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ВАРОШ
НАСТАВЉА СЕ БОРБА НЕПРЕСТАНА

ДА ЛИ СУ ПАНЧЕВАЧКИ
КОМАРЦИ НЕУНИШТИВИ
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 оружне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за држање 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 ношење оружја.
Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радника „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 законску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну прекршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Домаћи
задатак
Веровали или не, још само две
недеље преостале су до почетка нове школске године! Је л’
и вама пролетео распуст?
Имате ли осећај да и нисте
богзнашта стигли да урадите
са клинцима од јуна до данас,
иако сте толико тога планирали? Чини вам се да је сад крајње време да преостале слободне дане искористите за нешто
креативно, само немате појма
шта бисте уопште радили? Ево
добре идеје!
Јесте ли већ чули за ону учитељицу што је ђацима за домаћи током лета задала 45 фантастичних задатака који се,
наравно, уопште не тичу градива у школи? Реч је о задацима које би свако од нас, имао
децу или не, био распуст ил’ не
био, с времена на време требало да постави себи. Ево шта је
учитељица, између осталог, задала клинцима.
Види један излазак сунца.
Погледај бар један филм са породицом. Направи домаћи сладолед. Гледај у звезде и сањај.
Засади и негуј једну биљку. Посети један музеј и иди на једну
изложбу. Баци се у базен и испрскај што више. Прочитај две
књиге и понеки стрип. Направи себи једну огрлицу или наруквицу. Одгледај бар један ватромет. Прави балоне од
сапунице. Посети један град
или село које не познајеш. Гледај у облаке и тражи облике у
њима. Бави се спортом, певај,
играј и плеши. Воли самог себе, веруј у себе и чувај се. Научи да радиш нешто ново. Смеј
се док те не заболе образи и
стомак. Сваког дана поклони
бар три загрљаја. Обој и украшавај камење. Посети неку библиотеку. Напиши једну причу. Реци некоме да ти је драг и
да га волиш гледајући га у очи.
Пусти једном змаја. Стекни
бар два нова пријатеља. Направи једну незаборавну фотографију и урами је. Види један залазак сунца и уживај.
Урадимо ли бар три-четири
ствари са овог списка у једној
недељи, или бар месецу, живот
ће нам несумњиво добити лепшу арому. Почнимо од овог
распуста. Да видимо шта се може учинити за ово преостало
време... Који ћете ви задатак
најпре урадити? Ово са загрљајима звучи баш добро, зар не?

НА ЧЕМУ СЕ РАДИ У ШКОЛАМА ТОКОМ РАСПУСТА

ЧИСТЕ ФАСАДЕ, САВРЕМЕНА ОПРЕМА И ПРОЈЕКТИ
За текуће радове у
основним школама, Град
издвојио седам милиона

видео-надзор, интерфонски систем за
надзор и школску таблу (436.986); ТШ
„23. мај” биће опремљен кабинет са
17 десктоп рачунара с квалитетном
графичком картицом (564.541); МШ
„Стевица Јовановић” убудуће ће у кабинету за здравствену негу имати
опрему из области гинекологије и акушерства (821.884 динара).
Услови за учење и рад очигледно ће
бити на вишем нивоу у наредној
школској години.

Реализација у току или
већ све финиширано
Неке школе имају проблеме
с легализацијом објеката,
каже ресорна већница
Док траје школска година, зна се шта
је најважније: деца – како основношколска, тако и средњошколци – која
треба да буду фокусирана на испуњавање својих обавеза, баш као и њихови наставници и професори. Није то
увек тако, али то није ни тема овог
текста, већ изглед и стање школских
зграда и дворишта, чиме се док часови трају, у складу с ингеренцијама и
способностима, баве само домари.
На лето, током распуста, у пусте
зграде улазе грађевинци како би их
скоцкали колико је то у финансијском
смислу могуће. У вези с овим последњим, као и с још неким моментима
из њеног ресора, саговорница нам је
мр Татјана Божић, градска већница
задужена за образовање.
Керамика и учионице
За радове из области текућег одржавања у основним школама – кречење
учионица и других просторија, замена подова, молерско-зидарски радови и разне адаптације простора – за
11 од 20 школа ове године буџетом
Града планирана су средства у износу
од око седам милиона динара.
Школе су почеле реализацију највећег броја радова, а неки су већ и завршени: у ОШ „Исидора Секулић” извршена је замена подних облога у
ходнику школе, што је коштало
497.014 динара, а у ОШ „Свети Сава”
урађена је прва фаза израде техничке
документације за потребе гасификације школе; цена тог посла била је
297.600 динара.
– Када су тема инвестиције у основним школама, завршени су радови на

Татјана Божић: Град ће видети где је могуће убрзати процедуре
изради бетонске подлоге за спортске
терене у ОШ „Доситеј Обрадовић” у
Омољици, у вредности од 960.000 динара. У ОШ „Јован Јовановић Змај” у
току је израда техничке документације за извођење радова на инсталацијама противпожарне заштите – део
потребних папира је завршен, а то је
стајало 295.200 динара; у ОШ „Ђура
Јакшић” у току су радови на реконструкцији инфраструктуре и спортских терена, у процењеној вредности
од око 17 милиона динара – од чега
је школа по конкурсу из буџета АП
Војводине остварила средства у износу од 9.860.352, док је Град за суфинансирање издвојио 2.465.088 динара – наводи Татјана Божић.
Постављање керамике, санација тоалета, поправак фасада и измештање
монтажних објеката – опис је радова
из области текућег одржавања у пет
средњих школа ове године, за шта је
из градске касе издвојено око
2.600.000 динара. Већина радова је у
току, а у две школе су и завршени: у
ЕТШ „Паја Маргановић” керамичарски радови у кабинетима школе
(188.800 динара), а у Гимназији
„Урош Предић” израда концептуал-

РА ДО ВИ С РО КОМ ДО 1. СЕП ТЕМ БРА
Према најавама, до 1. септембра биће завршени ови радови (вредност
инвестиција исказана у динарима је у заградама):
1. ОШ „Васа Живковић” (150.000) – кречење кабинета на спрату;
2. ОШ „Ђура Јакшић” (350.000) – уређење простора за архивску грађу;
3. ОШ „Мирослав Антић Мика” (588.000) – замена оштећених стакала
на фискултурној сали;
4. ОШ „4. октобар” (450.000) – кречење просторија у старој школи;
5. ОШ „Аксентије Максимовић” (308.239) – замена подова у учионицама и библиотеци;
6. БШ „Димитрије Парлић” (350.000) – замена балетског пода са пратећим радовима и кречењем просторија, и (500.000) – молерско-зидарски радови и замена столарије;
7. МШ „Стевица Јовановић” (400.000) – измештање и поновно постављање монтажних објеката, и (150.000) – замена сигурносних решетака;
8. МШ „Панчево” (373.848) – санација тоалета у радионици, и (350.000)
– израда пројекта рушења дела радионице;
9. ПШ „Јосиф Панчић” (500.000) – поправка фасаде.
ног и идејног решења за потребе изградње нових учионица на сопственој
парцели (441.600 динара).
Одељење за инвестиције Градске
управе доставило нам је податке у вези с инвестицијама у средњим школама. Градска већница каже:
– У МШ „Стевица Јовановић” у току је израда техничке документације
за извођење радова на санацији рукометног терена и изградњи панелне
ограде око њега – засад је то коштало
2.196.048, а у МШ „Панчево” ради се
на документима за изградњу радионице; вредност досадашњег посла је
304.200 динара.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 16. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Корзо се зањише.
Центар града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Рачунари и лаптопови
Унапређење стручне наставе у средњим школама у последњих осам година Град Панчево подстиче пре свега
средствима опредељеним Локалним
акционим планом за запошљавање, а
у вези са реализацијом мере активне
политике запошљавања „Унапређење
конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење наставе”, што је у ингеренцији ресора у
Већу који води Сузана Јовановић.

Путем конкурса, школе су у поменутом периоду оствариле средства из
буџета града у износу од око 18 милиона динара за опремање кабинета и
радионица најсавременијом опремом

Обавезне дозволе
Конкурише се и за фондове виших
инстанци власти, мада...
– Највећи проблеми неких школа у
вези су с легализацијом објеката: немају локацијске и употребне дозволе. Зато смо организовали састанак с директорима и секретарима свих таквих
школа. Чули смо где се и у којим службама највише времена губи приликом
прибављања неопходних папира, односно где је легализација застала. Постигли смо начелни договор, па ће Град
видети где је могуће убрзати процедуре, а пошто се заврши легализација, ту
смо да помогнемо са суфинансирањем

ВР ТИ ЋИ И МА ЊАК ПРО СТО РА
У оквиру ПУ „Дечја радост” у 2019. години планирани су радови у вртићу „Бубамара” око терасе, у „Невену” на крову, а у централној кухињи на
делу крова; поменути вртићи и део кухиње биће и окречени.
Ове године је на листи чекања остало 260 деце, а четрдесеторо млађих од годину дана нису ни бодовани, што значи да за укупно 300 деце
нема довољно простора са садашњим градским капацитетима. У вези с
овим Татјана Божић каже:
– Град озбиљно размишља како да реши проблем листе чекања, па ћемо решење и наћи: да ли ће то бити неки објекат у својини града који ћемо реновирати, или ћемо зидати нови – видећемо. Много тога зависи и
од финансија, тј. од прилива новца и буџета. У сваком случају дајемо све
од себе и свакако ћемо урадити оно што је брже изводљиво – важно нам
је да деца буду збринута.
(рачунари, пројектори, лаптопови...).
Завршен је и овогодишњи конкурс за
осавремењивање стручне наставе:
осам средњих школа, које тренутно
потписују уговоре с Панчевом, уз помоћ квалитетних пројеката добиће
скоро четири милиона динара.
Реализоваће се следеће: ЕТШ „Паја Маргановић” опремиће кабинет са
16 нових рачунара (385.655 динара);

и писањем пројеката, како би више
средстава него сада долазило преко покрајинских и републичких конкурса –
објашњава ресорна већница и додаје да
школе, које већ имају неопходну документацију, сваке године добијају средства из различитих фондова.
Чланови Већа и запослени у секретаријатима, према речима Татјане Божић, обилазе градилишта и увек су ту

У ЕТШ „Никола Тесла” ускоро видео-надзор
Гимназија „Урош Предић” имаће нову рачунарску мрежну инсталацију
(469.377); ШОСО „Мара Мандић” ће
у кабинету за цвећарство и пољопривреду сада имати интерактивну таблу,
лаптоп и пројектор (195.600); ПШ „Јосиф Панчић” располагаће рачунарима и пројектором (597.958); МШ
„Панчево” добија 15 рачунара, колорласерски штампач и лаптоп (527.898);
ЕТШ „Никола Тесла” ће поседовати
лаптоп, сет за дојаву пожара, сет за

да помогну руководиоцима школа уколико је то неопходно. Задовољна је висином средстава која Град издваја за
школство, али „увек може више” и поносна је на то што „наше школе никада нису биле у блокади, јер Град редовно плаћа комуналије и ’дарежљив’ је
када је у питању текуће одржавање”.
Пошто, проверено, није тако у мноштву градова у нашој земљи, требало
би да смо задовољни.
С. Трајковић
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АКТУЕЛНО

Петак, 16. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НАСТАВЉА СЕ УНИШТАВАЊЕ ДОСАДНИХ ИНСЕКАТА

ЈЕСУ ЛИ НАШИ КОМАРЦИ НЕУНИШТИВИ?
У четвртак, 15. августа, у Јабуци ће бити спроведено сузбијање ларви комараца у каналима и барама. Том приликом биће коришћен хемијски
препарат који није опасан за
пчеле и друге живе организме.
Уколико буду били повољни
метеоролошки услови, комарци ће бити прскани и дан касније (у петак, 16. августа), од
19 до 22 сата, на територији
града Панчева. То ће бити обављено са земље, задимљавањем, па се пчелари упозоравају да заштите пчеле.
Иначе, на територији Панчева још увек нису откривени ко-

марци заражени вирусом Грознице Западног Нила, саопштио
је Завод за биоциде и медицинску екологију ових дана.
Стручњаци те установе спровели су овај надзор на 21 локацији, а највише у уличним каналима са водом, и у приобаљу Тамиша. Утврдили су да је
број ових инсеката изузетно велики, као и да их највише има
у уличним каналима у Јабуци,
као и у септичким јамама, бурићима у којима се чува вода,
и у другим малим воденим површинама.
Иначе, мужјаци комараца,
који су најбројнији на нашим

просторима, живе до седам дана, а женке од две недеље па
до неколико месеци. Ако се током 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 просеку од 150 до 400 јаја.
Резултати научних истраживања показали су и да комарци
спадају међу најиздржљивије
животињске врсте и да се прилагођавају свим околностима.
Због тога се приликом њиховог
прскања хемијским препаратима препоручује да се обавезно
води рачуна о томе да не постану отпорни на средство које
се користи за њихово сузбијање, јер онда оно неће имати
никаквог ефекта.
М. Г.

ОРГАНИЗАТОР ПРОТЕСТА ПРОТИВ ТРОВАЊА ПАСА И МАЧАКА НАСТАВЉА БОРБУ

Кривична пријава због тровања
Жељко Стојчић, наш суграђанин и организатор протеста,
одржаног 4. августа испред
зграде Градске управе, поводом честих случајева тровања паса и мачака, поднео је у
среду, 14. августа, кривичну
пријаву против двоје наших
суграђана зато што су, по његовом мишљењу, коментарима на Фејсбуку ширили панику и мржњу према псима
луталицама и мачкама, и пози ва ли на њи хо ву на сил ну
ликвидацију!
Стојчић је у пријави навео да
му је засметало то што је један

од двоје прозваних, у коментарима после његових објава на
Фејсбуку, навео да, док неки наши суграђани протестују због
убијања паса и мачака, други
не могу због тих животиња мирно да шетају своју децу.
Аутор тог коментара, како
даље наводи Стојчић у кривичној пријави, због тога је предложио да проблем напуштених
паса и мачака реше они који
последњих недеља трују те животиње по Котежу 2.
Та објава је, према Стојчићу,
била повод за крајње неукусне
и сугестивне коментаре двоје

наших суграђана на Фејсбуку.
Они су, како сматра Стојчић,
таквим текстовима изазвали панику код наших суграђана, јер
су подстрекивали на убијање и
злостављање животиња, што су
кривична дела. Стојчић је у својој кривичној пријави подсетио
да је, у последњих месец дана,
на Котежу 2 отровано око 80
паса и мачака, отровима који
су опасни и за људе, а посебно
за малу децу.
Један од наших суграђанина које је прозвао Стојчић, одговорио му је на Фејсбуку. Он
је негирао да су он и његова

супруга у њиховим коментарима позивали на насилну ликвидацију животиња и нагласио да ниједном нису подржавали њихову ликвидацију. Написао је и да ће се он и његова
супруга одазвати тужилаштву
ако буду позвани и додао да
се они осећају угрожено јер их
је Стојчић оптужио у његовој
кривичној пријави!
Подсећамо, Стојчић је објавио на интернету да нуди
награду од 300.000 динара за
информацију која омогући откривање идентитета тровача
на Котежу.
М. Г.

ОСНОВНИ СУД ОДЛУЧИО У КОРИСТ ТУРИСТА

ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАЛАЗ ПОТВРДИО СУМЊЕ

Одштета за преварене

Стигла свињска куга

Панчевачки Основни суд до сада је донео 16 пресуда (15 правоснажних и једну за сада још
неправоснажну) у корист несуђених туриста који су панчевачкој
агенцији „Global Web Travel Service” 2018. уплатили новац за
путовања, a она нису реализована. Још један поступак је у току.
Бранислав Богосављев, законски заступник поменуте
агенције, дужан је да тужиоцима исплати новац уплаћен
за нереализоване аранжмане
и да им надокнади трошкове
судског поступка.
Подсећања ради, агенцију
„Global Web Travel Service”, чи-

је су се просторије налазиле у
Жарка Зрењанина, туристичка
инспекција затворила је крајем јула 2018, након пријава
грађана чија путовања у Бугарску, Египат и Вијетнам нису
реализована. Тада се испоставило 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.

Министарство за пољопривреду Србије донело је решење којим се подручје око Младеновца, које се простире на три километра, проглашава за заражено због појаве афричке свињске куге. Та мера је прописана
након што је лабораторија у
Мадриду ових дана потврдила
да се и у Србији појавила та
заразна болест.
Важно је напоменути да вирус афричке свињске куге уопште није опасан за људе и да
напада само свиње и дивље
свиње. Осим тога, нема никаквих опасности ни ако се конзумира свињско месо у објектима који су под надзором ве-

теринарске инспекције. Што се
тиче куповине свиња и свињског меса, оне нису дозвољене
на зараженом подручју, а у
свим другим крајевима Србије
су дозвољене.
Надлежне службе предузеле
су превентивне мере како би
се спречило даље ширење ове
болести. На местима на којима је утврђено присуство вируса који је изазива обављена
је еутаназија заражених свиња, зато што нема вакцине за
афричку свињску кугу. Држава је надокнадила штету власницима првих свиња које су
еутаназиране, а то ће чинити и
даље.
М. Г.

АПЕЛ ЦРВЕНОГ КРСТА

ЗАСТОЈ „ПЕТРОХЕМИЈЕ”

СТАТИСТИКА

УСПЕХ АК „ТАМИШ”

Софији хитно
требају тромбоцити

Редовна активност

Беба у Панчеву
све мање

Међу одабранима

Нашој суграђанки Софији
Карановић (23) из Панчева
хитно су потребни даваоци
тромбоцита АБ+ или АБкрвне групе, због пресађивања коштане сржи у процесу лечења акутне леукемије. Потребе су свакодневне, а због ретке крвне групе, даваоца је мало.
Стога Црвени крст Панчево апелује на све наше суграђане крвне групе АБ, било ког РХ фактора, старости
од 18 до 60 година, преко 60
килограма тежине, као и суграђанке које нису рађале
или биле у другом стању, да
се одазову апелу и помогну
у Софијином лечењу.
Тестирање потенцијалних
давалаца крви се обавља на
Институту за трансфузију
крви Србије, сваког радног
дана између 8.00 и 10.30 сати. Пре воз до Ин сти ту та
обезбеђује Црвени крст Панчево.
Ако желите да дате крв
за Софију, позовите Црвени крст пу тем те ле фо на
063/455-822 или 062/8036991 ради организовања одласка за Београд.
Д. К.

Због радова на процесној опреми 12. августа, плански је заустављена производња у „Петрохемији”. Рано ујутру, око 4 сата, обустављена је производња
у фабрици Етилен, а након тога, и у фабрикама полиетилена високе густине (ПЕВГ) и поли е ти ле на ни ске гу сти не
(ПЕНГ). Према речима надлежних, ове активности имале су
за последицу појаву буке и појачан пламен на бакљи за сагоревање. Планско заустављање
процеса производње у петрохемијским фабрикама реализовано је уз поштовање прописаних безбедносних мера и у
складу са важећим процедурама компаније, тврде у „Петрохемији”. Успостављање уобичајеног режима рада у ХИППетрохемији очекује се до краја радне недеље.

Током прошле године, у Матичну књигу рођених уписано је 1511 беба по основу
пребивалишта родитеља у
Панчеву, док је за исти период у Матичну књигу умрлих уписано 1842 лица.
Разлог за забринутост за
будућност је и податак да
се број рођених смањио, а
број умрлих повећао у односу на претходну годину.
У 2017. години у Матичну
књигу рођених било је уписано 140 беба више у односу на 2018. годину, док је
број умрлих био мањи за
10.
Негативан природни прира штај ду го го ди шњи је
тренд у Србији. Према проценама Републичког завода
за статистику, Србија је у
2018. години по први пут
имала мање од 7 милиона
становника, а стопа природног прираштаја у овој години била је позитивна у само шест оп шти на у
Републици: у Тутину, Новом Пазару, Прешеву, Бујановцу, Новом Саду и у београдској општини Звездара.

У Крагујевцу ће од 21. до 28.
августа бити одржан камп перспективних атлетичара Србије
на коме ће боравити и чланице АК-а „Тамиш” Сања Марић
и Јелена Васиљевић.
Сања је позив селектора Едина Зуковића заслужила јер је у
2019. остварила најбоље резултате у Србији у дисциплинама
на 300, 600 и 800 метара и оцењена је као велики потенцијал.

Јелена је најтрофејнија атлетичарка Тамиша са 14 освојених медаља на државним првенствима у брзом ходању на
1.000, 2.000 и 3.000 метара.
Све трошкове учешће на кампу атлетских нада Србије сноси
Атлетски савез Србије. А. Ж.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 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

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

Свакоме је данас тешко да сачува себе, свој поглед на
свет, свој мир, независност... Највећи луксуз је бити свој,
што је скоро немогуће. Не само на овим просторима већ
и глобално. Живи се или у скепси, или у неправди, или у
недостатку воље, или у бесмислу... Кључни проблем је
недостатак свежих идеја.
(Македонски глумац Никола Ристановски, „Блиц” 11.
август)
***
Тај парадокс – да се Турска док је преговарала са ЕУ од
ње суштински удаљавала – сада се догађа и у Србији. Постоји, поготово од пре неколико месеци, невероватно еуфорична и ентузијастична европска реторика. Али, када
суштински погледамо који се закони доносе, шта је на
насловним странама државних таблоида и како се Америка, Немачка и западне земље свакодневно означавају
као наши непријатељи и лицемери, јасно је да ми као
друштво постајемо све даљи од Европе и европских вредности него што смо били пре десет или петнаест година,
и то све говорећи о ЕУ. Јер, ако немате слободне медије,
ако немате парламент који се бави основним питањима
друштва, ако имате потпуно једнопартијски систем у јавном простору, и што је најстрашније, ако имате поистовећивање јавне службе и партијског рада, онда на дневном нивоу имате и то да, рецимо, културне установе у
Србији своје програме рада саопштавају у седиштима
владајуће партије... Србија је друштво у којем су се помешали партија и држава.
(Књижевни критичар, песник и есејиста Ратко Божовић,
„Данас”, 11. август)
***
Историјска наука нема никакве дилеме, нити било ко
озбиљан у свету, по питању етничког и делом верског порекла Николе Тесле. Он јесте својим пореклом био Србин, из православне свештеничке породице, рођен на територији тадашњег Аустријског царства, да би већ почетком деведесетих година 19. века примио америчко
држављанство; током свог живота ни у једном тренутку
није био држављанин наше земље. Деценијама трају препуцавања и бројање крвних зрнаца Николи Тесли и неким другим великанима, што код мене изазива тугу и револт. Историја је врло егзактна наука и ту нема места за
политику и политичарење. Треба да будемо поносни,
треба га делити са другима, окружени смо њиме. Сулудо
би било сводити га на те оквире из којих је он тако рано
изашао и постао глобални феномен.
(Историчар Дејан Ристић, Телевизија Н1, 13. август)
***

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ОСНОВАН СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ
Измењен Програм
пословања ЈКП-а
„Водовод и
канализација”
ЈКП „Старчевац”
у 2018. години
био у минусу
Чланови локалне владе састали су се 13. августа. Пред собом су имали пет тема, а већина се тицала јавних предузећа.
Председавао је градоначелник Саша Павлов.

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

КОНЦЕПТ

Петак, 16. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Без техничког прегледа
Ради усаглашавања с ребалансом градског буџета за 2019,
извршена је прва измена Програма пословања ЈКП-а „Водовод и канализација”. Износ
од 4.572.613 динара, који је
требало да буде употребљен
за из град њу при кљу ча ка на
град ску во до вод ну мре жу у
МЗ-у Стари Тамиш, сведен је,
због отписа кредита из 2016.
године и према процењеном
оби му ра до ва за 2019, на
2.208.291 динар.
Буџет Панчева предвиђао је
20 милиона динара за радове у
Северној индустријској зони
преко овог предузећа, а сада
су та средства пренамењена,
тако да ће милион динара бити утрошено за израду пројектно-техничке документације за
фекалну канализациону мрежу у пословној зони, а 19 милиона за другу фазу самих радова на тој мрежи. Уз то, укинута је позиција у програму по-

Вредни усред лета: већници у радној атмосфери
словања која се тицала изградње градског фекалног колектора од Луке Дунав до северне
зоне, с реконструкцијом црпне станице, јер технички преглед, за који је и било опредељено 465.812 динара, није могуће извршити у 2019, већ тек
након завршетка све три фазе
радова на изградњи Потамишког колектора.
Законом о јавним предузећима прописано је да одлуку о
расподели добити доноси надзорни одбор фирме, а у складу
с тим је и локални пропис који
каже да 99 одсто добити из
претходне године предузеће
треба да уплати у буџет града,
док преосталих један одсто одлази у резерву. У случају ЈКП-а
АТП то значи да ће добит од
скоро милион динара бити распоређена овако: 939.000 динара иде у панчевачку касу, а

остатак ће бити потрошен према потребама фирме.
Када се ради о ЈКП-у „Старчевац” у финансијском извештају за 2018. годину исказан
је губитак од 368.000 динара,
па ће тај износ бити распоређен као „терет” нераспоређене
добити из ранијих година.

