.

У Ско пљу је про шлог ви кен -
да одр жа но екип но Пр вен -
ство Евро пе у атле ти ци, у кон -
ку рен ци ји се ни о ра. У са ста ву
ре пре зен та ци је Ср би је так ми -
чи ла се и чла ни ца АК-а Ди -
на мо, Зо ра на Бар јак та ро вић.

На ша су гра ђан ка је на овом
пре сти жном над ме та њу осво -
ји ла две ме да ље. У тр ци на
4x400 ме та ра оки ти ла се нај -
сјај ни јим од лич јем, а сре бро
је за слу жи ла у ди сци пли ни
4x100 ме та ра.

Зо ра на је у зим ском при -
прем ном пе ри о ду има ла
озбиљ ну по вре ду, ко ја је то -
тал но из ба ци ла из тре на жног

про це са. Пе ри од опо рав ка
тра јао је го то во ме сец да на,
па јој је би ло из у зет но те шко
да по но во по сти же за па же не
ре зул та те.

Од лич ја осво је на у Ско пљу
нај бо љи су по ка за тељ то га да
се Зо ра на по ла ко вра ћа у пра -
ву так ми чар ску фор му и да
од ње до бре ре зул та те тек тре -
ба оче ки ва ти.

За че тр на ест да на оче ку је
је Пр вен ство Ср би је за се ни -
о ре, а по том и Бал кан ске игре.
Љу ди у АК-у Ди на мо се на -
да ју да ће Зо ра на би ти и уче -
сни ца Олим пиј ских ига ра у
То ки ју на ред не го ди не.

Burbach

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дф1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Страну припремио

Александар
Живковић

Ка де ти Шах клу ба „Аље хин”
из на шег гра да ле то про во де
ве о ма рад но – кроз тре нин ге,
кам по ве и тур ни ре. 

Не дав но је у Би је љи ни
одр жа но ве ли ко ме ђу на род -
но так ми че ње на ко ме је Сте -
фан Мар се нић од лич ном
игром за ди вио све љу би те -
ље игре на 64 по ља у ре ги о -
ну. Кон ку рен ци ја је би ла ве -
о ма ја ка, јер су се над ме та -
ли нај бо љи ка де ти из Бо сне

и Хер це го ви не, Цр не Го ре и
Ср би је.

Сте фан је убе дљи во, без по -
ра за, осво јио пр во ме сто у гру -
пи де ча ка до че тр на ест го ди -
на. Сли ку успе ха ШК-а „Аље -
хин” упот пу нио је Мар ко Фор -
ђа ри ни, ко ји је по де лио тре -
ће и че твр то ме сто.

Та ко је вре дан рад у ШК-у
„Аље хин”, кроз сва ко днев не
тре нин ге и кам по ве, ре зул тирао
и на овом зна чај ном турни ру.

Овог викенда
Фудбал
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Александар
Батало, студент:

     – Лето проводим
радно: запослен сам 
у кафићу. Поред тога, 
у слободно време
тренирам.

Александра
Милошевић,
економиста:

    – Управо се спремам
за море, ускоро путујем.
Немам обичај да се
купам у Панчеву, на
Градском базену ми је
превелика гужва. Море је
за мене избор број један!

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Температуре
Ух, како добро дође пиштољ на воду на 32 степена у хладу!

    Погодак у тело те разбистри, извуче ти осмех.

    Како је лоше право оружје на свакој температури.

    Посебно када њиме звецкају крвожедни.

    Што могу да личе на добронамерне плишане меде.

    Плишаним медама и онима што на њих личе добро је скоро увек.

    Глиненим голубовима никад.

    Ни на једној температури.

У сенци
Постоје људи који једноставно воле да их полију светла.

    И рефлектори воле да поливају њих.

    Некада је то и морање.

    И људи и светала, мада се то много мање односи на прве, 

    свесне онога што чине.

    Истовремено, има и оних што уживају у сенци.

    Ту су на свом терену.

    Виде све, а њих мало ко примећује.

Зарђалости
Пошто одашиљаоци порука постану агресивни док се 

    бесомучно понављају – изгубе природну боју.

    Касно је да се у том моменту пресвуку, прелакирају и 

    нашминкају да би победили зарђалост.

    Касно је за то, време им је за старо гвожђе.

    Када хватачи сигнала престану да их хватају као пре, то 

    значи да су зарђали.

    Ипак, за њих још увек има шансе да се поправе.

Стојан Грујић,
гимназијалац:

     – Излазим тек
предвече, када је
напољу пријатније, па
остајем до касно. 
Преко дана избегавам
да боравим напољу 
због сунца. То време
користим за читање.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

20. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Весна, Петре, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу.

                                                            Редакција

„Јахање на таласима”… Грчка, Лептокарија.
Петар Милановић

Поздрав од нинџи са Тајланда.
Весна Зубић