Ускоро и заменик
начелника ГУ ту
Четврта тачка дневног реда био
је предлог закључка у вези с
прихватањем текста Споразума о оснивању, деловању и начину рада Социјално-економског савета града Панчева.
Закони прописују да овакав
савет може да се оснује споразумом између надлежног извршног органа АП Војводине, или
јединице локалне самоуправе,
и синдиката и послодаваца, као
и да ово локално тело разматра

и заузима ставове о бројним питањима. У циљу успостављања
социјалног дијалога између Града Панчева и синдиката као
партнера, 15. јануара 2010. године закључен је Споразум о
образовању савета за социјално-економска питања у граду.
Тај акт нису потписали послодавци, јер тада није постојало
њихово званично удружење. Како
је у међувремену настала Унија
послодаваца Града Панчева, стекли су се услови да сви потпишу документ, па су већници прихватили текст споразума.
На крају, имајући у виду да
је положај заменика начелника Градске управе тренутно
упражњен, образована је конкурсна комисија за његов избор, што је почетак изборног
поступка. После расписивања
јавног конкурса, комисија ће
попунити предметни положај.

КАМП „КАД ПОРАСТЕМ БИЋУ...”

Концепти савремене каријере

***
Ако се злочини буду гурали под тепих, све ће се након
неког времена поновити. То је познато, о несуочавању са
злочинима постоји већ обимна релевантна литературa.
Ветеранима ратова деведесетих се нико не бави. Чак ни
самоубиство Праљка након изрицања пресуде у Хашком
трибуналу није деловало освешћујуће. На његовом случају се види да он себе доживљава као хероја, а не као
злочинца, а између осталог, он је лично наредио рушење
Старог моста у Мостару. Посебно је проблематично било
реаговање хрватског парламента који му је минутом ћутања сутрадан одао пошту. Слично је и у Србији. Када
ратни злочинци осуђени од Хашког трибунала на двадесет година робије, изађу после одслужене две трећине
казне, њих званичници дочекују на аеродрому, одају им
се почасти, постају саветници и професори на војним
академијама. То су директни примери подривања одлука Хашког трибунала и негирања утврђене одговорности.
Шта тек рећи за статус Шешеља у Народној скупштини
Републике Србије?
(Социолошкиња Катрин Литар, „Данас”, 11. август)
***
За мене је оријентација Србије ка Европи – прилично неуверљива. Мислим да је у питању само реторика, и да је
Србија и даље суштински усмерена ка Русији, а да то Русија користи. Русија је увек присутна на Балкану, и никада то није негирала. Погледајте само како се понашају руски амбасадори у Београду... Ако посматрате однос Србије према свету, о томе је најбоље говорио главни хашки тужилац Серж Брамерц, који је упозорио на негирање почињених злочина, на рехабилитовање оних који су издржали казну за ратне злочине и вратили се. Разорене су институције, оне сведоче о томе да нема демократизације
друштва. Компетентни људи, какав је рецимо бивши повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић (који је одлично радио свој посао), стално су излазили
или излазе са информацијама да назадујемо. Важан индикатор је и наставак одласка младих људи. Пратим та
истраживања. Више није главни проблем егзистенцијални, односно запослење, већ људи једноставно не могу да
поднесу ову атмосферу, одсуство наде, непоштовање. Јавни језик је страшан... Јавни језик је оно што дешифрује
власт у овој земљи, али и опозицију. На тој лексичкој равни, они на неки начин престају да се разликују.
(Историчарка Латинка Перовић, „Лупига”, 9. август)

Од 1. до 6. августа трајао је четврти циклус програма „Кад
порастем бићу...” у „Мокрин
хаусу”, током ког су средњошколци из Панчева, Београда,
Сремске Митровице, Ниша, Зајечара, Крагујевца и Крушевца
правили кратке филмове о савременој каријери. Полазници
кампа су током шест дана посвећено радили на писању сценарија, снимању и монтажи
кратких филмова, који су премијерно приказани 5. августа.
Мотивисани тинејџери – њих
четрнаесторо – били су у прилици да науче шта су концепти

савремене каријере, истовремено откривајући своје таленте
путем креативних радионица,
учења кроз игру, истраживања
склоности, гостујућих предавања и међусобног подржавања
током процеса учења. Основна
идеја програма „Кад порастем
бићу...” јесте да пружи прилику
средњошколцима да разумеју
како функционише данашњи
свет у доба 4.0 револуције.
Програм је фокусиран на сазнавање путем рада на пројекту, не на тестове, и подстиче
иницијативу, брзо прототипирање и учење из сопствених

грешака. Тинејџере овај програм кроз менторски рад „један на један” припрема да на
време донесу квалитетне одлуке о својој будућности. Ментори су, као и претходних година, били искусни едукатори,
пси хо ло зи, пред у зет ни ци и
омладински радници.
Кратки филмови посвећени
4.0 револуцији и савременој каријери доступни су на „Јутјуб”
каналу панчевачког Удружења
за развој каријере и омладинског предузетништва „Connecting”, које је организатор кампа, а чији представници закљу-

чују: „Наш циљ је да инспиришемо промену како бисмо сви
заједно припремили нашу децу
за будућност која је већ овде”.
Партнери на овом запаженом пројекту су ЕТШ „Никола
Тесла” и ТШ школа „23. мај”
из Панчева, „Мокрин хаус” и
„Кројачева школа”, а велику
подршку пружили су Град Панчево, Национална Асоцијација
Практичара/ки Омладинског
Рада (НАПОР), Канцеларија за
младе града Панчева, УГ „Достигнућа младих”, као и бројне установе и институције из
нашег града.

ПОСЛОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА

Испред школа приоритет
У оквиру активности редовног
одржавања улица и путева, пред
почетак школске године редовно се креће у обележавање зона школа. Самостални стручни сарадник у ЈП „Урбанизам”
и дипломирани инжењер саобраћаја, Јован Станковић, каже да се то ради двапут годишње, током пролећа и лета, и
додаје:
– То значи да се на путу обележе натпис „школа” и бетонски „лежећи полицајци”, као
и да се провери и сва хоризонтална, и сва вертикална сигнализација. Затим се наставља
с обележавањем хоризонталне
сигнализације по целом граду, што поред уздужних и попречних линија подразумева
и такси и аутобуска стајалишта, као и места за инвалиде
која нису у режиму наплате.
Ове редовне активности трају
до октобра.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

У оквиру послова на редовном одржавању путева, двапут
је кошена трава на општинским путевима, ван насељених места. Како каже Александра Бојчић, дипломирани
инжењер грађевине, која у поменутом јавном предузећу ради на пословима стручног надзора, ових дана је вршено ручно кошење траве и на пружним
прелазима, због прегледности.
Саобраћајна инспекција, комунална полиција и грађани
обавештавају ЈП „Урбанизам”

о постојању ударних рупа на
улицама, па онда надлежни
интервенишу.
– У периоду од 5. до 13. августа реализовали смо машинско крпљење ударних рупа, и
других оштећења на коловозу,
готовом асфалтном масом на
путу Надел–МЗ „Стари Тамиш”
и у Долову од окретнице, преко Улице 7. јула, до изласка из
насељеног места. До 23. августа, у оквиру послова на редовном одржавању путева и
ули ца, у гра ду Пан че ву

планиране су такве интервенције на путевима Панчево–Старчево–Омољица–Банатски Брестовац, а затим од овог места
до Дунава. Уз то, радићемо на
поправљању и обнављању коловозне конструкције и оштећења на коловозу врућом асфалтном масом у центру града, Горњем граду и на Стрелишту –
наводи Александра Бојчић.
Редовно одржавање обухвата и обезбеђивање проходности и безбедности саобраћаја
на путу током године, перманентни преглед, као и утврђивање и оцену стања пута и путних објеката.
Иначе, има и хитних интервенција, свакодневних обилазака путне мреже, местимичног поправљања коловозне конструкције и поступања по налогу надзора и инспекцијских
служби. Ако се уочене промене и оштећења на путу не могу
отклонити одмах, поставља се
прописана саобраћајна сигнализација која ће благовремено
упозорити учеснике у саобраћају о насталим променама на
путу и омогућити несметано и
безбедно одвијање саобраћаја.
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ШТА ДОНОСИ НОВ ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О АГЕНЦИЈСКОМ ЗАПОШЉАВАЊУ

РАЗВОЈ ДЕЧЈЕГ СПОРТА

ДАЈ ДВА КОМАДА НА ЗАЈАМ

У здравом телу…

Од сада више пара
у буџету државе

изнајм љи ва ње рад ни ка. Ка ко оне
раде?

Како раде агенције

Србија инвеститорима
до краја олакшала
пословање
Влада Републике Србије, прошлонедељним подношењем предлога Закона о лизингу радника, жели да уведе нова правила игре, и тиме, како
тврде званичници, омогући изједначавање права запослених. У надлежном Министарству рада тврде да
ће се новим Предлогом закона о агенцијском запошљавању, који је упућен Народној скупштини на разматрање, додатно „унапредити положај
радника у Србији ангажованих преко агенција, на тај начин што ће имати подједнака права на зараду, накнаду зараде, радно време, одморе,
одсуства и друга права из области
радног односа, као и запослени које
по сло да вац-ко ри сник не по сред но
запошљава”.
С друге стране, има и оних који
кажу да се овим предлогом отвара
могућност „рентирања радника, онако како се изнајмљују мешалице или
сутеренски простор”. Но, кренимо
редом…

Радници, односно они којима је потребан посао, пријављивали су се новоформираним агенцијама, а оне су
им, захваљујући добрим везама са послодавцима, налазиле посао и наплаћивале провизију од сваке плате. Према таквом раднику, послодавац није
имао никаву обавезу, а руку на срце,

троле, па велики број радника нису
пријављивале, односно нису за њих
уплаћивале све доприносе држави. Да
би томе стала на пут и допунила буџет, држава је сада решила да уведе
прецизну законску регулативу... и то
је смисао предложених мера с почетка овог текста.

Последице
Последица ових мера је да је запошљавање радника потпуно препуште-

На челу листе
Србија је, према најновијој ранг-листи лондонског часописа „Фајненшл
тајмс”, на челу листе по броју страних директних инвестиција. Долазак
страних фирми одличан је за привредни развој, али се поставља оправдано питање – по којој цени?

Откуд агенције
За сасвим неупућене, подсетимо да је
у социјализму на једној страни био
радник, а на другој послодавац и да
су они уговорима регулисали међусобна права и обавезе. Послодавац је,
тако, био у обавези да раднику омогући одређен број дана годишњег одмора, плати топли оброк, а радник је
имао и право на надокнаду током боловања. У остваривању ових права,
велику улогу имала је синдикална организација...
После Петог октобра, кад је довођење страних инвеститора постало
приоритет, наметнула се потреба да
се потенцијални улагачи у нашу привреду ослободе бактања с радницима. Тачније речено, они сами су то
тражили. Због тога су се по узору на
За пад, по ја ви ле пр ве аген ци је за

Њихов аргумент је јасан – фирма
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,
синдикатима...
Кад овај предлог закона буде усвојен, послодавци у Србији моћи ће да
одахну. Кад му је потребан радник,
позваће агенцију да му пошаље човека, а када он почне да се буни због
лоших услова рада, једноставно ће од
агенције тражити новог. Ако је паметан, тај нови биће мирнији. С друге
стране, кад се радник разболи, агенција шаље замену, с трудницама исти
случај...

ни агенција. Радник је у сваком тренутку могао да добије отказ, без надокнаде и објашњења, а по правилу
су им плате биле ниже од колега који
су на истом радном месту били регуларно запослени.
Подразумева се да се изнајмљени
радници нису усуђивали да размишљају о бољим условима рада, а о
штрајку да и не говоримо. Другачије
речено, били су сан за сваког послодавца. С друге стране, агенције су биле од користи незапосленима, јер су
им омогућавале бар повремен рад и
какву-такву зараду.
Првих година оваквог рада, међутим,
агенције су користиле недостатак законске регулативе, и одсуство кон-

но агенцијама. Да ово објаснимо: фирме од сада имају право да ангажују
само десет одсто запослених на одређено време, а остали морају да имају
стални радни однос. Ово је проблем
за фирме јер стално запослени ипак
уживају већа права, која их штите од
послодавца и отежавају давање отказа. Међутим, по новом закону, сви у
фирми могу бити запослени на одређено време – ако су ангажовани преко агенције!
Али...
Противници оваквог приступа решавања привредног устројства (привреда не постоји због људи, него због
производње) сматрају да на овакав
начин човек постаје средство за рад.

С друге стране, агенције
су биле од користи
незапосленима,
јер су им омогућавале
бар повремен рад
и какву-такву зараду.

И ове године, НИС је широм Србије наставио са промоцијом спортског духа и здравог начина живота
код најмлађих. Трећу годину заредом организован је пројекат „Сви
смо један тим” у оквиру ког је трофеј шампиона Србије у фудбалу
обишао нашу земљу, док су у три
највећа града организовани минибаскет турнири за будуће кошаркашке шампионе.
Прилику да виде трофеј, који је
ФК „Црвена звезда” освојила прошле године, бројни фанови су имали на бензинским станицама Газпром и НИС Петрол, у 11 градова широм Србије. За 22 дана турнеје, хиљаде поштовалаца фудбала искористиле су могућност да
се фотографишу са пехаром који
освајају прваци Србије.
Такође, НИС је наставио да ради предано на промоцији спорта
код најмлађих. У Београду, Новом Саду и Нишу организована је
акција „Викенд шампиона” где је
више од 2.000 најмлађих кошаркаша и кошаркашица могло да искаже своје знање у мини-баскету.
На крају турнира, сви учесници
су добили медаље и на тај начин
показали да су сви победници и
да овај пројекат има јасан циљ да
не ствара конкуренцију међу децом, већ заједништво и толеранцију – као важне особине будућих
шампиона.

Овакви уступци капиталу, и злоупотребе закона, неким државама су
се обили о главу. Хрватска, Словачка,
Бугарска и Румунија последњих година остају без радне снаге. Инвестиција „ЗФ-а” у Панчево има потенцијал једино ако у овом граду буде било
људи вољних за рад, а постојећи предлог Закона о лизингу радника нагнаће многе Панчевце, нарочито младе
људе, да резервишу карте у једном
правцу.
Једино да држава оштром контролом инсистира на поштовању законске регулативе и реализацији постојећих права радника.

ПАНЧЕВО ОБЕЛЕЖИЛО МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

Задржати омладину у локалној заједници
Подршка ђацима и
основцима
Реформа образовног
система – прилагођавање
тржишту
Млади широм света у понедељак, 12.
августа, обележили су свој дан – Међународни дан младих. Генерална
скупштина УН-а усвојила је предлог
Светске конференције министара задужених за омладину да тај датум буде проглашен Међународним даном
младих. Сваке године, од 1999. године, тога дана организују се различите
активности с циљем да се укаже на то
да на планети живе млади људи, способни и самостални, равноправни чланови заједнице, који имају своје визије, али и проблеме и потребе.
Град Панчево се и овог 12. августа
нашао на светској мапи организатора
програма за младе. Дом омладине
Панчево, Kанцеларија за младе Градске управе града Панчева и омладинске организације цивилног друштва
организовали су различите догађаје
поводом обележавања Дана младих,
под слоганом „Трансформација образовања”. У понедељак, у холу Градске
куће одржана је конференција за новинаре поводом обележавања Међународног дана младих и отворена је
изложба под називом „Ретроспектива рада Канцеларије за младе претходних 13 година”. Том приликом

Страну припремиo

Зоран
Станижан

присутнима су се обратили Немања
Ротар, члан Градског већа задужен за
културу и омладину, Татјана Божић,
чланица Градског већа задужена за
образовање и Мирјана Савков, координаторка Канцеларије за младе Градске управе града Панчева.

УЗРОЦИ ТОПЛОТНОГ УДАРА

Врелина због
људске немарности

Реч већника
Већник Немања Ротар подсетио је да
је Панчево међу првим локалним самоуправама у Србији која је отворила Канцеларију за младе и донела
Стратегију бриге о младима, чиме се
сврстала у ред напредних заједница
спремних да се суоче с проблемима
који прате живот младих суграђана
и да пружи помоћ развоју омладинаца и омладинки. Како је рекао, млади Панчевци имају могућност да уз
бесплатан ваучер посећују културна
дешавања у граду, али и да Град сваке године издваја средства за награде најбољим ученицима и студентима. Татјана Божић, већница за образовање, истакла је да је Панчево усвојило Стратегију образовања, чиме је
омогућено да се смањи раскорак између образовања и тржишта рада,
што је омогућило првој генерацији

Успех пројекта „Сви смо један
тим” и велико интересовање грађана за спроведене акције, за НИС
су значајан подстрек да и наредне
године настави са реализацијом
ове иницијативе.

матураната да одмах нађе сигуран
посао.
Координаторка Канцеларије за младе, Мирјана Савков, честитала је 12. август, Међународни дан младих, и подсетила суграђане да је Панчево још пре
13 година покренуло бригу о младима.

Низ активности
Овогодишња манифестација отворена је 10. августа у Летњој башти Дома

ПО ЛО ВИ НА ЖЕ ЛИ ДА ОДЕ
Већина младих у Србији није заинтересована за политику, њих 64 одсто
планира да се исели из земље, а чланство у ЕУ подржава свега 38 процената испитаника – показују резултати недавног истраживања, које је обухватило 1238 испитаника. Према овом документу, 59 одсто омладинаца
сматра да је Србији потребан „јак вођа”, док једна трећина сматра да земљи није потребан лидер кога ће народ следити. Занимљиво је да више
од 70 процената младих оцењује да у нашој земљи нема слободе медија.
Овај извештај о положају и потребама младих за 2019. годину, који је
урађен у сарадњи с ЕУ комисијом, а објављен 12. августа – када се широм света обележава Међународни дан младих, урадила је Кровна организација младих Србије.

омладине. Представљена је градска
акција „Култура на поклон” и одржани су концерти састава „Е-70” и „Бeд
Копи”, најстаријег хип-хоп бенда с
нашег подручја. Наредног дана, у недељу 11. августа, одржан је бициклистички вечерњи излет. Љубитељи педалирања упутили су се с платоа Градске управе града Панчева ка Народној башти, где су били у прилици да
решавају различите задатке из оријентиринга. У популарној Барутани,
они вичнији пењању, упустили су се у
авантуру брзинског пењања, коју су
организовали чланови Планинарскоеколошког клуба „Соко”.
Млади Панчевци су у понедељак,
12. августа, имали бесплатан приступ
Градском базену. Тога дана, Црвени
крст Панчево презентовао је заинтересованим грађанима о важностима
неформалног образовања. Овогодишњи програм прославе Међународног дана младих завршен је концертом на платоу испред Културног центра. Наступио је трибјут бенд Ејми
Вајнхаус.

Сваки Панчевац који се ове и прошле недеље задесио у нашем граду био је сведок ненормално топлог времена. Само у добро климатизованој просторији човек је
могао да нађе прибежиште од летње вре ли не. Пре ма тврд ња ма
европских стручњака, талас топлоте, који је у јулу и августу захватио западну Европу, са рекордно високом температуром, био је
интензивнији због климатских промена које је човек узроковао. Студија тима европских научника, која ускоро треба да се нађе пред
посланицима ЕУ парламента, садржи велики број конкретних доказа који јасно показују да је глобално загревање које је створио
човек одговорно за последњи топлотни талас у Европи.
Научници су навели да би талас
топлоте био од 1,5 до 3 степена
Целзијуса слабији да нема климатских промена. Они тврде да се талас топлоте, какав је био, може десити сваких 50 до 150 година због
глобалног загревања. Додали су да
би се, без утицаја човека на климу,
такав топлотни талас вероватно ређе дешавао, једном у око 1.000 година. Научници су упозорили да,
уколико се ништа не учини, рекордна 42 степена недавно регистрована, прећи ће на 45 степени
до 2050.
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Шта доноси ИЗИС
погрешну представу о томе
да је то амбуланта слична свакој амбуланти опште медицине у којој могу да „позавршавају” све оне здравствене
потребе које нису могли да
обаве у току дана. Нашој ординацији јављају се многобројни пацијенти са гушобољама, зубобољама, прехладама, повишеном телесном температуром, главобољама, боловима у леђима, умерено повишеним крвним притиском,
истегнућима мишића, мањим
Пише:
повредама, итд. Највећи број
др Мирослав Тепшић
ових стања може да се реши
у кућним условима или да саУвођење интегрисаног здрав- чека на преглед изабраног лественог информационог си- кара. Немогуће је истовреместема (ИЗИС) у Службу хит- но указивати помоћ пацијенне медицинске помоћи Пан- ти ма ко ји су здрав стве но
чево промениће у значајној озбиљно угрожени, евидентимери начин рада наше слу- рати те интервенције у здравжбе. Лекари и друго меди- ствени систем и пружати услуцинско особље имаће увид у гу пацијентима који објективно нису за преелектронски
глед у на шој
кар тон па ци служби. Стога
јен та, ње го ву
апе лу је мо на
здравствену
грађане да исисторију и пре- Апелујемо на
правно процегле де ко је је
не своје здравоба вио у дру - грађане да
ствено стање и
гим здравстве- исправно процене
да не оптерећуним установасвоје
здравствено
ју Хитну помоћ
ма. Ово ће бибез потребе.
ти од немерљи- стање и да не
Наводимо
вог значаја за оптерећују Хитну
примере некокомплетан увид
у његово здрав- помоћ без потребе. лико ситуација
за које уопште
стве но ста ње.
Исто тако, други лекари ће није потребна лекарска инмоћи да се упознају са трет- тервенција. Готово сваки убод
маном и терапијом коју је па- инсекта праћен је локалном
цијент имао у нашој служби. реакцијом са отоком и црвеМана овог система је успора- нилом. Та реакција нема вевање процеса рада у служби зе с алергијом и искључиво
која своју активност у вели- се третира хладним облогакој мери заснива управо на ма. Бол у леђима пролази и
брзини услуге коју пружа. Дру- са терапијом и без терапије,
гим речима, овој новини мо- али му треба времена, лагано
раће да се прилагођава наше кретање и избегавање већих
медицинско особље, али и па- напора. Све мање посекотицијенти. Проблем не постоји не и огуљотине могу да се
у евидентирању кућних посе- третирају медицинским флата дању, јер има довољно вре- стерима и такозваним стеримена да се оне заведу у ин- стрип трачицама којима моформациони систем. С друге гу да се привуку ивице ране.
стране, рад наше амбуланте Важно је само да се повреде
ноћу мораће у великој мери добро исперу и посуше стеда се мења. Грађани имају рилном газом.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Како да вам
бакарни тен потраје

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ако сте се придржавали правила здравог излагања сунцу
и редовно се мазали кремама
са високим заштитним фактором, онда сада уживате у
лепом бакарном тену. Да бисте остали препланули што
дуже, потребно је да се придржавате ових савета.
Хидратација тела је битна
како изнутра, тако и споља.
Унутрашњу хидратацију тела
најбоље ћете извести ако сваког дана пијете бар 2 литра
воде, најбоље уз још један

Страну
припремила
Драгана

Кожан

додатан литар лимунаде направљене са једним лимуном.
Спољашња хидратација тела
се постиже ако ујутру и увече
наносите на целу кожу млеко
за тело са што већим процентом урее, или неко од сувих
уља. Сува уља наносе се одмах, на овлаш обрисано тело,
јер се тако најбоље апсорбују.
Такође, сува уља одлична су
и након сунчања јер, осим
што хидрирају, она и хране и
обнављау кожу оштећену УВ
зрацима. Постоје сува уља која у себи имају шљокице и
сјај и тако додатно истичу
препланули тен. Нанесите их
на деколте, руке и ноге и кожа ће изгледати чаробно.
Када се туширате, уместо
сапуна који исушује и чини
да се кожа брзо исперута, а
самим тим и да се изгуби препланула боја, боље је користити уљане купке које чисте
кожу, али је и интензивно негују. Ако волите опуштајуће
купање у кади, онда је најбоље да, поред уљане купке, додате и пар капи сувог уља.
Такође, требало би да неко
време избегавате депилацију,
јер ће се повлачењем воска са
коже скинути и изумрле ћелије са епидерма, а самим тим
и тамна боја. Процес обнављања ћелија коже дешава се
на 28 дана, када је извесно да
ће бакарни тен нестати.

Петак, 16. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ДОЧЕКАЈТЕ СЕЗОНУ АМБРОЗИЈЕ СПРЕМНИ

ДА ВАМ СЕПТЕМБАР НЕ ДОНЕСЕ СУЗЕ
Сезонске алергије нису везане
само за пролеће и цветање дрвећа. Јесење алергије, које се
јављају крајем августа и трају
до октобра, могу бити подједнако непријатне.
Поленска или сенска грозница, алергијски ринитис или сезонска алергија – различити су
називи за један те исти проблем, и то врло несносан. Тако
ће га окарактерисати сви они
којима су прве асоцијације на
пролеће и јесен мучно и изнурујуће кијање, вечито сузне изиритиране очи, запушен нос,
пецкање у грлу, притисак у синусима и бројни други, нимало пријатни симптоми. Ако патите од поленске грознице, добродошли у клуб: велики број
деце и одраслих широм планете дели ваш проблем.

Нико није имун
Нај че шћи иза зи вач је се ње
алергије је полен корова амброзије, која цвета од средине августа до почетка октобра. Чак 75% људи који пате
од пролећних алергија једнако лоше реагују и на полен
амброзије.

ПРО ВЕ РИ ТЕ НИ ВО
ВИ ТА МИ НА Д
Витамин Д је важан имунолошки регулатор и природни антиинфламаторни
агенс. Ако имате алергије,
проверите ниво витамина Д.
Једноставан тест крви
може вам дати одговоре на
важна питања. Сунчајте се
у време када је то безбедно. Витамин Д деловаће
благотворно на читав организам.

Запушен нос, сузне очи и изнурујуће кијање главни су симптоми
тихистаминским и противупалним својствима. Алергије сасеца у корену, ублажавајући
већ и саме почетне симптоме.
Најбољи природни извори кверцетина су јабуке, јагоде, трешње, вишње, боровнице, кајсије, цитрусно воће, зелено поврће и црно вино.
Бромелаин, познат и као бромелин, биљни је ензим који се
у природи налази у ананасу,
али га можете наћи и у облику
додатака исхрани у апотекама.
Ефикасан је у лечењу респираторних тегоба и упала повезаних са алергијама.
Витамин Ц је природни антихистаминик до кога ћете најлакше доћи, будући да преовладава у многим врстама воћа и поврћа, а продаје се и као
су пле мент. Бу ду ћи да не ма
нуспојава и није токсичан, витамин Ц је најпоузданије решење за
лечење запушеног носа и других непријатних симптома сезонских
алергија.

Пазите на исхрану
Због глобалног загревања и
повишења просечних температура ваздуха, концентрације полена амброзије годинама су у
порасту. Ако до сада нисте имали проблема са амброзијом, не
мора да значи да ће и убудуће
бити тако: јесења алергија се
може развити и код људи који
никада пре нису имали таквих
тегоба. Нажалост, у Србији су
концентрације полена амброзије изузетно високе, посебно
овог лета, када су дани суви и
веома топли.
Фармацеутска индустрија понудила је велики број лекова –
антихистаминика, који би требало да вам помогну у борби
против симптома алергијског
ринитиса. Међутим, колико год
да су они делотворни, треба
имати у виду да уз већину њих
у паковању стиже и дуга листа
споредних ефеката и нежељених дејстава.
Добро је знати да постоје одре ђе не на мир ни це и биљ ни
екс трак ти ко ји мо гу има ти
сличне ефекте, попут препарата из апотеке. Комбиновањем природних лекова са правилном негом и избегавањем
алергена, када год је то могуће, постићи ћете најбоље резултате у борби против упорних алергија.

Савезници из природе
Најбољим природним антихистаминицима сматрају се кверцетин, бромелаин и витамин
Ц.
Кверцетин је биљни пигмент
из групе биофлаваноида са изразитим антиоксидативним, ан-

Да би сте се за шти ти ли од
алергије, из исхране избаците алкохол, кофеин, млечне
производе, банане, агруме, чоколаду, боје за храну, кикирики, црвено месо и шећер.
Једите најмање
две порције хране богате омега-3 масним киселинама дневно, јер недостатак ове киселине повећава ризик од алергија.
Три месеца пре сезоне полена
почните свакодневно узимати
по две шоље јогурта са живим
културама. Овај јогурт побољшава одбрамбене снаге организма стимулисањем стварања
гама-интерферона, који делује и против прехладе и против
алергијских реакција.

Природни препарати
Јабуково сирће има антихистаминска и антибиотска својства и може помоћи у смањењу кијања и запушености носа. Две кашике јабуковог сирћета, кашику меда и кашичицу лимуновог сока сипајте у 3
дл топле воде и добро промешајте кашиком. Пијте 3 пута
дневно.
Моћни антихистаминици и
несаломиви борци против алергија су и бели лук, куркума,
ђумбир, коприва и зелени чај.
Осим што је добро да жваћете
танак комадић ђумбира, можете припремити и веома ефикасан лек од овог корена. Ставите шољу воде, кашику ђумбира (10 г) и штап цимета у
посуду. Загрејте и кувајте око
5 минута. Процедите и додајте
кашику меда и сок од једног

лимуна. Пијте овај напитак ујутру и увече.
Коприва ће вам донети брзо
олакшање у случају свраба, запушености носа, кашљања и
кијања. Да бисте припремили
чај, кашику сувих листова коприве ставите у шољу воде, за-

шољу воде, па додајте кашичицу зеленог чаја. Оставите да
стоји 10 минута, па процедите. Пијте једну шољу дневно.

Шта још можете учинити
Вежбајте. Јутарња гимнастика
нарочито је корисна јер поспе-

КАД МО РА ТЕ КОД ЛЕ КА РА
Не покушавајте да тешку алергијску реакцију (анафилаксу) лечите природним лековима. Анафилакса може бити опасна по живот, па стога одмах потражите медицинску помоћ
уколико приметите симптоме као што су: тешкоће са дисањем, стезање у плућима, болови у грудима, промене крвног
притиска, вртоглавица, несвестица, осип и повраћање.
грејте и пустите да ври 5 минута. Потом оставите да одстоји 10 минута, па процедите и
засладите кашиком меда. Пијте 2-3 пута дневно.
Антиоксидан си зе ле ног
чаја инхибираће производњу
хи ста ми на у
ор га ни зму и
ублажиће
симптоме рини ти са. За греј те
до
кључања

шује лучење кортизола, природ ног ан ти ин фла ма тор ног
хормона. Имајте у виду да је
концентрација полена највиша
између 5 и 10 сати ујутру, па
за вежбе ипак одаберите затворен простор.
Избегавајте дуже активности
на отвореном у данима када је
концентрација полена посебно
висока или када је напољу ветровито, пошто ветар доприноси ширењу полена. Имајте у
виду да се полен може задржати на крзну кућних љубимаца,
па љубимце држите ван спаваће собе. Стрес и недостатак сна
могу ослабити наш имунолошки систем и допринети развоју алергија. Стога, обезбедите себи довољно сна и одмора.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Нана – лек за
све бољке
Чај који готово свако од нас
има у својој кухињи свакако
је онај од нане. Сви знамо да
је нана одлична за стомачне
тегобе, али вероватно нисмо
ни свесни бројних других лековитих својстава која ова
биљка поседује.
Главна активна супстанца
нане је етерично уље, а њени
листови садрже и каротин, бетаин и органске киселине. Нана је богата цинком, селеном, молибденом и стронцијумом. Позната су њена умирујућа дејства, па је често користимо у случају нервне растројености, болова у желуцу, код главобоље, грознице, прехладе, промуклости, кашља и преморености.
Чај од нане припремите тако што ћете 2-3 кашичице свеже биљке или сувих листова прелити врућом водом и оставити покривен
5-10 минута. Чај се пије између оброка, 3-4 пута дневно. Можете
припремити и тинктуру: 20 грама суве биљке прелијте са 100 милилитара 70% етил-алкохола. Узима се 15-20 капи.
Нана се користи и као зачин. Због своје лимунасте и благо горке
ароме, изврсно се слаже са зеленом салатом, салатама од свежег
поврћа, биљним умацима и јелима од печурака. Ако желите да ваш
омлет буде савршен – додајте у јаја прстохват нане. Исто тако, користите свежу нану и у леденим напицима – од лимунаде до оних алкохолних са белим вином.

Viacjazyčná príloha v týždenníku / Мултијезички додатак у недељнику

v slovenskom jazyku / на словачком језику
V PANČEVE V PIATOK 16. AUGUSTA 2019 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 16. АВГУСТА 2019.
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ROZHOVORY PRI KOTLÍKU

NÁVRAT KU KOREŇOM
Už po 25.-krát Vojlovica organizuje oslavy úspešného ukončenia žatvy, Vojlovické
žatevné dni. Kedysi bol počet organizátorov vyšší, no teraz celá ťarcha padla na
plecia dvoch kultúrno-umeleckých spolkov: maďarského Kultúrno-umeleckého
spolku Árona Tamásiho a slovenského
SKOS Detvan. Obrovskú pomoc im aj naďalej poskytuje Dobrovoľný hasičský spolok a Miestny odbor Matice slovenskej
Vojlovica-Pančevo. Aby slávnosti boli zaujímavejšie, 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 opačnej strany zemegule, u Melbournu, na
návštevu pricestoval folklórny súbor Liptar pôsobiaci v rámci Slovenského spolku
Ľudovíta Štúra. Túto mladú jedenásťčlennú skupinu do Vojlovice sprevádzali
členovia Kultúrno-umeleckého spolku
hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy,
ktorí taktiež vystúpili s krátkym programom. 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 samotných 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 Ľudovíta Štúra Melbourne je založené v roku
1966, zatiaľ čo samotný dom je vybudovaný dvadsať rokov neskôr. Spolok má
okolo 200 členov. Máme päťčlenný orchester. Významné je zdôrazniť, že sú v
rámci spolku aktívne až tri detské skupiny vo veku dva až päť rokov, päť až dvanásť rokov a dvanásť až osemnásť rokov.
Raz týždenne tri učiteľky vyučujú slovenský jazyk na našej škole.
Ja som od júna tohto roku predseda spol-

ku. Predtým som bol tri roky podpredseda a sedem rokov vo výbore spolku. Odmalička 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 spoluprácu s Detvanom, ktorý u nás bol trikrát. 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 pomohol hosťovať predtým v Báčskom Petrovci 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 bola na Slovensku. Pravda, iba dni dni. Teraz sme tam pobudli dva a pol týždňa.
Najviac času sme strávili v Telgárte, kde
sa mi aj naviac páčilo, keďže sme tam nevystupovali, takže bolo dosť času na ob-

Benjamin Peška

hliadku mesta a okolia. Snažili sme sa na
každom mieste predstaviť iným programom. Na Detve sme vystupovali ako
hostia. Témou boli pastieri a my sme
predviedli časť tanca.
Pančevac: Opíšte nám v krátkosti program, ktorý ste pripravili pre „európske“
turné.
Nataša Zadunajská: Časť vystúpenia tvorí tanec Horehron, ktorý nám pripravil
choreograf Martin Urban zo Slovenska.
Najviac sme tancovali Dolnozemský tanec, svadbu zo Selenče.
Kroje, v ktorých vystupujeme sme si
čiastočne kúpili na Slovensku, a čiastočne sami šili. Okrem toho sa snažíme zozbierať staré zachované kostýmy od slovenských rodín v Austrálii.
Pančevac: Ma možno niekto z vášho folklórneho súboru tu vo Vojvodine príbuzných?
Željko Kotváš: Ja som sa narodil v Pančeve. 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 týchto oblastí: z Báčskeho Petrovca, Šída,
Padiny, Kutiny.
Pančevac: AKo ste sa vy, narodený v Austrálii, naučili slovenský jazyk?
Joshua Peška: Keď som bol malý, moji
rodičia sa doma rozprávali po slovensky.
Moja mama bola učiteľka v Dome Ľudovíta Štúra, takže som sa tri hodiny týždenne šesť rokov učil jazyk. Navštevovanie tejto školy v rámci spolku bolo jedinou možnosťou osvojiť si jazyk. Teraz
máme na škole 30 detí. V Melbourne existuje aj slovenská evanjelická cirkev, v
ktorej bohoslužby v slovenskom jazyku
uskutočňuje kňaz z Kovačice Ján Haviar.
So zvyšnými členmi tanečnej skupiny,
Tatianou Hrćanovou, Karolínou Sykorovou, 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 príbuznými v okolí.
Ivan Zafirović
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MLADÍ HERCI SKOS DETVAN NAVŠTÍVILI GALANTU

TRI PERFEKTNÉ DNI NA NÁVŠTEVE
Vojlovičania
Војловчани vystúpili
s predstavením
Rozmarín
Obhliadka
pamätihodností,
výstav a múzeí
OD NADANÝCH INŠTRUMENTALISTOV
PO MAJSTROV HUDBY

Festival „Jarné nôty“
v Báčskom Petrovci
V svetový deň klasickej hud-

by, 21. júna, v slávnostnej sieni
gymnázia v Báčskom Petrovci
sa konal 23. festival umeleckej
hudby „Jarné nôty“. Festival organizuje Miestny odbor Matice
slovenskej v Báčskom Petrovci
od r. 1995. Patrí medzi tradičné
festivaly a už niekoľko rokov má
aj medzinárodný charakter. Zoskupuje interpretov zo Srbska,
Rumunska a Maďarska, od tých
najmladších až po už serióznych umelcov klasickej hudby,
ktorý vďaka svojim výnimočným interpretáciám získavajú
ocenenia na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných súťažiach.
Na začiatku festivalu prítomných oslovila predsedníčka Matice slovenskej v Báčskom Petrovci a organizátorka festivalu
Katarína Melegová Melichová.
Potom sa k slovo dostala riaditeľka gymnázia Anna Medveďová, ako aj podpredseda Svetového združenia Slovákov v
zahraničí Pavel Hlásnik. Prvá

časť koncertu patrila žiakom
základnej školy, potom nasledovalo vystúpenie sredoškolákov, zatiaľ čo na konci sa predstavili 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 slovenskej ľudovej hudby, opera
bola pre nich príjemným prekvapením, za ktoré ju pozdravili dlhým a hromovým potleskom. Program moderovala
Viera Dorčová Babiaková, ktorá každého účastníka predstavila aj trošku podrobnejšie.
Na záver koncertu organizátor udelil všetkým účastníkom
diplomy, ako aj dary v podobe
kníh a CD z minuloročného
festivalu.
Michal Kalmár

KULTÚRNO-UMELECKÝ PROGRAM DOŽINKOVÝCH OSLÁV VO VOJLOVICI

V znamení
host’ujúcich súborov
Pre všetkých spoluobčanov,

ktorý o to mali záujem, bol v
piatok 17. júla v rámci 25. vojlovických dožinkových slávností
pripravený pestrý kultúrnoumelecký program na dvore
Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan. Krásny večer a radosť divákov tentokrát
pripravili hostia: Kultúrnoumelecký spolok Liptar z Mel-

dlhodobého, stáročia trvajúceho spolužitia rôznych národností na tomto území.
Spevácka skupina Zlatá jeseň
sa vždy s potešením zapája do
osláv svojimi známymi piesňami, ktorými zlepšila náladu publiku hneď na začiatku. Potom
vystúpili hosťujúce súbory, ktoré diváci netrpezlivo čakali a
vítali dlhým potleskom.

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 ktorému sa, s podporou Slovenskej národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, odmenení trojdňovým pobytom v dome
Matice slovenskej v Galante. Po
príchode sa deti občerstvili pri privítacom prejave hostiteľov a krátkom predstavení činnosti Matice.
Keďže privítanie prebiehalo práve
v čase uskutočnenia výstavy „Evka
Kristínová, jednoducho kráľovná“,
bola najmladším členom Detvana
predstavená táto výnimočná osobnosť slovenskej divadelnej kultúry.
Starší Vojlovičania to vôbec nepotrebovali, lebo si pamätajú Evku
Kristinovú z filmu a mali tú česť
zahrať si v predstavení Rysavá jalovica.
Naša mladá divadelná skupina
22. mája popoludní v dome MS
Galanta, na doskách v sále Domovina zahrala predstavenie „Rozmarín - o zakliatom vlkovi a Červenej
čiapočke“. Po predstavení nasledovalo spoločné fotografovanie a oficiálne gratulovanie malému šes-

ťročnému divadelníkovi Adamovi
z Vojlovice, ktorý práve v deň príchodu oslavoval narodeniny. Pripravili mu aj malú narodeninovú
oslavu. V ďalšie ráno sa vybrali do
Šale, na hlavný bod programu celoslovenskej prehliadky detskej divadelnej tvorivosti „Zlatá priadka“,
kde si pozreli víťazné predstavenie.
Tamo sa aktívne zapojili do tvorivých dielní a vlastnými rukami vyrobili darčeky pre seba a svojich
najbližších. Po obede celé popoludnie strávili na termálnom kúpalisku Vincov les v Sládkovičove. Po
spoločnej večeri sa poprechádzali

po meste. V posledný deň pobytu
deti navštívili Vlastivedné múzeum v Galante, v ktorom sa pozreli na archeologické vykopávky,
meštiansky spôsob bývania na prelome 19. a 20. storočia, sakrálne
pamiatky, krojované postavy
z okolia Galanty, keramiku, výnimočnú lekáreň, ktorá donedávna
slúžila obyvateľom Galanty, obrazy, vodné mlyny v okolí Galanty,
no aj zaujímavú výstavu „Svet macíkov“, 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 reprezentačného priestoru mesta Galanta, ale aj pozrieť si archeologické vykopávky z okolia a výstavu
sklára, ktorá bola krásnym ukončením obhliadky.
Bol to krátky, ale bohatý výlet
na Slovensku. Ale všetko, čo je
krásne trvá krátko, znova nastal
čas rozlúčky. Poďakovania, vzájomné odovzdanie darčekov, a
sľub, že sa znovu stretnú, určite
budú spolupracovať a navštevovať sa.
Alena Kulíková

HLAVNÝ DEŇ SLÁVNOSTI

Ani horúčava neprekážala žencom
Tradičná ručná kosba
Sprievod ulicami
Vojlovice
Dňa 20. júla už skoro ráno boli

postavené stánky pred veľkou sálou
Maďarského kultúrno-umeleckého
spolku Árona Tamásiho. Výšivkárky tohto spolku, spolu so svojimi
kolegyňami zo SKOS Detvan,
srdečne vítali hostky z okolitých
obcí, Jánošíka, Kovačice, Debeljače,
Starčeva, Omoljice, Skorenovca, Jabuky a mestskej časti Gornji grad,
ktoré priniesli svoje ručné práce a
iné výrobky. Rôzne pochúťky, ktoré
sa tradične pripravujú v týchto lokalitách a zaujímavé ručné práce lákali návštevníkov, z ktorých mnohí
nevedeli odolať starodávnym koláčom. O 11 hodine sa dobre naladení a rozspievaní hostia z Austrálie a
Maďarska, ako aj ich hostitelia,
všetci vyobliekaní v krojoch, vybrali pešo a na traktorových prívesoch do poľa pozrieť sa na tradičnú
žatvu. Na čele sprievodu boli pohoniči 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 zručnosť v zbieraní pokosenej pešenice
a viazaní snopov. Nasledovalo ich
niekoľko dievčat, medzi ktorými
najviac vynikli Dianna Bileková,
folkloristka z Austrálie, a Vojlovičanky Jana Beracková a Jana Mareková. Najmladší účasnici žatvy
zvedavo sledovali diane a behali
okolo v ľudových krojoch. Hudobníci neúnavne hrali pre naladených spevákov, a ozvenu bolo počuť ďaleko po poliach.

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

chádzať sa Vojlovicou. Na každom rohu si zatancovali, zaspievali a šírili dobrú náladu.
Po dlhej prechádzke dedinou nasledoval 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 svitania. Aj hostia aj hostitelia budú
spomínať na krásne dojmy. Zostáva len dovidenia o rok.
Eva Nagyová

NA ZAČIATKU VOJLOVICKÝCH DOŽINKOVÝCH SLÁVNOSTÍ

Detská dielňa venovaná žitu

Vojlovické slávnosti sa začali

bournu z Austrálie, Kultúrnoumelecký spolok z mesta Hidas
z Maďarska, Kultúrno-umelecký spolok hrdina Janka Čmelíka
zo Starej Pazovy a spevácka skupina Zlatá jeseň z Pančeva.
Program otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny
Libuša Lakatošová, ktorá sa
milými slovami prihovorila
prítomným. Podporila dnes už
tradičné vojlovické slávnosti,
vyzdvihujúc krásu a rozmanitosť tunajších národov, ktoré
tak krásne spolu oslavujú koniec žatvy, čo je aj dôkazom

Vedúci hosťujúcich suborov v
krátkosti predstavili svoje folklórne skupiny a potom si zatancovali pripravené, výborne
nacvičené výnikajúce choreografie. Tanečníci nešetrili silami
‒ práve naopak, s veľkou vôľou a
potešením si zatancovali a šikovnými pohybmi, hudbou,
spevom a krásnym krojom poukázali na čaro foklóru. Zanechali silný dojem na publikum,
ktoré svojim potleskom vyjadrilo vďačnosť za príležitosť tešiť sa
z výnimočných predvedení národných tancov, piesní a zvykov.
Eva Nagyová

detskou tvorivou dielňou a výstavou detských výtvarných prác,
ktoré zorganizoval Miestny odbor
Matice slovenskej vo Vojlovici.
Viac ako 40 detí sa aktívne zapojilo do osláv žatvy. Pred sídlom
MOMS boli postavené stoly a pripravené materiály, aby sa deti
mohli zapojiť do jednotlivých aktivít. Podľa svojej vôle a možností
kreslili, farbili, vystrihovali motívy alebo robili papierové poháre
na ceruzky, a to všetko na tému
kosby, žita, slnečníc a pod. Vojlovické deti sa s potešením zúčastňujú tejto už tradičnej dielne,
krásne trávia čas, tvoria a tešia sa,
že sú súčasťou vojlovických dožinkových slávností. Slovenský

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

li výtvarnú činnosť najmladších
zmrzlinou a džúsmi. Vychovávateľka Marta Lečeiová Kerekešová

ku koncu dielne zorganizovala aj
detské hry v parku, odkiaľ sa ozýval 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 svojou tvorbou návštevníkov. Zaujímavé práce s rôznorodou tematikou a technikou skrášlili výstavnú
sieň, na čo boli autori veľmi pyšní. Výstavu otvorila Alena Kulíková, ktorá mladým výtvarníkom
odovzdala darčeky ako pamiatku
na túto výstavu ‒ významnú udalosť v ich živote.
Eva Nagyová

Мултијезички додатак у недељнику / Viacjazyčná príloha v týždenníku

на словачком језику / v slovenskom jazyku
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 16. АВГУСТА 2019. / V PANČEVE V PIATOK 16. AUGUSTA 2019
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РАЗГОВОРИ КРАЈ КОТЛИЋА

ПОВРАТАК КОРЕНИМА
Већ двадесет пети пут Војловица организује прослављање успешног окончања жетве, „Војловачке жетелачке дане”. Некада је број организатора био
већи, а сада је сав терет обавеза пао на
плећа двају културно-уметничких друштава: мађарског КУД-а „Тамаши Арон”
и словачког СКПД-а „Ђетван”. Свесрдну помоћ им и даље пружају Добровољно ватрогасно друштво и Месни
одбор Матице словачке Војловица Панчево. Да би свечаности биле занимљивије, 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, Буковину, као и наши суграђани, војловачки
Мађари. С друге стране Земљине кугле, из Мелбурна, у посету је стиглa
фолклорна група „Липтар”, Словачког
друштва „Људoвит Штур”. Ову младу
једанаесточлану скупину у Војловицу
су допратили чланови старопазовачког КУД-а „Херој Јанко Чмелик”, који
су такође извели кратак програм. После боравка у пољу на косидби и дефиловања улицама Војловице по најјачем сунцу, неколико чланова „Липтара” окупило се у дворишту „Ђетвана” да би скували „свој” свињски гулаш у котлићу, упркос томе што су се
крчкала још два гулаша: војловачких
ловаца и самих домаћина, „ђетвановаца”. То је била прилика да се заподене разговор с председником друштва, младим, сталоженим 23-годишњим студентом Бенјамином Пешком.
ПАНЧЕВАЦ: Можеш ли нам представити културно друштво чији си актуелни председник?
БЕНЈАМИН ПЕШКА: Словачко друштво „Људoвит Штур” Мелбурн основано је 1966. године, а сам дом саграђен је двадесетак година касније.
Друштво броји око 200 чланова. Имамо петочлани оркестар. Значајно је
истаћи да су, у оквиру друштва, активне чак три дечје скупине узраста
од две до пет година, од пет до дванаест и од дванаест до осамнаест година. Једном недељно три учитељице држе наставу словачког језика у
нашој школи. Ја сам од јуна текуће

године председник друштва. Пре тога сам три године био потпредседник
и седам година у одбору друштва. Одмалена 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 дугогодишњу сарадњу са „Ђетваном”, који је код нас био три пута. Ми смо
пре доласка у Србију наступали у Словачкој, у местима: Хељпе, Кленовце,
Братислава, Зволен и Ђетва. Истовремено сам се договорио с председником „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 наступали?
МАРТИНА ПОВОЛНИ: Ја сам већ
раније била у Словачкој. Истина, само три дана. Сада смо тамо боравили
две и по седмице. Највише времена
смо провели у Телгарту, где се мени
и највише допало, јер нисмо наступали, тако да је било довољно времена за разгледање места и околине.
Трудили смо се да се у сваком месту

Бенјамин Пешка

представимо другачијим програмом.
У Ђетви смо наступили као гости. Тема је била у вези с пастирима и ми
смо извели део плеса.
ПАНЧЕВАЦ: Опишите нам укратко програм који сте припремили за
„европску” турнеју.
НАТАША ЗАДУНАЈСКИ: Један део
наступа чини плес „Хорехроњ”, који
нам је припремио кореограф из Словачке, Мартин Урбан. Највише смо
играли плес из Доње земље, селенчанску свадбу. Ношњу у којој наступамо делом смо купили у Словачкој,
а један део смо сами шили. Осим тога, трудили смо се да прикупимо старе очуване костиме од словачких породица 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 Јаношика, а отац из Падине. Имао сам девет
година када смо се преселили у Мелбурн. Мартина је такође из Падине и
она је, као седмогодишњакиња, отишла 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 мали, моји родитељи су у кући говорили словачким језиком. Моја мама је
била учитељица у Дому „Људовита
Штура”, тако да сам три сата седмично шест година учио језик. Похађање
ове школе у оквиру друштва је једина могућност да се овлада језиком.
Сада у школи имамо тридесеторо деце. 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. Изгледа да им кување гулаша и заносни
мириси овог специјалитета нису били неодољиви, јер су се још раније
упутиле својим рођацима у околини.
Иван Зафировић

ОД ПРЕВЕЛИКИХ
ОЧЕКИВАЊА ДО
ПОЧЕТНОГ
ОДУШЕВЉЕЊА
» страна VII

ВЕДРА ДУША
» страна VIII

IV

Петак, 16. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ОД НАДАРЕНИХ ИНСТРУМЕНТАЛИСТА
ДО МАЈСТОРА МУЗИКЕ

Фестивал „Пролећне
ноте” у Бачком Петровцу
На Светски дан класичне музике, 21. јуна, у свечаној сали
гимназије у Бачком
Петровцу 23. пут је
одржан
фестивал
уметничке музике
„Пролећне ноте”. Фестивал организује Месни одбор Матице
словачке у Бачком
Петровцу од 1995. године. Убраја се у традиционалне фестивале и већ неколико година је међународног
карактера. Окупља извођаче из Србије, Румуније и Мађарске,
од оних најмлађих до
већ озбиљних уметника класичне музике, који, захваљујући
својим изванредним
изведбама, освајају
награде на регионалним, републичким и међународним
такмичењима.
На почетку фестивала присутнима се обратила председница Матице словачке у
Бачком Петровцу и организаторка фестивала, Катарина Мелегова Мелихова. Потом су реч узели директорка
гимназије, Ана Медвеђова,
као и потпредседник Светског удружења Словака у иностранству, Павел Хласник.
Први део концерта припао је
ученицима основне школе,
затим је уследио наступ средњошколаца, а на крају су се
представили добро познати
пијаниста Марек Ступавски
из Бачког Петровца и наша
Војловчанка Катарина Кал-

ТРИ САВРШЕНА ДАНА У ГОСТИМА
Војловчани извели
представу „Рузмарин”
Обилазак знаменитости,
изложби и музеја

Катарина Калмар
мар. Она је овог пута извела
две оперске нумере: „Пастирица са Алпа” (Ђоакино Росини) и „Песма примадоне”
(Виктор Херберт). С обзиром
на то да је публика навикла
на Катаринина извођења словачке народне песме, опера
је за њих била пријатно изненађење, што је поздравила дугим и громогласним
аплаузом. Програм је водила Вјера Дорчова Бабјакова,
која је рекла нешто подробније о сваком учеснику.
На крају концерта организатор је свим учесницима
доделио дипломе, као и поклоне у виду књига и компакт-диска с прошлогодишњег
фестивала.
Михал Калмар

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
„ВОЈЛОВАЧКИХ ЖЕТЕЛАЧКИХ ДАНА”

У знаку гостујућих
ансамбала
За заинтересоване суграђане је у оквиру 25. „Војловачких жетелачких дана”, 19.
јула, приређен богат културно-уметнички програм у дворишту Словачког културнопросветног друштва „Ђетван”.
Дивно вече и радост гледаоцима подарили су овог пута
гости: КУД „Липтар” из Мелбурна (Аустралија), КУД из

МЛАДИ ГЛУМЦИ „ЂЕТВАНА” ПОСЕТИЛИ ГАЛАНТУ

Певачка дружина „Златна
јесен” увек се са задовољством прикључује прослави
својим познатим песмама,
којима је орасположила
публику на самом почетку.
Затим су наступили гостујући ансамбли, које су гледаоци нестрпљиво очекивали
и поздравили дугачким
аплаузом.

И ове године, као и прошле,
СКПД „Ђетван” се врло радо
„вратио” у Галанту у Словачкој.
И овог пута извели су победничку представу са старопазовачког
фестивала „3 x Ђ”, која их је, уз
подршку Словачког националног савета, квалификовала за
тродневни боравак у дому Матице словачке у Галанти. Деца
су се по доласку окрепила уз поздравне речи домаћина и кратак приказ рада Матице. Пошто
је дочек приређен баш у време
одржавања изложбе „Евка Кристин, једноставно краљица”, најмлађим члановима „Ђетвана”
представљена је особеност словачке театарске културе. Старијим Војловчанима и није требало, јер памте Евку Кристин с
филма, а имали су и част да
играју у комаду „Rysavа jalovicа”.
По подне 22. маја наша млада позоришна трупа у Дому МС
Галанта, на даскама дворане
„Домовина”, извела је представу „Рузмарин – о закланом вуку и Црвенкапи”. Након представе уследило је заједничко
фотографисање и званично честитање малом шестогодишњем
глумцу Адаму из Војловице,

који је на дан доласка имао
рођендан. Приређено му је и
мало рођенданско славље. Следећег јутра су се упутили у Шаљу, на главну тачку програма
„Zlatа priadka”, национални словачки фестивал дечјег позоришног стваралаштва, где су погледали победничку представу. 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 заједничке вечере, прошетали су

се по месту. Последњег дана
боравка, деца су посетила Завичајни музеј, у ком су разгледала археолошке ископине, локални начин становања на прелазу из XIX у XX век, сакралне
споменике, поставку ношњи из
околине Галанте, керамику, изузетну апотеку, која је донедавно служила мештанима,
слике, воденице у околини Галанте, као и занимљиву изложбу плишаних медведића, које
је сакупила и позајмила колекционарка из Мађарске.
На крају су млади глумци и
глумице обишли ренесансни

дворац у Галанти. Видели су
простор свадбене дворане, репрезентативни простор места
Галанта, археолошке ископине 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. Уследило је захваљивање и узајамно
даривање, уз обећање да ће се
поново срести, посећивати и
обавезно сарађивати.
Алена Кулик

СРЕДИШЊИ ДАН СВЕЧАНОСТИ

Ни врућина није омела жетеоце
Традиционална
ручна косидба
Дефиле улицама
Војловице
Већ у рано јутро 20. јула постављени су штандови испред велике сале МКУД-а „Тамаши
Арон”. Везиље из тог друштва,
заједно са својим колегиницама из СКПД-а „Ђетван”, срдачно су дочекале гошће из околних насеља Јаношика, Ковачице, Дебељаче, Старчева, Омољице, Скореновца, Јабуке и Горњег града, које су донеле своје
ручне радове и друге производе. Разноврсне посластице које
се традиционално справљају у
овим местима, занимљиви ручни радови, привлачили су посетиоце, од којих многи нису могли да одоле старинским колачима. У 11 сати су добро расположени и распевани гости из
Аустралије и Мађарске, као и
домаћини, сви упарађени у ношњама, кренули пешке и на
тракторским приколицама у поље да се присете традиционалне вршидбе. Читаву поворку су
предводили коњаници и фија-

кери, а на зачељу су били ватрогасци и један комбајн. На
њиви је било живо, весело и занимљиво. Искуснији косци су
показивали како се некад косило жито, у чему су се опробали
и млађи. И неколико дама је
показало вештину у скупљању
покошене пшенице и везивању
снопова. Следило их је неколико девојака, а највише су се истакле Дијана Билек, плесачица
из Мелбурна, и Војловчанке Јана Берацка и Јана Марек. Најмлађи учесници вршидбе знатижељно су пратили шта се збива и трчали около у народним

ношњама. Музичари су неуморно свирали расположеним певачима, 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 столњак. И, наравно, ништа без домаће ракије. Доручак је био
укусан, жетеоци су прикупљали снагу јер је поворка пред
собом још имала дугачку шетњу улицама Војловице. Пуцање дугачким бичем позивало
је суграђане да машу и поздра-

ве учеснике дефилеа и уживају у лепоти ношњи, песама и
плеса. Непрестана врућина није омела жетеоце да се прошетају по Војловици. На сваком
ћошку су заплесали, запевали
и ширили добро расположење.
Прекратак је био одмор жетелаца од дуге шетње селом, јер
је у 20 сати почео бал у оба друштва. Дружење уз добру музику, укусну вечеру и богату томболу допринело је да забава потраје до самог свитања. И гости
и домаћини ће спомињати лепе утиске. Видимо се догодине.
Ева Нађ

НА ПОЧЕТКУ „ВОЈЛОВАЧКИХ ЖЕТЕЛАЧКИХ ДАНА”

Дечја радионица посвећена житу
Хидаша (Мађарска), КУД „Херој Јанко Чмелик” из Старе
Пазове и певачка група „Златна јесен” из Панчева.
Програм је отворила председница Националног савета
словачке националне мањине, Либуша Лакатошова, која
се пробраним речима обратила присутнима. Она је подржала већ традиционалне
војловачке свечаности, истичући лепоту и разноликост
овдашњих народа који тако
лепо заједнички прослављају
завршетак жетве, што је доказ дугогодишњег, вековног
суживота различитих народа
на овим просторима.

Челни људи гостујућих друштава укратко су представили своје фолклорне скупине,
а затим заплесали своје припремљене, одлично увежбане, изврсне кореографије.
Плесачи се нису штедели, него су с вољом и задовољством
играли и вештим покретима,
музиком, песмом и лепим ношњама приказали чар фолклора. Оставили су снажан
утисак на публику, која је својим аплаузом исказала захвалност што је имала могућност
да ужива у изузетном извођењу народних игара, песама и
обичаја.
Ева Нађ

Војловачке свечаности су почеле дечјом стваралачком радионицом и изложбом дечјих ликовних радова, које је организовао Месни одбор Матице словачке Војловица Панчево. Више
од четрдесеторо деце активно се
укључило у слављење жетве. Пред
седиштем МОМСС постављени
су столови и припремљен је материјал да би се деца укључила у
активност. Она су, према својој
вољи и могућностима – на тему
косидбе, жита, сунцокрета – цртала, бојила, исецала мотиве или
правила папирне чаше за оловке. Војловачка деца са задовољством учествују у овој већ традиционалној 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 седишту МОМСС-а. Троје војловачких ђака нижих разреда основне школе – Леонтина Станковић, Андреа Холок и Матеа Дренкович – својим креацијама обрадовало је посетиоце. Занимљиви радови с разноврсном тематиком и техникама украсили су
изложбени хол, на шта су аутори били поносни. Изложбу је
отворила Алена Кулик, која је
младим ствараоцима уручила
поклоне као успомену на ову њихову изложбу – значајан догађај.
Ева Нађ

V

Петак, 16. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАНИМЉИВ ЖИВОТОПИС НОВЕ ВОЈЛОВАЧКЕ УЧИТЕЉИЦЕ (1. ДЕО)

ОД РАДИЈСКОГ СТУДИЈА ДО УЧИОНИЦЕ
Основна школа „Братство–јединство” у Војловици поново
је добила нову учитељицу, Ану
Злох из Ковачице, професорку словачког језика и књижевности и судског тумача за словачки језик. Да није овог блиског словачког места, наша
школа би муку мучила с наставом на словачком језику.
На срећу, у Ковачици још има
школованих учитељица и професора орних да, упркос бројним тешкоћама, помогну војловачкој деци да науче правилно словачки језик и упознају се са словачком културом. Професорка Злох није одувек радила у просвети, већ је
дуго била новинарка на Радио
Новом Саду, што отвара могућност да нам се придружи у
стварању словачког додатка
„Панчевца”.
• Где сте се запослили након
завршетка школе и како су изгледали ваши почеци?
– Била су то заиста лепа времена, када запослење нисте
морали да тражите сами, већ
су други потражили вас. На
првој години студија код студената је дошао један новинар из новосадског радија да
пита да ли би неко желео мало да заради. Пошто сам већ
имала вишегодишње искуство
као новинар у омладинској
емисији на ковачичком радију, сматрала сам да је то одлична идеја и пријавила сам
се. Новосадски радио ме је
очарао већ првог дана. Почела сам као организаторка и
преко извештача и новинарке
стигла до уреднице. Биле су
тамо сјајне колеге, које су с
временом постале моји најбољи пријатељи, могло би се рећи, 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, адреналин, комуникацију с људима... Реално, новинарство је

Ана Злох са децом Мартином и Анетом
занимање које захтева човека
целог, и то не само осам, већ
двадесет четири сата дневно.
Новинарство не зна за празнике, слободне викенде, јер се
управо тада негде дешава нешто што би требало пратити,
послати о томе извештај, снимити разговоре, уредити и емитовати... Искуства која сам стекла на РТВ-у Нови Сад била
су непроцењива, јер нису могла да се науче ни на једном
факултету. Касније су ме примили на неодређено време.
Био је то најлепши период у
мом животу, који је прекинула неповољна друштвенополитичка 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 отишле с радија. Међу њима сам
била и ја.
• У ком правцу се даље одвијао ваш живот?
– Када сам дошла у Ковачицу, 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 нећу имати тако добар колектив,
с којим сам провела скоро двадесет година. Било је потребно
прикупити нову снагу и почети живот тотално од почетка.
Само што РТВ-у у Ковачици

нису били потребни нови новинари, а ковачичка школа и
гимназија већ су имале професоре словачког језика. Алтернативно решење било је полагање испита за судске преводиоце. То ми је донело одређена финансијска средства, али
не и професионално задовољство. Делимично сам се радовала новом дану као библиотекарка у ковачичкој школи и
кустос у Спомен-дому Мартина Јонаша, али оно што ме је
заиста регенерисало и дало нову вољу за животом био је рад
с децом.
• Било је то у Основној школи „Млада поколења” у Ковачици?
– Да. Тамо сам неколико година радила као учитељица у
нижим разредима. Предавала
сам српски језик као нематерњи језик и словачки језик са
елементима националне културе, увек само као нечија замена. 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 могла да им дам. А ту безусловну
невину љубав, осмехе, загрљаје, смех, радост човек може добити само ако ради као учитељ, под условом да заиста воли свој посао.
• Када и како сте дошли у
војловачку школу?
– Почетком септембра прошле године позвали су ме из
Националног савета словачке
националне мањине и питали да ли бих хтела да радим у
Војловици, јер је тамошња
професорка Марина Хриб отишла да живи и ради у Словачкој. У том периоду сам и
ја лично интензивно размишљала 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 нисам се покајала.
(Наставак у следећем додатку)
Иван Зафировић

ОТВАРАЊЕ ЕТНО-КУЋЕ

Неговање корена
Прелепа грађевина
као сећање на
Буковину
Очување сопственог идентитета један је од темеља људског
постојања. Управо на то су указали и чланови Културно-уметничког друштва „Тамаши Арон”
25. маја, када су свечано отворили етно-кућу желећи да одају почаст својим коренима.
Усред кишовитог периода на
небу се појавило сунце, и то баш
у време када је њихов дугорочан рад кулминирао и када су
његови плодови постали видљиви. Стара кућица у новом руху
блистала је лепотом и узвишеношћу. Старијима су се очи пуниле сузама, а млађи су се препустили уживању у мирису који

у дивним просторијама уређеним у част предака који су првобитно населили Буковину.
Домаће званице, али и бројни гости из Мађарске и Румуније, уживали су у лепоти нових просторија, као и у културном програму који су извели чланови гостујућег друштва
из Румуније и чланови домаћег друштва.
Након уводних говора, уследило је свечано пресецање траке. Врата нове етно-куће Секељ-Мађара отворили су државни секретар у канцеларији
мађарске владе одговоран за
народну политику, Арпад Потапи, градоначелник Панчева
Саша Павлов и председник друштва Вилмош Лечеи. Поручник Јолан Хаднађ из румунског
места Лупени (мађ. Farkasla-

је подсећао на лепа прошла времена. „Поштовање корена се изједначује с поштовањем родитеља”, тврде они чији уморни
кораци и дубоке боре сведоче о
тешком кретању по животној путањи, током кога су имали прилику да схвате шта су најважније вредности људског постојања.
Етно-кућа Културно-уметничког друштва „Тамаши Арон”
постављена је уз подршку мађарске владе. На изградњи је
радило пуно мештана. На таванима је пронађено много
вредних предмета, реликвија
које су преци донели можда
чак директно из матичне земље. Изложени експонати, које су до сада чували на разним
местима, од сада ће блистати

ka), родног места Тамашија
Арона, цитирала је ову знамениту личност речима: „У оваквим заједницама будућност
зависи од нас самих. Не градимо гробове, већ темеље кућа из
који ће одјекивати песма, живот, наша култура и мађарски
језик најлепши на свету”.
На крају је речено: „Чувајмо
корене – само тако ћемо заувек остати своји”. Дирнути овим
речима, с домаћинима су се
растали и чланови Месног одбора Матице словачке Војловица-Панчево, СКПД-а „Ђетван” и представници Словачке евангелистичке цркве у Војловици, који су својим присуством обогатили ову свечаност.
Ева Нађ

С КРАТКОГ ИЗЛЕТА У СЛОВАЧКОЈ (1)

Од превеликих очекивања до почетног одушевљења
Национална галерија
у реконструкцији
Прелепа Мирбахова
палата
Много људи из Србије последњих година одлази у Словачку
ради проналажења посла и боље зараде. Један мањи број наших суграђана посећује Братиславу и туристички. Мој утисак је, према сопственом искуству, да велика већина пропусти да обиђе бројне музеје и

галерије у словачкој престоници и њеној околини. Делимична кривица лежи и на културним посленицима Братиславе
који недовољно рекламирају
своје установе.
Лично сам небројено пута
био у Братислави. Прво с родитељима 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 Будимпеште до Беча зором пристајао
на обалу крај старог дела гра-

да, да би у подне настављао даље узводно, ка Аустрији. И ниједном ми није пало на памет
да и Братислава, а не само Будимпешта, Беч и још низ метропола и градова, има занимљиве музеје и галерије. Истина, често сам сам посећивао седиште „Бибиане” (међународни дом уметности за децу), њену галерију и Бијенале илустрација Братислава, с којима сам
у више наврата сарађивао, али
ме то, зачудо, никад није понукало да свратим
у још коју установу културе.
Овог пута сам
настојао да исправим тај вишедеценијски
пропуст и за
кратко време
сам посетио неколико братиславских галерија. Чинило ми
се да је логичан
след да прво погледам Словачку националну
галерију, која се
налази тик поред дунавске
обале, на једном од улаза у стари град. Доживео сам благо разочарање, јер су нека одељења
због реконструкције зграде била затворена, тако да сам погледао само изложбу цртежа,
слика и графика једног од најзначајнијих међуратних словач-

ких сликара – Арнолда Петера
Вајс-Кубинчана (1898–1945). Ко
воли експресионистичко сликарство, уживаће.
Затим сам се упутио у стари
град, у предивну Мирбахову палату, једну од две градске галерије, која се налази преко пута
Фрањевачке цркве. Изграђена
је у рококо стилу у другој половини XVIII века. Зграда је добила име по последњем власнику, грофу др Емилу Мирбаху. Посетиоца најпре сачека
прелепо двориште палате с
фонтаном. За
некога кога, после дуге шетње
и разгледања
старог града,
пут наведе у
Мирбахову палату, довољно
може бити само да предахне
поред фонтане
и опусти се уз
шум воде и поглед на околно
балконско цвеће. Али већ кад
је ту, штета је
да путник намерник не погледа сва ликовна
дела похрањена у овом здању.
Прво што посетиоца одушеви јесу раскошни салони обложени финим дрветом и низом
графичких листова с митолошким, алегоријским, библијским и пасторалним мотиви-

ма, рађеним по узору на Питера Пола Рубенса. Знатижељни
би могли данима и месецима
стајати, седети у салонима и
пажљиво проучавати сличицу
по сличицу на дрвеним зидовима. Мора да је био силан осећај некадашњих власника палате пити чај, унтерхалтовати
се, примати госте, водити пословне разговоре, слушати камерну музику или, просто, одмарати 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 барока (стална поставка) до авангарде с почетка XX века (актуелна изложба), мени су некако
највише за око запале занимљиве скулптуре које додатно
обогаћују, ионако раскошну,
унутрашњост палате. Скренуо
бих пажњу, посебно, на дела
вајара Ота Гутфројнда.
Затечен лепотом здања и ликовних дела, превидео сам да
је Мирбахова палата једна од
две градске галерије и да посета обема доноси попуст при куповини улазница за обе. Читаоци, које је заинтересовала ова
прича, нек на то обрате пажњу.
Иван Зафировић

VI

Петак, 16. августа 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РАСТАНАК С МИХАЛОМ МАРКОМ, САРАДНИКОМ СЛОВАЧКОГ ДОДАТКА

НА ФЕСТИВАЛУ „ТАНЦУЈ, ТАНЦУЈ”

ВЕДРА ДУША

Војловчани опет у врху
Освојене три
награде

Опуштен, самоуверен, доследно упоран
путник кроз живот

У првом делу фестивала
на бини Дома културе представиле су се певачке групе
из Пивница, Бачког Петровца, Ковачице, Бингуле, Падине, Старе Пазове, Новог
Сада, Кисача, Војловице, Лалића, Хајдучице, Гложана,
Шида и Селенче. Владимир
Коларик је увежбао две мушке и једну женску певачку
групу „Ђетвана”. Најбољи
утисак је оставила женска
група, којој је жири доделио
друго место и сребрну плакету. Прво место је припало
Новосађанкама, а треће домаћој женској групи.
После поздравних говора
истакнутих званичника, на
почетку првог дела концерта
фолклорних група, фестивал

но друштво „Јединство” из
Гложана. Они ће представљати словачку мањину из Србије на фолклорном фестивалу у словачкој Ђетви. Друго место и сребрну плакету
су својом игром освојили
играчи Дома културе из Ковачице, који ће с победницима путовати у Словачку. Бронзана медаља је припала
СКПД-у „Ђетван” из Панчева. Нашем друштву је додељена и награда за ношњу.
Према пропозицијама, трећепласираном припада част
да своју националну мањину
представља на „Златном дукату”, фолклорном фестивалу који се одржава у Чешкој.
Члановима „Ђетвана”, који су
се, као победници прошло-

је, у име прошлогодишњег
победника фестивала СКПДа „Ђетван”, отворио његов
председник Михал Спишјак.
Уследили су подизање фестивалске заставе и заједнички
плес представника свих фолклорних друштава. У наставку програма, публика је уживала у наступима скупина из
Гложана, Бољеваца, Арадца,
Лалића, Хајдучице, Ковачице и Бачког Петровца. Војловчанима је на фестивалу
указана још једна част:

годишњег фестивала „Танцуј,
танцуј”, недавно вратили из
словачке Ђетве, преостаје да
се добро припреме за још
једно презентовање своје заједнице, као и свога града и
државе. Нек то буде бар онолико успешно колико је лане било у највећем фолклорном шоу-програму Словачке
националне телевизије, затим на фестивалу „Виходна”
и, недавно, на фестивалу у
Ђетви.
Михал Калмар

Наградно гостовање
у Чешкој

Према људима био
благ, врло стрпљив,
смирен и трпељив
Какав је то поредак ствари, небеска 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 тренутку нисам посумњао у његов
опоравак и повратак међу нас.
Нисам по природи неки оптимиста, али познајући Мишу,
био сам уверен да другачије не
може бити. Мени се чинило да
је њему некако све ишло лагано и лако. Није он био неки
енергичан борац, него опуштен,
самоуверен, доследно упоран
путник кроз живот. Сама његова појава је то одавала: увек
насмејан, с добрим смислом
за шалу, доброћудан, лаког корака, једноставних манира и
пун елана.
Да сам добио дозволу да га
посетим у болници и да је он
био у стању да говори, верујем да би рекао: Охо, било је
жестоко, али главно да је прошло. Сад, када га нема и да
може да се јави са онога света, простодушно би поручио:
Није то ништа. Имао сам утисак да никад није забринут,
да га нервоза и паника заобилазе. 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. Ваљда 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 препричава своје догодовштине с радног места и у вези с послом,
не само да би забавио и насмејао саговорнике него и ука-

На највећем фестивалу словачког фолклора, одржаном
15. јуна у Гложану, панчевачко Словачко културно-просветно друштво „Ђетван” било је, већ традиционално, међу најбољима. Фестивал је
имао три такмичарска дела:
концерт певачких група и оркестара и два фолклорна концерта. Други фолклорни концерт су гледаоци могли да
прате у директном преносу
РТВ Војводине.

наступајући први, отворили
су и други део концерта фолклорних група. Затим су заплесали фолклораши из Старе Пазове, Бачког Петровца,
Новог Сада, Шида, Селенче,
Падине, Гложана, Кисача и
Ковачице. Напослетку је
стручном жирију остало да
одлучи коме ће доделити признања. Док је он обављао ову
захтевну улогу, публику и ТВ
гледаоце забављала су гостујућа културно-уметничка друштва. Нестрпљивим гледаоцима резултате је саопштила
председница жирија Руженка Червенска. За апсолутног
победника фестивала и добитника златне плакете и статуете проглашено је Фолклор-

Михал Марко са Мирославом Гржинић у Ријеци
зао на мудре поуке. Не сећам
се да се иједном озбиљно на
некога или на нешто пожалио. Није био склон критизерству и сукобљавању. Напротив.
Према људима је био благ,
врло стрпљив, смирен и трпељив. Увек им се обраћао бираним, одмереним речима.
Памтим какав је глумац у
војловачкоj аматерској дружини био, чак и његово плесање
у фолклорној групи „Ђетвана”, али није ми познато на
који начин се припремао за
наступе. Знам, међутим, да
као сарадник у писању словачког додатка за локални лист
„Панчевац” никад није био избирљив у одабиру теме и увек
је био спреман да напише колико год је потребно текстова. То ме је, као уредника прилога 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. Јесте да је често умео да касни
и пробије рокове за достављање чланака, да су му текстови
редовно садржавали правопи-

сне, језичке и формалне грешке које је требало исправити, али је суштина увек била
ту. Тему никад није промашио, а занимљиве детаље лепо је истакао и описао, чак и
онда када није лично присуствовао неком догађају. Читајући, преправљајући и допуњујући његове текстове, имао
сам утисак да их је писао лако, спонтано, у једном даху.
Надахнуће му, очигледно, никад није мањкало.
На сличан начин је смишљао
и писао пројекте за Матицу
словачку. Један је од најзаслужнијих што су просторије месног одбора Матице реновиране, а стална етно-поставка
и омања библиотека доступне
јавности. Мени је био занимљив и као говорник. Много
пута је отварао изложбе, приредбе, литерарне вечери, дочекивао госте из околних словачких места, других етничких заједница и иностранства.
Ту улогу није приграбио, иако
му је она, као председнику МО
Матице словачке у Панчеву,
највише следовала. Али, просто, најбоље му је лежала јер

је умео да држи говоре без нарочите припреме и унапред
написаног текста. Речи су из
њега једноставно текле, чак и
онда када сам му у гласу и држању опажао трему. Био је сналажљив, виспрен, окретан, а
тако сталожен човек. Остаће
нејасно како је такав дух могла да надвлада болест, шта се
то у његовом телу и души ускомешало и заувек умирило
његово срце.
Миши је срце попустило баш
пред старт београдског маратона, куд је одвезао сина. Ни
слутио није да ће и он учествовати у маратонском рвању с
болешћу. Тачно два месеца он
је лелујао између живота и смрти и мучио се с боловима, кад
је почело је да му бива боље.
Још неколико дана, више десетина сати и стао би на ноге.
Чинило се да је трку с временом, болешћу, патњом, изнемоглошћу добио, смрти одмакао и да сигурно граби ка оздрављењу, кад га је oслабљено срце спотакло. Tребало је тако
мало да се врати међу нас.
Много ће нам недостајати.
Иван Зафировић

ТРАДИЦИОНАЛНИ ДЕЧЈИ ФОЛКЛОРНИ ФЕСТИВАЛ „ЗЛАТА БРАНА” У КИСАЧУ
СКУД из Старе Пазове
освојио прво место
У недељу, 23. јуна, одржан је
гала концерт дечјих фолклорних ансамбала 26. дечјег фестивала „Злата брана”. Учествовало је двадесет девет фолклорних секција и певачких група.
Овај фестивал „прославља” крај
школске године и дечју игру,
певање, музику и плес. Окупља
на хиљаде малих плесача предшколског узраста и ђака основних школа из свих наших словачких средина и иностранства.
Директор Културног центра
Кисач Павел Сурови поздравио
је присутне на почетку гала концерта и реч препустио председници Националног савета сло-

вачке националне мањине Либушки Лакатош. На крају је градоначелник Новог Сада Милош
Вучевић отворио фестивал.
Дечја фолклорна група СКПДа „Ђетван” из Војловице представила се кореографијом „Дочек пролећа” („Vitanie jary”), a
припремила ју је и увежбала Катарина Коларик. На челу оркестра био је Владимир Коларик.
Овогодишњи победници фестивала „Злата брана” су чланови млађе дечје фолклорне
групе словачког Културно-уметничког друштва „Херој Јанко
Чмелик”, који су се представили игром „V nedel’u poobede v
Starej Pazove”. Ауторка је Ружена Червенска, децу је увежбала Катарина Шашова, а

Фото Бенка

Најмлађи из Војловице „дочекивали пролеће”

Алексеј Матерак је водио оркестар. Друга награда је припала дечјој фолклорној групи
Основне школе „Маршал Тито” из Падине за плес „Pri bare
Vedejky” аутора Ане Халајове
и Павла Томаша млађег. Две
треће награде поделили су ДФС
КОС „Једнота” из Гложана и
ДФС „Ратолест” СКУД Пивница (старија група).

Организатори фестивала захвалили су свим уметничким
руководиоцима, члановима друштва и осталима који су помагали у припреми кореографија.
Велико поштовање заслужују родитељи који подстичу своју децу да негују љубав према фолклору, певању, ношњама, традицији и националном идентитету.
Алена Кулик
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ZAUJÍMAVÝ ŽIVOTOPIS NOVEJ VOJLOVICKEJ UČITEĽKY

OTVORENIE ETNO DOMU

Z ROZHLASOVÉHO ŠTÚDIA DO UČEBNE

Pestovanie koreňov

Základná škola Bratstva a jednoty
vo Vojlovici znovu dostala novú
učiteľku, Annu Zlochovú z Kovačice, vyučujúcu slovenského jazyka a
literatúry a súdnu prekladateľku
pre slovenský jazyk. Keby sme nemali v blízkosti toto slovenské
miesto, naša škola by sa trápila s
výučbou v slovenskom jazyku. Našťastie, v Kovačici sú ešte vzdelané
učiteľky a vyučujúci, ktorí sú
ochotní, napriek početným ťažkostiam, pomáhať vojlovickým deťom
učiť sa spisovný slovenský jazyk a
spoznávať slovenskú kultúru. Učiteľka Zlochová nepracovala vždy v
školstve ‒ dlhé roky bola novinárkou v Rozhlase Nový Sad, čím sa
vytvára možnosť, aby sa pridala k
nám aj pri tvorbe slovenskej prílohy týždenníka Pančevac.
-Kde ste sa zamestnali po skončení školy a ako vyzerali tie vaše začiatky?
Boli to skutočne krásne časy, keď
ste si zamestnanie nemuseli hľadať vy sami, ale iní vyhľadali vás.
V prvom ročníku štúdia za študentmi prišiel jeden novinár z
novosadského rozhlasu opýtať sa,
či by si niekto z nás nechcel privyrobiť. Keďže som už vtedy mala
niekoľkoročnú skúsenosť ako novinárka mládežníckeho vysielania v kovačickom rozhlase, považovala 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 dopracovala som sa až k redaktorke.
Boli tam vynikajúci kolegovia,
ktorí sa časom stali mojimi najlepšími kamarátmi, dalo by sa povedať 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 skutočnosti, 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 hlásenie, nahrať rozhovory, zredigovať

Nádherná stavba
ako spomienka
na Bukovinu
Zachovanie vlastnej identity je
jedným zo základov ľudského bytia. Práve na to poukázali aj členovia
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 plody. Starý domček v novom rúchu
žiaril krásou a vznešenosťou.
Starším sa do očí tlačili slzy a
mladší sa nechali unášať vôňou,
ktorá pripomínala krásne minulé časy. „Úcta ku koreňom sa rovná úcte k rodičom,“ tvrdia tí,

a odvysielať ich... Skúsenosti, ktoré som získala v RTV Nový Sad
boli nenahraditeľné, lebo sa nedali naučiť na žiadnej fakulte. A potom ma prijali na dobu neurčitú.
Bolo to najkrajšie obdobie môjho
života, ktoré prerušila nepriaznivá spoločensko-politická situácia
v 90. rokoch. Ešte dlho po tom sa
v rozhlase iba živorilo, všetko išlo
akoby dolu vodou a keď sa už nedalo vydržať, dve tretiny novinárov 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 nebudem 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 súdnych prekladateľov. To mi prinieslo isté finančné prostriedky,
ale nie aj profesionálne uspokojenie. Čiastočne som sa tešila na
nový deň ako knihovníčka v kovačickej škole a kustódka v Pamätnom dome Martina Jonáša,
ale to, vďaka čomu som sa skutočne zregenerovala a získala novú
vôľu do života bola práca s deťmi.
-Bolo to na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici?
Áno. Tu som niekoľko rokov pracovala ako učiteľka nižších ročníkov. Prednášala som srbčinu ako
nematerinský jazyk a slovenský
jazyk s prvkami národnej kultúry.
Vždy len ako niečia náhrada. To
mi však neprekážalo, aby som vynaložila 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 nepodmienečnú, nevinnú lásku, úsmevy, 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 vojlovickú školu?
Začiatkom septembra minulého
roka ma oslovili z Národnostnej
rady slovenskej národnostnej
menšiny v Srbsku, či by som nechcela začať pracovať vo Vojlovici, lebo tamojšia vyučujúca Marína Hríbová odišla žiť a pracovať
na Slovensko. V tom čase som aj
ja osobne intenzívne rozmýšľala o
odchode, lebo všetci členovia mojej 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)

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

budú žiariť v krásnych priestoroch postavených na počesť
predkov pôvodne usadených v
Bukovine.
Domáci, ako aj mnohopočetní
hostia z Maďarska a Rumunska,
sa kochali v kráse nových priestorov, ale aj v kultúrnom programe,
ktorý predviedli členovia hosťujúceho spolku z Rumunska a členovia domáceho spolku.
Po úvodných príhovoroch nasledovalo slávnostné prestrihnutie
pásky. Dvere nového etno domu
sikulských Maďarov otvorili štátny tajomník úradu maďarskej
vlády zodpovedný za národnú
politiku Árpád Potápi, primátor
mesta Pančevo Saša Pavlov a
predseda spolku Vilmos Lecei.
Poručíčka Jolán Hadnagy z rumunskej obce Lupeni (maď. Farkaslaka), rodného miesta Árona

Tamásiho, citovala túto slávnu
osobnosť slovami: “V takýchto
komunitách budúcnosť závisí od
nás samotných. Nestavajme hroby, ale základy domov, z ktorých
sa bude ozývať pieseň, život, naša
kultúra a maďarský jazyk ‒ najkrajší na svete.
Na záver odznelo: „Chráňme si
korene – len tak zostaneme navždy svoji“. Dojatí týmito slovami
sa s hostiteľmi rozlúčili aj členovia MOMS Vojlovica-Pančevo,
SKOS Detvan a predstavitelia Slovenskej evanjelickej cirkvi vo Vojlovici, ktorí svojou prítomnosťou
spestrili túto slávnosť.
Eva Nagyová

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 lepším zárobkom na Slovensko. Istý,
menší počet našich spoluobčanov navštevuje Bratislavu aj turisticky. Vychádzajúc z vlastnej
skúsenosti, nadobudol som dojem, 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 rodičmi 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 Rakúska. A vôbec mi nenapadlo, že aj
Bratislava, teda nielen Budapešť,
Viedeň a ešte celý rad ďalších metropol a miest, má zaujímavé múzeá a galérie. Pravda, sám som
často navštevoval sídlo BIBIANY
(medzinárodného domu umenia
pre deti), jej galériu a Bienále ilustrácií Bratislava, s
ktorými som viackrát spolupracoval; napodiv ma
však nikdy nelákalo zastaviť sa ešte v nejakej kultúrnej inštitúcii. Tentokrát som
vyvíjal snahu odčiniť túto
viacročnú chybu a za
krátky čas som navštívil niekoľko bratislavských galérií.
Zdalo sa mi, že
logickým sledom je pozrieť si najprv 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 zavreté, takže som si pozrel iba výstavu výkresov, obrazov a grafík jedného z najvýznamnejších medzivojnových slovenských maliarov
Arnolda Petra Weisza-Kubínčana

(1898 – 1945). Kto má rád expresionistické maliarstvo, užije si to.
Následne som sa vybral do starého mesta, do nádherného Mirbachovho paláca ‒ jednej z dvoch
mestských galérií, ktorá sa nachádza oproti františkánskemu
kostolu. Vybudovaná je v rokokovom štýle v druhej polovici 18.
storočia. Budova bola pomenovaná podľa posledného majiteľa grófa doktora Emila
Mirbacha.
Návštevníci
najprv uvidia krásny dvor
paláca s fontánou. Tým,
ktorých po dlhej prechádzke a prehliadke starého
mesta cesta zavedie
do Mirbachovho
paláca, môže stačiť už len vydýchnutie si pri fontáne a
rel a x á c i a
pri šume
rieky a pohľade na okolité balkónové
kvety. No, keď je už
tu, bola by veľká
škoda, keby si cestujúci nepozrel
všetky výtvarné
diela nachádzajúce
sa v tejto budove.
Prvá vec, z ktorej je návštevník
úplne nadšený sú rozkošné salóny obložené ušľachtilým drevom
a radom grafických listov s mytologickými, alegorickými, biblickými a pastorálnymi motívmi, vyhotovenými podľa modelu

Petra Paula Rubensa. Dalo by sa
po celé dni, ba aj mesiace stáť,
sedieť v salónoch a pozorne študovať každy obrázok na drevených stenách. Musel to byť krásny 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 domoch prekáža, ale tu je to príjemný zvuk pre uši, lebo návštevníkovi neustále pripomína vznešenosť priestoru, ktorým kráča.
Hoci má galéria závideniahodnú
zbierku obrazov od baroka (stála

expozícia) po avantgardu zo začiatku 20. storočia (aktuálna výstava), mne nejako najviac padli
do oka zaujímavé skulptúry, ktoré 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 jednou z dvoch mestských galérií a
že pri návšteve oboch možno získať zľavu na vstupenky do týchto
galérií. Čitatelia, ktorých zaujal
tento príbeh, by si mali dať pozor
aj na to.
Ivan Zafirović
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ROZLÚČKA S MICHALOM MARKOM СА МИХАЛОМ МАРКОМ, SPOLUPRACOVNÍKOM SLOVENSKEJ PRÍLOHY

NA FESTIVALE „TANCUJ, TANCUJ“

VESELÁ DUŠA

Vojlovičania znovu
medzi špičkou

Pokojný, sebavedomý,
dôsledne vytrvalý
cestujúci životom

Získané tri odmeny

V prvej časti festivalu sa na javisku domu kultúry predstavili
spevácke skupiny z Pivnice,
Báčskeho Petrovca, Kovačice,
Bingule, Padiny, Starej Pazovy,
Nového Sadu, Kysáča, Vojlovice, Lalite, Hajdušice, Hložian,
Šídu a Selenče. Vladimír Kolárik nacvičil dve mužské a jednu ženskú spevácku skupinu
Detvana. Najlepší dojem zanechala ženská skupina, ktorej
porota udelila druhé miesto a
striebornú plaketu. Prvé miesto pripadlo Novosadčankám a
tretie miesto domácej ženskej
skupine.

teľa zlatej plakety a sošky bol
vyhlásený Folklórny súbor Jednota z Hložian. Oni budú reprezentovať slovenskú menšinu zo Srbska na folklórnom
festivale v slovenskej Detve.
Druhé miesto a striebornú plaketu si svojím tancom získali
tanečníci Domu kultúry z Kovačice, ktorí s víťazmi budú
cestovať na Slovensko. Bronzová medaila pripadla SKOS
Detvan z Pančeva. Okrem toho, nášmu spolku bola udelená
aj odmena za kroj. Podľa propozícií umiestnení na treťom
mieste majú česť reprezentovať

Po uvítacích príhovoroch popredných predstaviteľov jednotlivých úradov, na začiatku
prvej časti koncertu folklórnych súborov, festival v mene
minuloročného víťaza festivalu
‒ SKOS-u Detvan ‒ otvoril jeho
predseda Michal Spišiak. Nasledovalo zdvihnutie festivalovej vlajky a spoločný tanec
predstaviteľov všetkých folklórnych súborov. V pokračovaní programu si diváci mohli
užiť vystúpenia súborov z Hložian, Boľoviec, Aradáča, Lalite,
Hajdušice, Kovačice a Báčskeho Petrovca. Vojlovičanom

svoju národnostnú menšinu na
Folklórnom festivale „Zlatný
dukát“, ktorý sa koná v Česku.
Členom Detvana, ktorí sa ako
víťazi minuloročného festivalu
„Tancuj, Tancuj“ nedávno vrátili z Detvy na Slovensku, zostáva dobre sa pripraviť na ďalšie reprezentovanie svojej komunity, ako aj svojho mesta a
štátu. Nech to bude aspoň také
úspešné, ako to bolo vlani v
najväčšej folklórnej šou slovenskej národnej televízie, resp. na
festivale vo Východnej a nedávno aj na festivale v Detve.

Za odmenu
hosťovanie v Česku

Voči ľuďom mierny,
veľmi trpezlivý
a znášanlivý
Aký je to poriadok vecí, nebeská
spravodlivosť, keď v priebehu jedného desaťročia jednu rodinu
dvakrát postihne smrť a zoberie
najprv matku, a potom odnesie aj
otca? Od smrti Aničky Markovej
pred desiatimi rokmi malo nešťastie 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 uzdravení a návrate medzi nás. Nie som
povahou nejaký optimista, ale na
základe toho, čo som vedel o Mišovi, bol som presvedčený, že inak
to nemôže byť. Zdalo sa mi, že jemu išlo všetko nejako jednoducho
a ľahko. On nebol nejaký energický bojovník, ale pokojný, sebavedomý, dôsledne vytrvalý cestujúci
životom. Samotný jeho zjav to odhaľoval: 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 toho sveta, asi by prostodušne odkázal: „Nie je to nič“. Mal som dojem, že nikdy nebol znepokojený,
že ho nervozita a panika obchádzali. Predpokladám, že nikdy ne-

Na najväčšom festivale slovenského folklóru, ktorý sa konal
v sobotu 15. júna v Hložanoch,
bol Slovenský kultúrno-osvetový 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.

prejavili ešte raz česť na festivale: 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 Kovačice. Na konci odborná porota mala rozhodnúť o tom,
komu udelí ocenenie. Kým vykonávala túto náročnú úlohu,
publikum a televíznych divákov zabávali hosťujúce kultúrno-umelecké súbory. Nedočkavým divákom oznámila výsledky predsedníčka poroty
Ruženka Červenská. Za absolútneho víťaza festivalu a nosi-

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 problém, tu je aj riešenie.
Spomínam jeho povolanie, lebo
často rád rozprával o svojich príhodách z práce a týkajúcich sa práce, a to nielen, aby zabavil a rozosmial komunikačných partnerov,
ale aj poukázal na múdre ponaučenia. Nespomínam si, že sa dakedy
vážne na niekoho alebo na niečo
sťažoval. Nebol náchylný na kritizovanie a konflikty. Voči ľuďom
bol mierny, veľmi trpezlivý, pokojný a znášanlivý. Vždy ich oslovoval
vyberanými, odmeranými slovami. Pamätám si, akým bol hercom

Michal Marko so svojou manželkou Annou

vo vojlovickej ochotníckej družine,
dokonca aj jeho tanec vo folklórnej
skupine SKOS Detvan, ale nie je
mi známe, akým spôsobom sa pripravoval na vystúpenia. Viem
však, že ako spolupracovník, ktorý
prispieval do slovenskej prílohy lokálneho týždenníka Pančevac, nikdy nebol prieberčivý vo výbere témy a vždy bol pripravený napísať
toľko textov, koľko bolo potrebných. To ma, ako redaktora prílohy
v slovenskom jazyku, zo začiatku
prekvapovalo, no súčasne mi aj vyhovovalo, lebo som sa mohol na
neho spoľahnúť a vždy počítať s jeho pomocou. Často vedel meškať a
byť po termíne na odovzdanie
článkov, jeho texty pravidelne obsahovali pravopisné, jazykové a
formálne chyby, ktoré bolo potrebné opraviť, avšak podstata bola
vždy prítomná. Nikdy nebol mimo
témy a zaujímavé detaily pekne vyzdvihol a opísal, dokonca aj vtedy,
keď osobne nebol prítomný na nejakej udalosti. Čitajúc si, opravujúc
a dopĺňajúc jeho texty mal som dojem, že ich písal ľahko, spontánne,
v jednom dychu. Inšpirácia mu
evidentne nikdy nechýbala.
Podobným spôsobom vymýšľal
a písal projekty pre Maticu slovenskú. Je jedným z najzaslúžilejších, že sú miestnosti Miestneho
odboru Matice slovenskej v Pančeve renovované a stála etno expozícia i menšia knižnica dostupné verejnosti. Pre mňa bol zaujímavý aj

ako hovorca. Veľakrát otváral výstavy, vystúpenia, literárne večierky, vítal hostí z okolitých slovenských miest, iných etnických skupín a zo zahraničia. Tú úlohu si nevyžiadal, hoci mu ona, ako predsedovi Miestného odboru Matice
slovenskej v Pančeve, najviac patrila. Jemu však proste najlepšie sadla, lebo vedel rečniť bez špeciálnej
prípravy a vopred napísaného textu. Slová z neho jednoducho plynuli, dokonca aj vtedy, keď som v
jeho hlase a držaní tela postrehol
trému. Bol veľmi vynaliezavý, bystrý, obratný a veľmi pokojný človek.
Zostáva nejasné, ako taký duch
mohla zničiť choroba, resp. čo sa to
v jeho tele a duši znepokojilo a navždy upokojilo jeho srdce.
Mišovo srdce poľavilo práve
pred začiatkom belehradského
maratónu, na ktorý zaviezol syna.
Ani netušil, že aj on bude účinkovať v maratónskom zápase s chorobou. Presne dva mesiace vial sa
medzi životom a smrťou a trápil
sa v bolestiach, no potom mu začalo 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

TRADIČNÝ DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL ZLATÁ BRÁNA V KYSÁČI

Najmladší z Vojlovice „vítali jar”
SKUS zo Starej Pazovy
získal prvé miesto
V nedeľu 23. júna popoludní sa

uskutočnil galakoncert detských
folklórnych súborov 26. detského
folklórneho festivalu „Zlatá brána”. Zúčastnilo sa ho 29 folklórnych a speváckych skupín. Tento
festival „oslavuje” koniec školského roka a detskú hru, spev, hudbu
a tanec. Zhromažďuje tisíce malých tanečníkov predškolského
veku a žiakov základných škôl zo
všetkých našich slovenských lokalít a zo zahraničia.
Na začiatku galakoncertu prítomných privítal riaditeľ Kultúrneho
centra Kysáč Pavel Surový, ktorý
potom odovzdal slovo predsed-

níčke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v
Srbsku Libuške Lakatošovej. Následne 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 skupiny detského folklórneho súboru Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka
Čmelíka, ktorí sa predstavili tancom „V nedeľu poobede v Starej
Pazove“. Autorkou je Ružena
Červenská a deti nacvičila Katarína Šašová, zatiaľ čo vedúcim

orchestra bol Alexej Materák.
Druhú cenu získala detská folklórna 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 choreografií. Veľká úcta patrí rodičom, ktorí motivujú svoje deti,
aby pestovali lásku k folklóru,
spevu, krojom, tradícii a národnej identite.
Alena Kulíková
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ЗАКОНИ ВАЖЕ ЗА СВЕ

ШТА СВЕ НИСТЕ ЗНАЛИ О ВОЖЊИ БИЦИКЛА,
А НИСТЕ ИМАЛИ КОГА ДА ПИТАТЕ
Непознавање прописа не ослобађа вас
обавезе да платите казну ако возите
тротоаром, држите управљач једном руком
или сте попили два пива
Бициклисти, као и управљачи
свих других возила, обавезни
су да по шту ју про пи се о
безбед но сти са о бра ћа ја на
путевима.
Добар познавалац те материје је дипломирани инжењер
саобраћаја, Бранимир Пејовић,
тренутно запослен у АЦ-у „Зоки” на месту директора аутошколе, а који је радни век провео у Управи саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова и, поред осталог, био део тима за израду Закона о безбедности саобраћаја, усвојеног 2009. године. Према његовим речима, многе одредбе које се односе на возаче
бицикала веома су контрадикторне и остављају велики простор за различита тумачења
њихове примене.
– Нормално, увек је најмеродавније званично мишљење законодавца, то јест Народне скупштине, који, по правилу, све
захтеве за тумачење прописа
преусмерава на министарство
надлежно за доношење закона.
Да би се у потпуности разумеле
одредбе прописа о безбедности
саобраћаја у односу на возаче
бицикала, мора се знати да је
законом прописано да је пешак
лице које се креће по путу, односно, које по путу сопственом
снагом вуче или гура било које
возило, па и бицикл. Одредбама закона прописано је да се за
вожњу бицикла, где не постоји
посебна стаза или трака, може
користити коловоз у ширини од
највише једног метра од десне
ивице пута, изузев на делу пута
испред раскрснице или другог
места на којем возило скреће
улево, односно када обавља претицање или обилажење. Прописано је да се возач бицикла
може кретати бициклистичко-пешачком стазом, али брзином не већом од десет километара на сат и дужан је да
поступа са нарочитом опрезношћу према пешацима, односно
да не угрожава њихову безбедност. Нажалост, у стварности
се то не поштује довољно – наводи Пејовић.
Из наведеног се може закључити да вожња бицикла по површинама за кретање пешака
није дозвољена, а за тако нешто прописана је новчана казна у износу од најмање 3.000
динара.
– Поред тога, возач који при
скретању пресеца бициклистичку стазу, односно траку, дужан
је да пропусти возила која се
по њима крећу, а исто важи за
раскрснице где саобраћај није
регулисан сигнализацијом. Међутим, поставља се питање какве су обавезе возача моторног
возила које не скреће, односно
продужава кретање, и при томе пресеца бициклистичку ста-

зу, односно траку. Тако нешто
није посебно прописано, односно потребно је тумачење тог
случаја – каже овај саобраћајни стручњак.

Забране
Важна правила тичу се кретања ноћу, као и у условима смањене видљивости, а једно од
њих је то да бицикл мора да
има упаљено једно бело светло
на предњој страни и једно црвено светло на задњој страни.
Кратко предње светло мора бити изведено и подешено тако
да осветљени део равног пута
није ни дужи од педесет, ни
краћи од десет метара.
Рецимо, дете млађе од дванаест година не сме да упра-

ПРОШЛОСТ…

У ИЗ РА ДИ НО ВИ ЗА КОН
Возачи бицикала, као једна од веома организованих и, у
складу са тим, утицајних друштвених група, вероватно ће
приликом израде новог Закона, која је је у току, изнети своје предлоге. Као један од њих, Пејовић каже да ће бити захтевано изједначавање њихових права у кретању путем са
правима пешака.
– Разлог је то што бициклисти, након пешака, представљају најрањивију категорију учесника у саобраћају. Међутим, с обзиром на њихову брзину кретања, из аспекта
одговорности других возача, поставља се питање колико је
то оправдано. У сваком случају, потпуно је јасно да су одређене измене неопходне, јер је постојеће законско решење
противуречно и веома збуњујуће – истиче Пејовић.
вља бициклом на јавним путевима, а возач бицикла не
сме да се креће бициклистичком стазом брзином већом од
35 км/ч.

уграђено посебно седиште, прилагођено величини детета и
чврсто спојено са бициклом.
Даље, возач бицикла не сме
да испушта управљач из руку,

циклиста превози дете млађе
од дванаест година.
Прописана је и новчана казна у износу од десет до двадесет хиљада динара за возача
бицикла који приликом кретања ноћу, и у условима смањене видљивости, на бициклу нема упаљено једно бело светло
на предњој и једно црвено светло на задњој страни. Постоји
и обавеза симетричног постављања једног или два позициона светла црвене боје на бициклима на задњој страни возила. На бочним страницама
предњег и задњег точка бицикла морају бити изведена тела
која рефлектују светлост беле
или жуте боје. Поред тога, кочнице на бициклима морају бити уграђене и изведене за сваки точак, у складу са техничким условима.
– Нажалост, највећи број бицикала који се продају код нас
испуњавају само први услов,
али не и остале, па се поставља питање смислености зах-

Бициклизам као спорт почео се развијати у Европи половином XIX века, а први бицикли појавили су се код нас
1880. године.
Година 1887. је по много чему била важна за развој бициклизма у Србији. Тада се први пут у Београду појавио бицикл са предњим и задњим точком једнаког пречника. До
тада се возило на бициклима који су имали велики предњи
точак пречника 1,5 м, и мали задњи пречника 37,5 цм. Долазак новог модела значио је прекретницу: стари модели
били су незграпни, нестабилни и тешки за вожњу, а нови,
са точковима једнаког пречника, били су бржи, лакши за
управљање и елегантнији, погоднији за спортска такмичења и по цени много приступачнији. Зато је дошло и до повећања броја чланова и друштава. Почеле су да се учлањују
и жене, које су биле изузетно заинтересоване за бициклизам. Нови модел назван је „бицикл” и овај назив убрзо је
потиснуо стари, „велосипед”.
Панчевачки индустријалац Ђорђе Вајферт љубитељима
овог спорта уступио је своје земљиште у близини Народног
позоришта за изградњу стазе, па је на месту где је сада Дом
војске Србије саграђена писта од бетона.
Прва бициклистичка трка у Панчеву одржана је 1. октобра 1899, а на њој је победио оснивач листа „Политика”,
Београђанин Дарко Рибникар.

Возач бицикла не сме
да испушта управљач
из руку, употребљава
на оба увета
слушалице склања
ноге са педала…

Бициклиста старији од осамнаест година може на бициклу
превозити дете до осам година
старости, ако је на бициклу

ПЛА ЋА ЈУ КА ЗНЕ, АЛИ БЕЗ ПО Е НА
Ради утврђивања присуства алкохола или психоактивних
супстанци у организму, полицијски службеник може возача бицикла подвргнути испитивању помоћу одговарајућих
средстава.
Уколико одбију да се подвргну испитивању, помоћу одговарајућих средстава – алкометру, дрога-тесту и другим, и за
возаче бицикла важе правила као и за све учеснике у саобраћају. Када је висина новчаних казни у питању, исте су
као и код возача аутомобила, изузев у погледу евидентирања казнених поена.
Двоточкашима на ножни погон није дозвољено да превозе лице које је под утицајем алкохола, односно психоактивних супстанци, или које из других разлога није способно да
управља својим поступцима.

употребљава на оба увета слушалице за аудио уређаје, склања ноге са педала, да се придржава за друго возило или да
води, вуче или потискује друга
возила, односно животиње. Ту
не спада вуча адекватног прикључног возила, које не сме бити шире од једног метра, а на
задњој левој страни мора имати позиционо светло црвене боје или троугласти катадиоптер.

Казне
Од казнених одредаба везаних
за возаче бицикала нарочито
се издваја она којом је прописана новчана казна у износу од
двадесет до четрдесет хиљада
динара или казна затвора у трајању до тридесет дана, у случају преласка коловоза када је
светлосним саобраћајним знаком то забрањено и притом би-

тевања да власник таквог возила накнадно мора да обезбеди испуњеност осталих услова,
што се у пракси не чини. Законом је прописано да је свако
правно лице и предузетник, који обавља делатност производње, одржавања, стављања у промет, поправљања или преправљања возила или уређаја, резервних делова и опреме за возила – дужан да те послове обавља на прописан начин и у
складу са правилима струке, у
циљу безбедног учествовања возила у саобраћају, а прописана
новчана казна износи од шездесет хиљада до осамсто хиљада динара. Сувишно је рећи
да наведена казнена одредба
вероватно није никада примењена, као ни највећи број свих
преосталих, које се односе на
возаче бицикала – наводи овај
искусни стручњак.
Напослетку, Пејовић додаје
да законодавац није водио рачуна о томе коме и за шта прописује казне, а ту су противуречности и неких других одредаба које се односе на учешће
возача бицикала у саобраћају
на путу.
Ј. Филиповић

… И БУДУЋНОСТ
Укупна дужина до сада изграђених бициклистичких стаза у Панчеву износи око 18 километара, а планира се још
нових 11, и то у следећим улицама:
– ул. Новосељански пут: од Стевана Шупљикца до Надела
– ул. Баваништански пут: од Стевана Шупљикца до Новог
гробља
– ул. Моше Пијаде: од Марка Кулића до Светог Саве
– ул. Марка Кулића: од Моше Пијаде до Светозара Милетића
– ул. С. Милетића: од Марка Кулића до Тамишког кеја
– деоница уз Тамишки кеј
– ул. Првомајска: од Војвођанског бул. до Ж. Зрењанина
– ул. Жарка Зрењанина: од Првомајске до 7.јула
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Шта када продавац
не прихвати рекламацију?
„Купили смо деци тротинет, али се
после неколико дана испоставило да
је пукао на доњем делу. Клинци су га
возили свега пар пута. Уложили смо
рекламацију, али продавац је не прихвата, тврди да је физичко оштећење
настало нашом кривицом. Шта можемо да учинимо?”, пита наш суграђанин Миле Ј. са Содаре.
„Панчевац” се обратио Центру потрошача Србије, где су нам рекли да
је пракса трговаца да рекламације
уважавају само када није у питању физички квар/оштећење, како би се оградили од злоупотреба од стране потрошача. Дакле, ако је
у питању физичко
оштећење робе или
неки други вид потрошачевог утицаја
на неисправност, трговац није у обавези да прихвати рекламацију.

– Ситуација је прилично компликована, јер је ваша реч против њихове и неопходно је вештачењем доказати спорне чињенице и, у зависности од налаза, остваривати право из
гаранције. Можете изабрати судског
вештака са списка на сајту Министарства правде, однети у други овлашћени сервис или однети код неког
од професора стручних за ту област
на Машинском факултету, како бисте добили независно стручно мишљење о узроку
не ис прав но сти.
Уколико се утврди да се ради о
неквалитету производа, а не о неправилном руковању и одржавању, по сто ји за кон ска оба ве за
трговца да прихвати рекламацију – кажу у Центру по тро ша ча
Србије.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Зашто није радила расвета
у Улици Максима Горког

Петак, 16. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

МАРГИЋАНИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ СЛАВУ

ПОЧИЊУ „ПРЕОБРАЖЕЊСКИ ДАНИ”
Отварање у петак, у
18.30, код Крста у Улици
светог Саве
На програму изложбе,
концерти, фијакеријада...
Славу Месне заједнице „Горњи град”
– Преображење, Маргићани ће и ове
године обележити вишедневном манифестацијом „Преображењски дани”, која ће трајати од 16. до 19. августа, а организоваће је поменута Месна заједница, Удружење жена „Панчевке Горњи град” и Туристичка организација Панчево.
Почетак манифестације очекује се
у петак 16. августа, у Улици светог
Саве, код Крста, где ће најпре, од 18
сати, бити приређена изложба ручних радова и традиционалних јела и
колача, које ће припремити и представити двадесетак чланица Удружења „Панчевке Горњи град”. Пола сата касније, од 18.30, на истом месту,
„Преображењски дани” биће и свечано отворени, а тим поводом богат
културни програм извешће Културно-уметничко друштво „Чигра”. Љубитеље народне музике посебно ће
обрадовати вест да ће код Крста, у
петак од 20 сати, велики концерт
одржати Гоца Лазаревић, уз пратњу
оркестра „Амбасадор” и локалних
извођача.
Како најављују организатори, у суботу 17. августа, од 14 сати, одржаће
се фијакеријада на Градском хиподрому, док ће у недељу, 18. августа, у
10 сати, у дворишту ОШ „Васа Живковић” бити организован турнир у малом фудбалу. Истог дана, у 17 сати, у
просторијама МЗ „Горњи град” заинтересовани ће моћи да погледају етно-изложбу коју припрема Удружење
пензионера.

У понедељак је велики дан за Горњу варош
Централни дан прославе биће сам
дан Преображења – понедељак, 19.
август. Као што традиција и црквени
обичаји налажу, у 9.30 сати, у Преображењској цркви биће служена свечана литургија са литијом, а потом
ће у Месној заједници бити уприличено и резање славског колача. У 18
сати одржаће се вечерње богослужење и резање славског колача у Преображењском храму. Сат времена касније, у порти те цркве биће одржано
књижевно вече у организацији Књижевног клуба „Прота Васа Живковић”.
Манифестација ће бити завршена
још једним великим концертом. Наиме, у понедељак, од 21 сат, код Крста у Улици светог Саве биће уприличен меморијални концерт у част
Дејану Штрбцу. Наступиће локални
извођачи уз гостовање естрадне умет-

ЗА БРА ЊЕ НО СПА ВА ЊЕ, ПЛА КА ЊЕ И КА ФА НА
Верује се да на Преображење не ваља спавати преко дана, јер ће се онај
ко то буде учинио „преобразити”, па ће целе године бити поспан.
Тог дана није добро ни плакати. Никако немојте 19. август провести у
кафани, јер се верује да ћете постати згубидан и распикућа ако свратите
„на по једну (две, три...)”.

КУ ПА ЊУ ЈЕ КРАЈ,
ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ГРО ЖЂЕ
У православним храмовима у Србији на Преображење се благосиља нови род грожђа, које се по
први пут једе на тај дан.
У неким крајевима наше земље
људи на овај празник беру лешнике и чувају их као лек у случају да некога заболи уво.
Народно веровање говори да
19. августа и целокупна природа
доживљава преображај, па се каже да се „преображава и вода и
гора”. Лето се ближи крају, ноћи
постају хладне и најављују долазак јесени. Стога је Преображење
последњи дан када се треба купати у рекама и језерима.
нице Вере Матовић. Улаз на сва дешавања је бесплатан, па овог викенда искористите прилику да посетите
Горњу варош и Маргићанима честитате славу, те да уживате у програму
који су домаћини припремили.

НАША АНКЕТА
У делу Улице Максима Горког, од Улице војводе Радомира Путника до Жарка Фогараша, улична расвета није радила готово недељу дана, па је тај потез у вечерњим сатима био у мрклом
мраку. Будући да овакви (не)услови
представљају опасност за све учеснике у саобраћају, проверили смо у Градској управи, у чијој је надлежности
одржавање мреже и објеката јавног
осветљења, о каквом је проблему реч.
Подсећања ради, Панчево је 2015.
године било укључено у пилот-пројекат постављања најсавременије ЛЕД
уличне расвете управо у овом делу
улице Максима Горког. Посао је обавила компанија „Смарт ЛЕД” из Израела, у сарадњи са Градском управом и
Дирекцијом за изградњу и уређење
града. Из Градске управе нам је речено у уторак, 13. августа, када смо позвали да се информишемо о овом про-

блему, да ће екипе изаћи на терен и
установити локацију и врсту квара, али
да је питање хоће ли он моћи да буде
отклоњен благовремено управо због
специфичне врсте расвете, другачије
него у осталим улицама. Ипак, истог
дана у вечерњим сатима расвета је поново радила, што значи да проблем
није био тако велики како се чинило.
Требало је вероватно само да квар неко пријави раније, па центар града не
би неколико дана био неосветљен.
Неисправну уличну расвету можете да пријавите Градској управи телефоном 308-737, а особа за контакт
је Ђура Брдарски. Примедбе је могуће оставити и на званичном сајту града кроз „Систем 48” или и-мејлом на
адресу: sistem.48@pancevo.rs. Проблем можете пријавити и лично у
Градском услужном центру, на шалтеру број 10.
Ј. К.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

У понедељак и уторак
Панчево, у среду Јабука
Како најављују у „Електровојводини”,
због планираних радова, у понедељак,
19. августа, од 9 до 13.30 сати, струје
неће бити у Улици Баваништански пут,
преко пута Селекције биља (око броја
62 – просек код кафане „Лала”).
Истог дана, од 8 до 12.30, без електричног напајања остаће становници
Книћанинове – од С. Бокшана до Ј.
Безуљевића и од С. Саве до Синђелићеве, становници Улице светог Саве –
од С. Шемића до Т. Рајића, становници Улице Танаска Рајића – од Ј. Безуљевића до Синђелићеве, становници
Синђелићева – од Т. Рајића до С. Шемића и становници Улице Светозара
Шемића – од С. Саве до Синђелићеве.

У уторак, 20. августа, од 9.30 до 11
сати, без струје ће бити део Улице
Максима Горког од броја 6 до 20, и то
само парна страна, а од 9 до 13.30
део Новосељанског пута – од мотела
„Зрно” ка Наритку.
У среду, 21. августа, планирани су
радови у Јабуци због чега струје од 9
до 13.30 неће имати становници Улице Ђуре Ђаковића и дела Охридске
улице.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће, у
случају ранијег завршетка радова, напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

ДА ЛИ ЈЕ БОЉА ВОДА СА ЧЕСМЕ ИЛИ ФЛАШИРАНА?

Лекари препоручују: најбоље је комбиновати

С. ЈОВЧИЋ

М. ЈОВЧИЋ

Када се поведе прича о здрављу, копља неретко почну да се ломе око
тога која је вода за пиће здравија.
Једни тврде да је „чесмовача” закон,
док су други на страни флаширане
воде као безбеднијег решења. Ипак,
нека истраживања показују да је пластична амбалажа, иако је јефтина,
заправо штетна по наше здравље. С
друге стране, има студија које доказују да флаше не могу да нам нашкоде, под условом да их употребимо само једном.
Такође, неки лекари истичу да је
вода коју купујемо у продавницама
високоминерализована, па не треба
да претерујемо с конзумацијом. У зависности од тога које тегобе имате,
ваш доктор ће вам препоручити флаширану воду коју треба да пијете. Најбоље је да с њом комбинујете воду са
славине, која се може пречишћавати
уграђеним филтерима и пити из стаклене амбалаже. Питали смо наше
суграђане коју воду они користе.
СТОЈАНКА ЈОВЧИЋ, пензионерка:
– Како-кад. Некад пијем воду са
чесме, али чешће користим флаширану. Имам апарат за воду, али сам
задовољна и „чесмовачом”. Нисам ни

О. АНЂЕЛКОВИЋ

С. МЕДИЋ

размишљала о томе да је пластика
штетна, нисам упозната са тим. Додуше, алергична сам на пластику, па
би можда требало да поведем рачуна.
МАРИНА ЈОВЧИЋ, економиста:
– Конзумирам воду са чесме. Мислим да су флаше врло често прљаве
и нису здраве. Поготово ми је одбојна
вода из апарата, не верујем да је она
добро филтрирана. Није да сам то испитивала у лабораторији, већ закључујем здраворазумски. Увек бих дала
предност чесмовачи. Доказано је да
је пластика штетна.
ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ,
дипломирани правник:
– Када смо недавно искували флаширану воду за бебу и пресули је у
термос, у шерпи је остала бела сенка
у праху. Тај слој је можда калцијум,
али откуд он у флашираној води? Када прокувавамо воду из чесме, талога
буде у много мањим количинама. Због
тога сам сада прешла на воду из чесме, али узмемо некад и флаширану,
ако ожеднимо у шетњи. Нисмо поборници куповине посебних флашица воде за бебе, које се продају по ненормалним ценама.

Д. ПЕРИШИЋ

М. ГИЛЕЗАН

СЛОБОДАН МЕДИЋ,
дипломирани економиста:
– Користим флаширану воду из
простог разлога што ми је та вода
укуснија и питкија. Нисам размишљао
о штетности пластике, могуће је да
јесте нездрава, али је исто тако дискутабилно и колико је здрава вода
са чесме или из апарата.
ДУШКО ПЕРИШИЋ, правник
– Пијем воду са чесме, а имам и
уграђен филтер у стану. То да ли је
пластика штетна или није, још није
доказано. Постоје различита мишљења, тако да је питање шта је тачно.
Сама вода у Војводини, у свим градовима, дефинитивно није исправна.
Мислим да филтер може да буде добро решење.
МАРИН ГИЛЕЗАН,
дипломирани математичар:
– Мислим да је боља флаширана
вода, зато што је стандардног квалитета. Микрочестица пластике има свуда, цивилизација је то учинила. Пластика је присутна и у морима. Воду
са чесме конзумирам само ако немам флаширану.
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ ОСВАЈАЈУ МЕДАЉЕ

МУДРОСТ ПОЧИЊЕ ЖЕЉОМ ЗА ЗНАЊЕМ
Неки млади Панчевци постижу завидне успехе на такмичењима знања
у земљи и иностранству. Сви они учили су у нашим школама, код наших
професора, и с поносом стечена знања представљају у свету...

Златна математичарка

однос према њој, а има дана и
када сумња у своје способности.
– Математику волим јер је занимљива, изазовна, лепа и логична – закључује она.

Од игрица до софтверског
инжењеринга

Даница Зечевић (20) студира теоријску математику на Математичком факултету у Београду. Завршила је ОШ
„Исидора Секулић” у Панчеву и Математичку гимназију у Београду. Током основне и средње школе била је
полазник РЦТ-а „Михајло Пупин”.
Сада сарађује и са њима и са ИС „Петница”, као млађи сарадник.

Никола Булатовић (21) студира
Софт вер ско ин же њер ство на
Електротехничком факултету
Универзитета у Београду. Након
„Змајеве” школе завршио је Гимназију, а био је и полазник Реги о нал ног цен тра за та лен те
„Михајло Пупин” и Истраживачке станице „Петница”.
– Такмичим се из математике још од трећег разреда основне школе, када
сам освојио друго место на
општинском нивоу. Током
свих разреда основне школе освајао сам награде на
окружном и општинском
нивоу из математике, физике, српског језика, истори је, а нај ве ћи успех из тог
периода био ми је пласман на
Државно такмичење из програмирања – каже Никола.
Брат Лука увео га је у логичке начине размишљања, кроз
разне игрице, када је био мали
и већ тада је био приметан његов таленат за природне науке.
Каже да је највећи утицај на њега имао управо брат, који је био
успешан у областима које су њега занимале. Велико знање стекао је у РЦТ „Михајло Пупин” и
од професорке математике, Велике Вучуровић.
– Сматрам да не треба жрДаница Зечевић
твовати остале аспекте живота
– Када сам била у трећем разреду када се бавите науком. Увек сам имао
основне школе, учитељица ме је по- довољно слободног времена да ужислала на такмичење из математике, вам у осталим стварима које волим –
где сам на Општинском такмичењу каже Никола.
освојила трећу награду. Морам
да признам да сам тада била
мало разочарана, тако да сам
одлучила да пробам и следеће
године, са жељом да освојим
прву награду. Иако сам наредне године била друга, математика и такмичења су почели јако да ми се свиђају, па сам наставила тиме да се бавим – прича нам Даница.
Својим најзначајнијим наградама сматра злато и бронзу са
Европске математичке олимпијаде за девојке, а најрадије се
сећа државних такмичења, преко којих је пропутовала целу
Србију.
– Такмичења су ми била јако
важна мотивација за рад. Просто, имала сам разлог да седнем и да научим нешто што иначе не бих. Не верујем да бих без
циља да што боље урадим такмичење вежбала и радила у тој
мери ван наставе. Када освојите
награду осећате се као да се ваш
Марко Шушњар
труд исплатио и добијете нешто
конкретно за свој рад – објашњава
Он додаје да највише памти Дрона.
жавно такмичење из математике у
Даница каже да је понекад одуше- трећој години средње школе, када је
вљена науком, некада преиспитује свој као једини првопласирани учесник
остварио пласман на Српску математичку олимпијаду, што је,
уз још два прва и једно друго
место на државном нивоу из математике, његово највеће достигнуће.
– Математички модели осликавају се у свакодневним стварима и то је оно што ме је иницијално привукло овој науци.
Велика практична примена математике уочава се и у програмирању, чиме се тренутно бавим – објашњава Никола.
Планира да после основних
студија упише и мастер.

Максималних сто

Марта Бошњак

Марта Бошњак (21) студира на
Одсеку сигнали и системи на
Електротехничком факултету у
Београду, где планира да након
мастер студија остане као предавач. Основну школу завршила је у Ја бу ци, а у Пан че ву
Гимназију.
Почела је да се такмичи и
ниже награде из математике још

Никола Булатовић
у трећем разреду. За успехе које је
постизала захвална је Центру за таленте, јер је тамо, у групама са вршњацима, размењивала идеје, начине решавања задатака и искуства са
такмичења.
– За мене је постојала сезона такмичења. Од новембра до маја радила
сам задатке код куће, а викендом ишла
на часове у Центру. Уз све обавезе у
школи, потребна је добра организација да би остало неко слободно време за одмор. Једино га није било недељу дана пред битније такмичење,
када су интензивне припреме, а после
сваког такмичења награђивала сам себе са пар дана одмора – прича Марта.
Најзначајнијим такмичењем сматра Републичко из физике у шестом
разреду, када је освојила прву награду са максималних сто бодова. Тиме
је себи поставила висок циљ који је
било тешко поновити, али је ипак успела да буде прва још четири пута, и
два пута друга. Успут је и три пута
освајала другу награду на Републичком такмичењу из математике.
– Увек ми је најдража била физика, она објашњава свет око нас, док је
математика за мене била неопходан
алат и нисам желела да је запустим.
Задаци никада нису досадни, они су
безброј ситуација у којима постоји
неки проблем и ми успевамо да га
решимо комбиновањем неколико одређених формула и принципа – објашњава Марта.
Сматра да било лепо што су
медији и Град показивали интересовање за њен успех, јер је
то био показатељ да некога ипак
интересује шта даровита деца
раде.
– То је можда била највећа
мотивација да наставим да се
такмичим и одржим успехе сваке следеће године. Сваки труд
који сам уложила у основној и
средњој школи касније се вишеструко исплатио на Факултету,
не само због знања већ и радних навика – закључује Марта.

школе на два светска такмичења.
– После осмог разреда, учествовао
сам на Међународној јуниорској научној олимпијади у Индији 2013. године и освојио бронзану медаљу. Четири године касније, као матурант
Математичке гимназије, на Међународној олимпијади из физике у Индонезији освојио сам сребро. На тим
такмичењима сам, као врхунац свог
такмичарског пута, имао част да представљам Србију и упознам велики број
ученика истих интересовања и сличног нивоа знања из великог броја држава широм света, што је на мене
оставило посебан утисак – прича нам
Марко.
Каже да је одмалена уживао у математици зато што му је била занимљива и логична, а да је временом
заволео физику још више зато што
представља савршен спој математичке прецизности и природе која нас
окружује; довољно је апстрактна да
представља изазов и довољно опипљива да је примећује свуда око себе.
– Наука је нешто што људима олакшава пут кроз живот, а мени, као некоме ко је воли, наука је и животни
пут – истиче Марко.

Пуна шаховска табла успеха
Теодора Павловић (18) завршила је
ОШ „Мирослав Мика Антић”, па Гимназију „Урош Предић” и од октобра
почиње студије на Медицинском факултету.
Почела је да се такмичи још када
је била у вртићу, а награда за њен ликовни таленат било је учешће на ликовној колонији на Дивчибарама. Каже да се никада није везала само за
један предмет, већ је стално експериментисала и тражила се у разним
областима. У основној школи је учитељица Светлана Њамцуљ открила
њен дар за музику, па је брзо са металофона прешла на клавијатуре и свирајући на њима, победила на такмичењу „Млади таленти Србије”. И током средње школе учествовала је на
многим такмичењима.
– Такмичила сам се из различитих
предмета и до сада освојила шездесет
четири дипломе. Памтим сва такмичења, мада морам признати да међу
њима имам „омиљене”. Једина сам
освојила прво место на Републичком
такмичењу из биологије 2015. године.
Поред биологије, републичке награде
имам и из хемије, српског језика, историје и географије, као и бронзану медаљу са Међународног шаховског турнира „Аљехин” – прича нам Теодора.

„Хлеб и страх”
Милисава Савића
При ча о
младости
главног јунака одраслог у Рашкој прераста у повест
о парадоксима нестаја ња јед не
др жа ве и
њ е н и х
вред но сти
и уто ли ко
је кључ за
разумевање како Титове епохе, тако и специфичне балканске транзиције која је уследила и пратећих
преображаја у главама људи.
Два читаоца који до 21. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Чега се највише плашите?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у
Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Храм и ложа”
Бејџента и Лија
Интригант на и
контроверзна
књи га о
везама
тем плар ских витезова и масо не ри је.
Аутори
трагају за
пре те ча ма сло бодног зидарства, утврђују његово истинско порекло, приказују развој и
раст масонерије, процењују њен
утицај на британску и америчку
културу. Откривају како су вредности и традиција темплара наставиле да живе стварањем масонске ложе. Воде се мишљу Иве
Андрића да сваки историчар треба да препозна потку истинитих
лажи – процеса којим истине и
лажи, историја и мит постају испреплетени толико да стварају нову историјску стварност.
Два читаоца који до 21. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта су истините лажи?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наредном броју.

Животни позив
Марко Шушњар (20) студент је
треће године на Електротехничком факултету у Београду,
на Одсеку за сигнале и системе. Првих шест разреда основне школе завршио је у ОШ „Свети Сава” у Панчеву, а седми и
осми разред и целу средњу школу у Математичкој гимназији
у Београду. Од четвртог разреда основне школе у континуитету је похађао наставу у РЦТ „Михајло Пупин”, где је након средње
школе наставио рад као ментор групе физичара. Три године је у средњој школи похађао семинаре физике ИС „Петница”.
– Почео сам да се такмичим из математике у трећем разреду основне
школе и одмах су дошле и награде,
прво на општинским и окружним такмичењима, а касније и на државном
нивоу. Од шестог разреда сам почео
да се такмичим и из физике, и из
програмирања, и такође освајао награде – каже Марко.
Највеће успехе остварио је у завршним разредима основне и средње

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

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

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
Теодора Павловић
Успехе са такмичења сматра добром мотивацијом за нове изазове, а
неуспехе као шансу да се више потруди и следећи пут постигне боље
резултате.
– Све предмете из којих сам се такмичила подједнако волим и морам
признати да ми је било јако тешко да
одлучим шта ћу да студирам. Међутим, хуманост је победила, тако да
сам уписала Медицински факултет у
Београду. Планирам да постанем доктор и останем да радим у Србији – закључује она.
Теодора у слободно време још игра
и шах, бриџ, свира, пише песме...
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
како бити једноставно срећан. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Не очекивати ништа, у томе је
цела ствар.” 064/9758...
„Једноставно се не оженити.”
064/1793...
„Лагуна” ће наградити следеће
одговоре на питање како се заштитити од јаког сунца:
„Кад је сунце јако, ово нека ради
свако: много да плива, да пије пива, ништа да не ради и сладоледом
да се слади.” 065/5676...
„Завучем се у стан, замрачим,
упалим климу, насечем лубеницу и
отворим ’Панчевац’ и сунце ми не
може ништа!” 064/1717...
Д. К.
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

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

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

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

др Небојша Тасић

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

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

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•
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ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ даеву нексија
1,5 бензинац, 1998 годиште, у еxтра стању . Повољно. 069/301-17-00
(СМС)
КЕЦ 2007, тек регистрован, солидан. 064/194-5396. (280884)

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

ХЈУНДАИ санта фе, 2002,
перфектан. 064/194-5396. (280884)

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

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

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

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

ПРОДАЈЕМ добро очувану
металну гаражу. 064/15935-27, 013/371-919.
(281358)
SAAB 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, петора врата, фул опрема,
на име. 064/587-50-24.
(281373)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (280830)

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

ПУНТО 3, 1.3, мултиџет,
дизел, 2004/5, петора врата, фул опрема. 064/58750-24. (281373)

МАШИНЕ

ЗЕТОР 6011, 1984. пнеуФИЈАТ пунто 1.3, мултиџет матска сејалица, круњач
за кукуруз, тробаздни
ТДИ, 2009, први власник,
плуг. 063/320-670.
одлично стање. 063/801(281403)
27-15. (2181496)
ПЕЖО 307, година 2005,
100 khw, 136 кс, 2.0 ХДИ.
Тел. 063/814-85-25,
064/867-05-78. (281428)
Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
Испорука одмах.

ГАРАЖЕ
НА ПРОДАЈУ лимено-зидана гаража, близу Котежа 2, Иве Курјачког.
065/689-85-12. (281556)
ПРОДАЈЕМ металну гаражу, 5 х 3 м. 063/271-316.
(281362)

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

КУПОПРОДАЈА
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 регистрован, клима, 1.250
евра. 064/240-67-56.
(281558)

ОПЕЛ зафира, 2007, фабрички метан, регистрован још годину дана. Власник. 063&320-670.
(281403)

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (280830)

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

(3/275848)

ВОЗИЛА

ОГЛАСИ

ПОНУДА

ПОВОЉНО на продају пет
одличних друштава пчела
ЛР кошнице. Хитно.
063/832-50-97 (СМС)
ПРОДАЈЕМ фрижидере,
12 v - 220 v, и комбиновани. Тел. 061/250-12-28.
(281249)

ВЕКТРА, топ стање, регистрован, без улагања, бензинац. 060/143-62-10.
(281594)

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

ФОРД фијеста, 2001, 1.2,
бензин, повољно. 060/04844-83. (281608)

ПРОДАЈЕМ старински намештај. 066/362-597.
(281343)

ПРОДАЈЕМ ситроен Ц 5,
караван, 2001. годиште, у
одличном стању. 063/81124-98. (281568)

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

marketing@pancevac-online.rs

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са
осам столица, самачки
кревет, комбиновани фрижидер, судо-машина,
уградна рерна, ципеларник. Тел. 063/861-82-66.
(281550)
ДРВА на продају, повољно. 062/190-71-60.
(281560)
ПРОДАЈЕМ бакарне цеви
за ЦГ. 064/302-99-86.
(281381)
ПРОДАЈЕМ гардеробер,
тоалетни сточић са огледалом, компјутерски сто,
писаћи сто, витрину.
064/415-96-61. (281396)
ПРОДАЈЕМ компјутер и
две каљеве пећи. 064/14230-95. (281352)
ПРОДАЈЕМ прасиће, јариће, козје млеко и сир.
061/277-87-99. (281353)
ПРОДАЈЕМ веш-машину и
шпорет, хитно. 061/64915-54. (281455)
НОВ трпезаријски сто од
пуног дрвета 2.00 х 0,85.
065/315-55-16. (281456)
ШЉИВА, крушка виљамовка, бресква, грожђе,
дуња, за ракију продајем.
Тел. 063/898-53-08.
(281463)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, гаранција. 064/58895-48. (281586)

ШЕРПЕ ростфрај, сунцобрани, фотеље, терасне,
тепихе, чиније, нови судови. 064/955-51-85.
ПРОДАЈЕМ вертикални за- (281427)
мрзивач. 064/398-38-81.
ПРОДАЈЕМ ремонтоване,
(281467)
ТА пећи, 2,3, 4 и 6 кв. Достава, монтажа, гаранција.
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, 335-930, 063/705-18-18.
судопера 3.000, нова. 371- (281437)
568, 063/773-45-97.
ПРОДАЈЕМ ковачку ватру,
(281475)
кровни роло лим, неонске
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ деч- лампе. 069/213-97-37.
ја, скоро нова колица, ко- (281537)
моду, витрину, стаклени
сто. 060/143-62-10.
(281594)

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

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

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (281164)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ плац на Кудељарцу 28 ари градско
грађевинско земљиште.
064/256-61-64. (СМС)
НА ПРОДАЈУ викендица у
Д. Пешчари, могуће одложено плаћање и разне
компензације. Тел.
060/622-18-37 (СМС)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (281483)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, сифон
флаше, играчке, старо полуство. 335-930, 063/70518-18. (2814379)

ПРОДАЈЕМ неуграђену
дрвену столарију, тросед,
две фотеље, сто. 062/207004. (281472)

РАСПРОДАЈА нових столова од 4.500, столица од
1.600 динара. 060/600-1452. (281421)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност није битна. 335930, 063/705-18-18.
(2814379)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, ТА пећи, перје, бакар, гвожђе.
066/900-79-04.

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Златибору за некретнину у Панчеву. 069/158-6376. (280592)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазак и исплата одмах.
061/641-30-36, 066/64130-36. (281399)

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

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (281614)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и све остало, долазим. 061/206-26-24.
(281614)
КУПУЈЕМО све врсте метала, акумулаторе, гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре.
061/322-04-94. (281614)

ПЛАЦ 7 ари, Баваништански пут, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 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, потребна улагања. 065/60023-84. (281030)
КУЋА у Иванову, цена по
виђењу и договор. Тел.
069/251-59-99. (280707)
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ПРОДАЈЕМ 115 ари земље, Новосељански пут,
код Крнете. 063/103-0433. (281414)
ПРОДАЈА или замена куће
у Мраморку. 069/255-7080. (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 Иванову. 064/828-36-26,
062/415-359. (281376)
УРЕЂЕНА викендица,
укњижена, Новосељански
пут. 013/404-141,
064/489-40-36. (281385)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПОВОЉНО кућа 127 квм,
Стрелиште, само 280 евра
квм. 062/159-11-23.

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

ПАНЧЕВО, центар, II, продајем кућу – стан, 67 квм,
укњижена, власник.
061/295-40-40, 064/13236-63. (281418)

ШИРИ ЦЕНТАР, 146 квм,
3 ара, 65.000. (679), „Трем БАВАНИШТАНСКИ пут,
01”, 063/836-23-83.
викендица, струја, вода,
ПРОДАЈЕМ кућу. 064/414- (280810)
10 ари, 20.000. (679),
24-71. (280432)
„Трем 01”, 063/836-23-83.
УЖИ ЦЕНТАР, нова кућа,
КУЋА Горњи град, 6 ари,
(280810)
5 ари, 120.000. (679),
хитно, 48.000. „Гоца”,
„Трем 01”, 063/836-23-83. БАВАНИШТАНСКИ пут,
(280810)
063/899-77-00. (281432)
120 ари, погодно за фирме, 68.000 евра. (394),„Гоца”, 063/899-77-00.
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
(281432)
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице, ЦГ. 013/367-261,
062/348-137.
КУЋА, 49 квм, колонија
Стрелиште, усељива, 2.5
ара, 32.000. 063/852-7772. (281322)
ПРОДАЈЕМ пословностамбену 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)

ПРОДАЈЕМ кућу веће квадратуре, нова Миса, погодно за инвеститоре.
064/221-36-12. (281351)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
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”, 063/89977-00. (281432)
КОТЕЖ 1, 153 квм, погодна за две породице, 3,3
ара, договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (281432)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова
Миса, може и етажно.
064/327-60-75. (281434)
ПРОДАЈЕМ плац, Девојачки 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)

КУЋА, 180 квм + 3.5 ара,
Маргита, три етаже, усељиво 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, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-5574.(281398)

ВОЈЛОВИЦА, Добровољачка, 130 квм, 4.6 ара,
28.000; Јаношикова, лепа,
10 ари, 35.000, лукс, 120
квм, 14.5 ари, 56.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (281510)

ПРОДАЈЕМ плац у Панчеву. 064/123-07-43.
(281488)

ТЕСЛА, двособан, сређен,
III, ТА, 38.000; Зеленгора,
мањи двособан, IV, реноПРОДАЈЕМ кућу, Иваново, виран, 25.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
3.5 ара, Војвођанска 71.
013/629-343, 062/173-31- КУЋА, 100 квм, 4 ара,
23. (281450)
29.000 евра, Козарачка
МИСА, 122 квм, две стамбене јединице, 7 ари,
чврст материјал, 39.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (281458)
ПРОДАЈЕМ кућу, потпуно
легализовану, у Панчеву,
на Стрелишту. 063/320645. (281473)
ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,
Банатско Ново Село, повољно, центар. 060/61510-24. (281476)
КУЋА, реновирана, приземна, одмах усељива, Јована Гавриловића 16-а.
062/434-181. (281506)
КУЋА, Старчево, 1/1, легализована, подрум, помоћни објекти, велики плац.
064/190-34-49. (281509)

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 Јабучком путу, преко пута Сервиса „Пивашевић”.
060/348-19-88. (281516)

КУЋА у центру, добра, самостојећа, на 3.5 ари, власник. 060/320-55-59.
(2815249

КУЋА у Качареву, 100
квм, на 11 ари, на продају, усељива, повољно.
064/172-86-12. (281571)

КУЋА, насеље Мали рај,
Крњача, 90 квм, 9 ари,
продајем/мењам.
011/274-80-67. (281542)

ПРОДАЈЕМ стару и нову
кућу са баштом, Максима
Горког 41. 069/192-95-72.
(281588)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним
заједницама
• Одржавање хигијене четири
пута месечно
• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

ПРОДАЈЕМ или мењам кућу у Ковину за стан у Панчеву. 063/801-54-20.
(281518)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
друга дуж, кућа 60 квм, 56
ари, 12.000 евра. 061/14447-49. (281616)

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

НОВА МИСА, продајем
плац 28 ари, могуће парцелисање, грађевинско земљиште. 061/200-73-09.
(281616)

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)
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ДВОРИШНИ, 93 квм, Котеж 1, ЦГ, II спрат, лукс,
без посредника. 063/690603. (281532)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ТОПОЛА, кућа усељива,
19.000; Маргита, две јединице, двориште. 063/74428-66. (281622)

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

ПРОДАЈЕМ дворишни део
куће, центар. Тел.
063/738-57-79. (281604)

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

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)

СТАНОВИ
ПОНУДА

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 750
евра/квадрат. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(281130)

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

marketing@pancevac-online.rs

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двособан, рећи спрат, реновиран, 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, 064/206-5574.(281398)
СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65
квм, први спрат, укњижено, 27.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (281398)
КОТЕЖ 1, двособан, 54
квм, ЦГ, високо приземље,
сређен, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.(281398)

СТРЕЛИШТЕ, 60 квм, двоипособан, реновиран, хитно, 33.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (281432)
ЦЕНТАР, 60 квм, двоипособан, изворно, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (281432)
ТЕСЛА, 64 квм, двособан,
леп, ЦГ, лифт, 46.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (281432)
КОТЕЖ 1, 2.5, IV, 38.000;
Содара, 55, Та, 23.000;
Миса, 28, 13.000; дворишни, 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”, 345534, 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)

СТАН, нова понуда, Содара, Дунаваска 7/14, IV
спрат, екстра, екстра двособан стан 61 квм, ЦГ,
лифт, мирна зграда, без
улагања, одмах усељив,
власник 1/1. Цена фиксна
49.000 евра. 063/637-673.
(281394)

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

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

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

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

МИСА, једнособан, 27
квм, поткровље, намештен, одмах усељив,
15.000 евра. 063/777-2866. (281149)

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

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

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

КОТЕЖ, 46 квм + 10, двособан, тераса, 28.000; Тесла, 28.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/122399-20. (281458)

НОВА МИСА, новогртадња, 95 квм, трособни лукс,
завршни радови, могућност кредита. 063/788-6828. (281526)

ТРОСОБАН, трпезарија,
кухиња, терасе, IV, власник, договор. 013/331079, 063/770-45-55.
(281063)

СОДАРА, троипособан,
ЦГ, VI, лифт, добра зграда, 52.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(280810)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, у Карађорђевој улици, 58.000 евра. 064/17122-70, 064/090-10.92.
(281574)

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, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(281525)
СТРОГИ центар, једнособан, 34 квм, IV, ЦГ, усељив, 24.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (281525)

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

ИЗДАЈЕМ намештен дворишни стан, 35 квм, Содара. 065/469-57-95.
(281462)

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

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у центру града
за самце. 063/733-02-53.
(281480)

ИЗДАЈЕМ намештен , грејање, једнособан, једноипособан, нова Миса, 130
евра. 060/301-51-13.
(281357)

КУПУЈЕМ једнособан-двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/20655-74. (281398)
ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза исплата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (281398)
ПОТРЕБАН момак или девојка за разношење кафе
на бувљаку. 064/132-9812. (281407)

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

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

ИЗДАЈЕМ собе, ЦГ, купатило, интернет, коришћење кухиње, дневне собе,
терасе, погодно за ученике, студенте, или раднике
са привременим боравиштем у Панчеву. 064/30299-86. (281380)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
54 квм, ВП, ЕГ, реновиран,
38.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(281525)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина, власник. 063/80305-40. (281486)
ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 29.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (281553)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, 28
квм, једнособан, ЦГ,
21.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281553)

РЕСТОРАНУ у Сутомору
потребни конобари, шанкери, хостесе и продавци.
Храна и смештај обезбеђени. 064/000-11-30.
(281412)

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

ИЗДАЈЕМ кућу близу нове
ПОТРЕБНИ вредни и одго- Фабрике – Јабучки пут,
радницима, намештено.
ворни људи за поделу
065/219-14-22. (281516)
флајера. 064/241-45-14.
(281371)
НАМЕШТЕН двособан, погодан за ученике, зграда,
предграђе, близу школе,
130 евра. 060/320-55-59.
(281524)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Војводе Радомира Путника 1.
064/156-95-30. (281618)

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 Котежу 1 и 2, повољно.
066/937-00-13. (281573)

АГЕНЦИЈИ „Милка” потребне некретнине, станови и куће, брза реализација. 063/744-28-66.
(281622)
PIZZERIJI NEW YORK SLICE потребни пица мајстори. Доћи лично или позвати на 063/338-332.
(281327)
РЕСТОРАНУ Трешњица
потребан кувар са и без
искуства. 064/361-02-63.
(281386

ПРОДАЈЕМ једноипособан КУВАР и помоћни кувар
потребни ресторану у ценстан у центру Панчева.
тру града. 064/126-83-53.
060/505-54-25. (281591)
(281402)
ТРОСОБАН, Стрелиште,
КОНОБАР/КОНОБАРИЦА
дуплекс, 103 квм, лифт, I,
потребни ресторану „Ко100, терасе. 063/744-28кошка”. 064/126-83-53.
66. (281622)
(281402)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
АГЕНЦИЈИ „Дива”, Ж.
34 квм, 22.500; Тесла, 26
Зрењанина 14, купује стан
квм, 22.000. 063/744-28у згради, брза реализаци66. (281622)
ја. 345-534, 064/46-05-71.
ТЕСЛА, двособан, 47 квм,
(281485)
празан, усељив, сређен,
КУПУЈЕМ тан или мању ку26.000. 063/744-28-66.
ћу, без посредника.
(281622)
064/448-71-74. ()281561)
ЗЕМУН, Првомајска, одличан положај, градња, I, 44.
063/744-28-66. (281622)
СТАНОВИ
ЈЕДНОИПОСОБАН, Содара, 42, нов; Маргита, 53,
нов, Миса, 42. 063/74428-66. (281622)
МИСА. 64 квм, 20.500;
Маргита 690 евра, 30 квм.
063/377-835. (280499)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, до две особе, повољно. 062/856-91-34.
(281245)

ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ кућу у одличном
стању, 80 квм, са великим
двориштем и баштом са
воћем, Старчево. 061/65905-60. (281357)

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

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Котеж 1, обзиљној породици на дуже.
069/732-168. (281459)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ једноипособан,
полунамештан стан у Тамиш капији, мали трошкови. Од 1. септембра.
066/669-66-45. (281050)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен једнособан стан,
центар. 063/848-41-93.
(281383)
ИЗДАЈЕ се стан на Стрелишту. 060/152-10-51.
(281449)

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 смештај. Центар. 063/502211. (281404)
ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
опремљен, Котеж 1.
065/665-75-10. (2814089
ЧЕТВОРОЧЛАНА породица тражи засебну кућу за
издавање на дужи временски период. 063/742-3535. (281409)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан у кући, брачном пару. 063/188-40-09.
(281431)
ИЗДАЈЕМ двособну празну
кућу на Тесли. 063/80959-66. (281597)
ИЗДАЈЕМ стан, нова Миса. 064/327-60-75.
(281434)

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO
RASPISUJE

KONKURS
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 vozačviljuškarista
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 fotografijom 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

Петак, 16. август 2019.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, 40 квм, са ЦГ, на
Стрелишту. 064/344-7410. (281596)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан са посуђем.
Две собе, дневна соба, кухиња, купатило. Стан је у
кући. 063/707-07-76.
(281601)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
центар, Кеј Радоја Дакића, II спрат, ЦГ. 065/86624-14. (281597)
ИЗДАЈЕМ стан на Миси,
код цркве, на дужи период. 063/481-642. (281602)
ИЗДАЈЕМ кућу, Старчево,
главни пут, полунамештен,
повољно. 064/842-91-11,
064/125-86-86. (281569)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал од 39 квм, центар
Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (СМС)
ПРОДАЈЕМ локал у центру, без улагања, квалитетан, 1/1, 39 квм. 064/21779-88. (280953)
ПРОДАЈЕМ локал, Димитрија Туцовића 10, 60 квм
+ подрум 65 квм, дворишна гаража 20 квм, таван
погодан за адаптацију за
стан. 063/208-114.
(281285)
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА, локал
25 квм, издајем/продајем/мењам, уз доплату.
064/226-91-30. (280999)

ПОТРАЖЊА

„HIPRA” d. o.o., Cara Dušana 17, Pančevo,

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (1281471)

• Pomoćnih radnika za rad na pakovanju čelične
konstukcije i pripremi za pakovanje

oglašava potrebu za zaposlenjem:

• 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

ПОСАО
ДОО „Силекс” тражи радПОНУДА
нике за рад у производњи
ПОТРЕБАН радник за одр- фасадних материјала. Божавање комплекса и базе- ре Шипоша 9-б. Тел.
на на салашу Ћуран у Бор- 063/103-22-07. (281495)
ци. Пожељан је радник ко- ПОТРЕБНА радница за паји ће да борави на салашу. ковање у шивари.
Позвати тел. 063/828-57064/062-22-79. (281499)
75 . Бата (СМС)
ПОТРЕБНА радница за
ТРАФИЦИ у центру потре- шивење на индустријским
бан радник. 064/213-10машинама. 064/062-22-79.
49. (281209)
(281499)

ПОТРЕБНА продавачица.
064/427-52-71. (281546)
КУВАР/КУВАРИЦА потребан за ресторан. 062/80602-58. (281564)
ПРОДАВАЧИЦА у пекари
потребна. 062/806-02-58.
(281564)

УЖИ ЦЕНТАР, улични локал 70 квм, издајем, може
башта. 063/240-817.
(281413)

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

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у пијацу, преко пута три
школе. 060/351-03-56.
(281478)

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

ЛОКАЛ на главном пролазу кроз Зелену пијацу продајем. 061/267-72-30.
(281616)

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

ЛОКАЛ код Динамовог
стадиона, 20 квм, 9.500
евра. 061/144-47-49.
(281610)

ПОТРЕБНА два помоћна
радника и монтер за
уградњу столарије. „Самиго инвест”, 063/389-972.
(281468)
ПОТРЕБНА радница за
рад на рецепцји. 065/46435-38. (281489)

GARINELLO-BIG Панчево
тражи

продавачицу са искуством
CV са сликом послати на fashion.form@yahoo.com
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

За рад у фабрици потребно:

4 жене и 4 мушкарца
Контакт тел. 062/365-414, Јагода

потребни конобари, шанкери, хостесе и пордавци.
Храна и смештај обезбеђени. 064/000-11-30.
(281412)
ТРАФИЦИ у центру потребан радник. 064/213-1049. (281523)
ПОТРЕБНА продавачица
у пекари, pekarasmiljanic@mts.rs 064/217-48-56.
(281528)

КОСИМ траву тримером,
воћњаке, дворишта, повољно. Зоран, 061/683-6748, 064/438-12-46.
(280925)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (280269)

ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу
ПОТРЕБАН возач за дофлајера. 064/241-45-14.
ставу хране.064/255-84(281371)
58. (281609)
ПОТРЕБАН момак или деПРОДАВАЧИЦА у епкари
војка за разношење кафе
потребна и помоћна радна буљаку. 064/132-98-12.
ница. 062/404-144.
(281407)
(281611)
ФРИЗЕРСКОМ салону поPIZZERIJI NEW YORK SLIтребна мушко-женска
CE потребни пица мајстофризерка. Услови одличри. Доћи лично или позвани. 064/255-57-31.
ти на 063/338-332.
(281504)
(281327)
ПОТРЕБНЕ жене за рад на
индустријским машинама РЕСТОРАНУ потребно
са искуством. 069/164-22- особље помоћно и конобарице. Тел. 064/349-93-43.
14. (281508)
(281570)
ПОТРЕБАН пекар са искуством за пола радног вреПОТРЕБНА РАДНИЦА
мена. Контакт 064/430-04у пекари и пицерији
30. (281811)
063/130-75-40 (2/281453)
РЕСТОРАНУ у Сутомору

ПРЕХРАМБЕНОЈ продавници потребна радница са
искуством. 062/493-580.
(281442)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(280711)

Румунски
културно-едукативни
центар Панчево

WEIFERT дистрибуцији пића потребни виљушкаристи и возачи Б и Ц категорије.062/446-285.

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. Звати на
013/331-241. (ф)

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством поставља
све врсте плочица - брзо,
квалитетно, повољно.
061/249-29-90. Данијел.
(280422)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови на крову.
065/535-24-56. (281502)

ПОТРЕБАН радник вулканизерској радњи „Срки”.
Телч. 062/388-109.
(281503)

ПОТРЕБАН возач за доставу хране.064/255-8458. (281609)

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)

КУРС РУМУНСКОГ
ЈЕЗИКА

ПОТРЕБАН ноћни чувари,
преко 60 година, пожељно
пензионер. 013/334-003,
Млађа. (ф)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала 170 квм – 70 квм на Јабучком путу. Viber +4176
425 03 02. (281349)

ИЗДАЈЕМ магацински
простор 200 квм, Звезда.
Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (281595)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. 061/200-73-09.
(281583)

МАРГИТА, локал, 43 квм,
дворишни, центар, до улице. 063/744-28-66.
(281622)

15
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ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал 26 квм, Змај Јовина 5,
I спрат. 063/436-682.
(281146)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови: завршена средња саобраћајна школа, пет година искуства на пословима
возача или поседавање Ц
категорије са било којом
средњом школом. Контакт
особа Марија Симоновић,
060/663-64-63. (281466)

ТАМИШ КАПИЈА, локали
за издавање 107 – 200
квм. 063/338-332.
(281347)

ОГЛАСИ

Тел. 062/821-44-94

ПРИВАТНОЈ фирми потребан КВ електричар и
приправници. Тел.
062/847-00-95. (281577)
ПОТРЕБНА продавачица,
са обавезним познавањем
уџбеника, за рад у књижари. Искуство пожељно.
Услови одлични. Пријаве –
Књижара „Невена”, Кочина 5, Панчево. 061/55332-40. (281619)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-8049. (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, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (278723)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(278723)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, ИПТВ и антена
плус. 064/866-20-70.
(2815234)
РАДИМ све физичке послове, чистимо подруме,
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (281415)
МАСАЖА релакс, потпуно
уживање, тотално опуштање вашег тела. Марија,
064/269-94-87. (281417)

ПОТРЕБНЕ раднице у локалу брзе хране „Код Тому ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. Звати на
Лесковчанина”. 065/900013/331-241. (ф)
50-08. (281615)

ВОДОИНСТАЛАТЕР поправља, реновира комплетна купатила, обијање
плочица, одвоз шута.
062/816-33-84. (281422)

DOO „PAVLE” PANČEVO
Stevana Šupljikca br. 16, E-mail: office@pavle.rs

БРАВАР/ЗАВАРИВАЧ: израда, уградња капија,
ограда, н адсрешница, заштиних решетака.
062/816-33-84. (281922)

objavljuje

O G LAS
Za prijem u radni odnos:

1. Mašinski inženjer

СПУШТЕНИ плафони, зидови, глетовање, кречење,
уградња ламината, прозора, врата. 062/816-33-84.
(281922)

2. Elektrotehničar
3. Mašinski tehničar
4. Fizički radnik
Zainteresovani kandidati mogu podneti svoj CV na email, office@pavle.rs ili se javiti na telefon 013/311-057

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331657, 064/495-77-59.
(281494)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни. 065/842-84-29,
063/842-84-29, 013/25203-86. (281436)
МОЛЕРАЈ: глетовање, кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије, радијатора. 064/174-03-23,
062/790-881. (281454)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРКСИ
радови, кровови, рушење.
062/842-20-58. (281465)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну 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 реконструкција и доградња објекта 32 (остале зграде – инвестициони магацин) у производни погон за упаравање ЦСЛ-а
на локацији Индустрија скроба Јабука доо Панчево, Скробара, Трг Маршала Тита 65, 26000 Панчево, катастарска
парцела 18036/1 КО Панчево, на територији града Панчева, није потребна процена утицаја затеченог стања на животну 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 заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана
његовог објављивања, а преко овог органа.

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, Škrobara 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 situácie 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.

În conformitate cu articolul 10 din Legea privind evaluarea impactului 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 pentru asocierea CSL la locația industriei de amidon Jabuka doo
Pancevo, Skrobara, Trg Marsala Tita 65, 26000 Pancevo, parcelaa 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 Secretariatului pentru Protecția Mediului al Administrației Orașului
Pancevo, Pancevo, Trg kralja Petra I nr. 2-4, camera 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.

A Környezetvédelmi hatás megállapításáról szóló törvény
(Szerbiai Hivatalos Közlöny 135/04 és 36/09) 10-es szakaszával 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-07-501154/2019, amellyel megállapítja, hogy A 32-es objektum rendeltetésének megváltoztatása, felújítása és kibővítése (más
épületek – beruházási raktár) termelési részleggé ahol a CSLbepároló rendszert működtetnék a Jabuka Keményítőgyárban,
Rt Pancsova, Keményítőgyár, Tito Marsall tér 65. , 26000
Pancsova, az 18036/1 sz. kat. parcellán, Pancsova Kat. községben, Pancsova város területén – projektum esetében nem szükséges a környezeti hatástanulmány kidolgozása.
Az előbbi szakaszban említett végzés megtekinthető a pancsovai Városi Közigazgatás Környezetvédelmi osztályán, Pancsova, 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.

16

Петак, 16. август 2019.

ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (281439)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова.
064/866-25-76. (281492)
ШЛЕП-СЛУЖБА, превоз
возила и осталих ствари.
064/418-28-53, 060/02765-31. (281492)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрКОМПЈУТЕРИ, сервис, пово које вам смета.
правка, инсталација нових
063/364-846. (281497)
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/351ЧИШЋЕЊЕ олука, висин03-54. (281478)
ски радови на крову.
065/535-24-56. (281502)

ПОТРЕБНИ

РАДНИЦИ
за производњу
бетонске галантерије

064/949-92-72
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (281538)
КОШЕЊЕ травњака, башти, воћњака тримером,
крчење корова. Дејан,
064/932-52-86. (281554)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (281593)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (281555)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (279238)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (и)
МАШИНСКИ ископ подрума, темеља, канала, одвоз
шута са утоваром, рушења. 063/771-55-44.
(281012)
СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)

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

(7/274828)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167. (281530)

ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ, АЛУ и дрвену
столарију. Ролетне, сигурносна врата, комарници.
060/545-34-04. (281029)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-2416. (280854)

ЦЕПАМ дрва, уносим
угаљ, копам канале, вадим
старо воће. 062/190-7160. (281560)
ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све послове рашчишћавања дворишта. 061/322-04-94.
(181614)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, ИПТВ и антена
плус. 064/866-20-70.

marketing@pancevac-online.rs

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (278723)

После кратке и тешке болести, 8. августа 2019, преминуо је наш
супруг и отац

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 061/28366-41, 064/390-00-87.
(281445)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(280711)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (281400)

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.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(278723)
ЛИМАРСКИ радови, израда, монтажа, кровопокривачки радови,с анације,
преправке, кровови, хидро
и термоизолације. Најповољније. 066/543-69-16.
(281417)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28, 353-463,
063/877-38-21. (281366)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (281515)

МИЛАН ЗЕЧЕВИЋ
1932–2019.

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361361, 064/122-68-05.
(281592)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање. 064/047-55-55.
(281621)

Ожалошћени: супруга СТОЈАНКА, синови
МАРИНКО и АЛЕКСАНДАР са породицама
(99/281600)

Последњи поздрав тати и деди

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (281494)

ВОИН
ЈОВАНОВИЋ

РАЗНО

ВОЈИНУ ЈОВАНОВИЋУ
ПОТРЕБНА масерка за
опуштајућу релакс масажу. 061/298-96-69.
(281186)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску годишњу
карту АТП-а на име Живица Ћирић. (281405)

Војкане,
волео си нас, волимо
те исто.
Почивај у миру крај
твоје Неле.
МИРОСЛАВ
и МАРА са децом

од БИЉАНЕ, ВЛАДЕ, МИЕ,
АРИЗОНЕ и ЏЕКСОНА
(26/281392)

Последњи поздрав

(94/281585)

Последњи поздрав ујаку

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту АТП-а на име Светислав Николић. (281565)
ДУО „Добра стара времена”, тражи музичара који
свира кларинет или виолину. 061/412-44-50.
(281613)

ВОЈИНУ
ТУРИЗАМ
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо,
поправљамо и уграђујемо
са овереном гаранцијом.
Овлашћени сервис „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (281592)

СЕЛИДБЕ
• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и
демонтажа намештаја • Професионални радници
• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС” бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) ЈКП „Водовод и
канализација” Панчево упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
власницима стамбених, пословно-стамбених и пословних објеката 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 позива у недељнику „Панчевац” поднесу захтев ЈКП „Водовод и канализација” Панчево ради евидентирања постојећег прикључка и регистрације корисника.
Уколико се позвана лица не одазову овом позиву, сви објекти који су
прикључени на градску водоводну мрежу без уграђеног мерног инструмента – 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, Ослобођења бр.15 или позивом на 013/ 319-524.

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Сокотерме, ново. 061/636-0857, 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 апартмане у Врњачкој бањи, на
120 м од шеталишта.
Www.bellaapartmanivrnjackabanja.rs 064/180-5939. (281420)
СОКОБАЊА, издајем
апартмане у вила Кати.
064/665-55-60. (281543)

ВОЈИ

од станара
стамбене зграде
Улица Стевана
Шупљикца 91

од сестрића ДРАГАНА са породицом

(83/281562)

(16/281374)

Последњи поздрав куму

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ВОЈИ
од куме НАДЕ и МАЈЕ са породицама
(15/281374)

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

Петак, 16. август 2019.

10. августа 2019, у 97. години преминуо је
наш драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је 12. августа 2019, у 83. години, преминула наша драга

НЕДЕЉКО АНДОНОВСКИ

Прерано си отишла мајка

ЗАГОРКА ЈОСИМОВ

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

1936 – 12. VIII 2019.
Сахрана је обављена 14. августа 2019, на Новом гробљу у Панчеву, у 16 сати.
Ожалошћене ћерке СЛАВИЦА и НАДА са породицама

После кратке и тешке болести преминула је
наша

КЛАРА ЕМБЕЛИ
1965–2019.

(52/281479)

(31/281423)

Живот је кратак, сви смо ми као лептири...
Лептиру мој, заувек и после...

Последњи поздрав мом добром и племенитом шураку

Воли те твоја ЕМА
(65/281520)

9. августа 2019. 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

КЛАРА ЕМБЕЛИ

МИЛАНУ РАДУЈКО МЕДЕНОМ

1965–2019.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Тата ЈОЖЕФ и мама РОЗАЛИЈА
(66/181520)

(57/281498)

Последњи поздрав драгој куми

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

од његовог зета ДУШАНА БУРСАЋА са породицом

(29/281406)

После краће болести преминуо је наш драги

КЛАРИ ЕМБЕЛИ
У нашој успомени остаће сећање на дивну, племениту
и добру душу. Нека те анђели чувају.
Породица ПЕТРОВСКИ

ГОРИ СУБОТИЋ

(41/281447)

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)

ЗАГОРКА
СУБОТИЋ
Драга кумо, хвала на
безбројним пажњама
и радостима које сте
пружали нама и нашим Еви и Душку.
Без Вас ништа није
као пре.
ЈОВИЦА, ЛИДИЈА,
ДРАГАН, МАЈА,
ВАЛЕРИЈА
и ДАМЈАН
са породицама
(78/281545)

СТОЈАН АЛЕКСИЋ
из Баваништа
Сестра СТОЈАНКА, сестрић САВА и сестричине СЛАЂАНА и СПОМЕНКА са породицама
(43/281452)

После краће болести преминуо је 5. августа 2019. године наш драги

1965–2019.

СТОЈАН АЛЕКСИЋ
из Баваништа
Супруга ВЕРА, ћерка СНЕЖАНА и син ДРАГАН са породицама
(44/281452)

Последњи поздрав вољеној сестри и тетки

РАДМИЛА ЂУРКОВ
КОЦОЉЕВАЦ

КЛАРА
ЕМБЕЛИ
Кажу... живот је море.
Обожавала си море. Испраћамо те да вечно
пловиш небеским морима.
Твоје маце
САШКА и РУЖИЦА
(69/281521)

1965–2019.
Почивај у миру.
Тетке ЕРЖИ
и РОЖИ
(67/281520)

Последњи поздрав

КЛАРА
ЕМБЕЛИ

НАДИ КЕПЧИЈИ

Рајка, никада те нећемо заборавити.

КЛАРА
ЕМБЕЛИ

Рођ. Перенчевић

НАДИ КЕПЧИЈИ

Преминула је 10. августа 2019. у 74. години, у Штутгарту – Немачка.
Због твоје племенитости и доброте нека ти Господ подари рајско насеље.

1945–2019.

ИВАНА и БАНЕ КАРАВЛА са децом

Ожалошћени: брат БОРИСЛАВ са породицом, сестра
ЉУБИЦА и сестра ЈЕЛКА са својим породицама

(55/281484)

(42/281448)

1965–2019.

од сестре ЈЕЛКЕ, зета СТОЈАНА,
сестрића СЛОБОДАНА с породицом
и сестричине СВЕТЛАНЕ са породицом
(75/281535)

Драга нана, заувек
ћемо те волети.
Твоја сестра,
сестричина МАЈА и
породица НЕНАДИЋ
(68/281520)
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Болна срца обавештавамо да је 8. августа 2019.
преминула наша драга

8. августа 2019. преминула је, у 86. години,
наша вољена

РУЖИЦА БОШКОВИЋ
НАДА СИЉАНОВСКИ

Рођ. Буквић
Остају лепе успомене и бескрајна љубав у нашим срцима.
Заувек ће те волети твој син ПРЕДРАГ са породицом, супруг ПЕТКО, сестра БРАНКА са породицом и остала родбина

Ожалошћени: син ЗОРАН и СЛАВИЦА
са породицом

ТОМИСЛАВ СТЕЈИЋ

(24/281389)

(87/281575)

1948–2019.
Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом комшији и великом пријатељу

Последњи поздрав
сестри

Твоју бескрајну доброту вечно ћу памтити.
Супруга МАРИА

(97/281598)

СТОЈАНЧЕТУ
С поштовањем и љубављу чуваћемо успомену
на тебе.

После кратке и тешке
болести, 12. августа
2019. преминуо је наш

НАДИ
СИЉАНОВСКИ

НАДИ
од сестре ДУШАНКЕ
са фамилијом

Породица ВИЦКОВ

од РУЖЕ, МИЋЕ,
МИРКА, НИКОЛЕ
и ТАЊЕ

(61/281501)

(88/281575)

(89/281575)

Умро је мој брат

Последњи поздрав
оцу, деди и тасту

Драгом

Последњи поздрав
сестри

ТОМА Златомира СТЕЈИЋ
дипл. инжењер архитектуре

СТОЈАНЧЕ
СТАНКОВИЋ
1944–2019.
Ожалошћени: синови
ПРЕДРАГ и НЕНАД
и унук ФИЛИП

чика СТОЈАНУ
последњи поздрав од
породице RAH-DAN

Сестра ДРАГАНА и МИКИ

(73/281529)

(47/281464)

Последњи поздрав

Сахрана ће бити обављена у суботу, 17. августа 2019, на
рођендан нашег брата Стеје, у 13 сати, на Старом
православном гробљу.

(98/281599)

13. августа 2019, у 93. години, преминула је наша
мајка, баба, прабаба и свекрва

После дуге и тешке болести преминуо
је наш вољени

ВАСИ
ПЕТРОВИЋУ

НАДИ

Ћерка ЉИЉА, зет
ПЕРА, унука ЈЕЛЕНА
и унук ИВАН

од брата БОШКА
са фамилијом

(77/281544)

(90/281575)

16. августа навршава се четрдесет дана откада
нас је напустила наша вољена

ЈАСМИНА ШУРБАТОВИЋ
СТОЈАНЧЕТУ

Породица

СТАЈКА ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

(100/281612)

1926–2019.
од брата ДИМЕТА с
породицом СПАСИЋ

Сахрана је обављена у четвртак, 15. августа 2019.
на гробљу у Банатском Брестовцу.

(91/281579)

Ожалошћени: синови ВИДОМИР
и МИЛОМИР са породицама
(92/281580)

После кратке и тешке болести преминула је наша

ВЛАДИМИР
ЦВЕТКОВИЋ
1944–2019.
Ожалошћени: синови СТЕВАН,
НИКОЛА и ЈОВИЦА са породицама
(50/281477)

МИЉАНА
МИРЧЕТИЋ

ПАУН
МИРЧЕТИЋ

2004–2019.

2018–2019.

Последњи поздрав

СТАЈКА
ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

СТАНКА СОКОЛОВИЋ
Рођ. Карачов
1937–2019.

Ожалошћени: ћерка ЗОРИЦА,
зет СТЕВАН и унук ИВАН

Последњи поздрав
драгој тетки, баки и
прабаки од породица
ПЕРИЋ и МИЛИВОЈЕВИЋ

(4/281336)

(84/281563)

Наша вољена преминула је 4. августа 2019, али
ће заувек остати у нашим срцима.

СТЕВА
СТАНИМИРОВИЋ
ВЛАДИМИРУ ЦВЕТКОВИЋУ

1998–2019.

ЗАГОРКА
СТАНИМИРОВИЋ
2018–2019.

од породице ГАЧИЋ

Док је нас живеће сећање на вас.
МИРЧЕТИЋ ЈОВАН и ЉИЉАНА са породицом

(51/281477)

(11/281363)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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ПОМЕН

ПОМЕН

19. августа 2019. навршава се четрдесет
дана како је преминула наша драга и непрежаљена

Годишњи помен биће одржан 17. августа, у 10.30, на Новом гробљу

17. августа 2019, у 10.30, даваћемо полугодишњи помен нашој вољеној

МИОДРАГ КОСТИЋ

ЈЕЛЕНИ НИКОЛИЋ

РУЖИЦА ИВАНКОВИЋ

Ту си, ниси заборављен...
Твоја породица

30. III 1951 – 11. VII 2019.

(53/281481)

С поштовањем и љубављу супруг БОЖИДАР, сестра ЂУЂА, снаја ЛЕЛА, тетка
МЛАДЕНКА са породицама као и њени
највољенији - „бабини пилићи”

15. августа 2019. године, у 11.30, даваћемо годишњи помен нашем
драгом супругу и оцу

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)

(36/281433)

ПОМЕН

17. августа навршава се годину дана откако није
с нама наш вољени

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

АРОН ЛАЗАРОВ

Већ шест месеци бола и туге.
Тата ЂОКА и брат ЛУКА

1939–2018.
из Долова

МИЛИВОЈ СТАНОЈЕВ
Постоји љубав коју смрт не може да избрише и
туга коју време не може да излечи.

(21/281387)

Како време брзо пролази, тако бол, туга и жалост су све јачи.

ПОМЕН

ПОМЕН

ЈЕЛЕНА
НИКОЛИЋ

ЈЕЛЕНА
НИКОЛИЋ

Супруга ВИДОСАВА и синови САВА и СТЕВИЦА

Твоји најмилији
(35/281429)

(63/281514)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Прошла је година без нашег

МИЋИЋ

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

РАДОМИР
ВЕРА
ПУЉА
МИШКОВИЋ
Рођ. Мићић
2007–2019.

1990–2019.

РАДОВАН
РАДЕ

ВИНКА

2008–2019.

2011–2019.

КУЗМАНА ВИЧЕВИЋА ФИЋЕ
Не лечи време...

Успомену на њих чувају с љубављу и поштовањем њихови најмилији

Тужно сећање поводом тринаест година од смрти моје
супруге

Деда ЛАЗА и баба
ЉУБИЦА

Тета СОКА
и брат ИВАН

(22/281387)

(23/281387)

СЕЋАЊЕ

(64/281519)

17. августа, у 11.30, даваћемо полугодишњи помен на
Новом гробљу

ЈЕЛЕНИ

ВУКОЈЕ ЈАНИЋ
чика Вукоје
2010–2019.

СТОЈАНКИ КОПРИВИЦИ

СЛАВКУ
од брата АЦЕ
и снаје ЈАДРАНКЕ
(9/281357)

27. II 1934 – 20. II 2019.
Ожалошћена деца: син ВИДОСАВ и кћи ВИДОСАВА са
породицама
(80/281548)

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

Драгој

Тужне и жалосне: супруга ЈАСА
и ћерка СЕНКА са децом

(95/281589)

Последњи поздрав
брату

Недостајеш...

19. августа 2019. је
четрнаест
година
откад није са нама
наша вољена

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

од баба ДАНИЦЕ
(50/281500)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

(85/281565)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

КАРЛО
ВЕЛШ

(93/281582)

15. VIII 2006 – 15. VIII 2019.

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

19. августа 2019. навршавају се три године откако није са нама

БРАНКО
ЉОТИЋ БАНЕ
БЛАГИЦА
ЈОВИЋ

МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ
1949–2016.
Време пролази, туга је иста...

Њени најмилији
Твоји најмилији
(82/281559)

(86/281572)

И после двадесет две
године постојиш и
трајеш кроз најлепше
успомене.
Твоји: БОБАН, ОЉА
и ЉИЉАНА
(96/281590)

СНЕЖАНА
ЦВЕТАНОВИЋ

С љубављу и поштовањем чувамо те од
заборава.

1952–2010.

Твоји: ПЕТАР,
ЉУБИЦА
и КАТАРИНА

Твоји најмилији:
супруга ЉУБИЦА и
синови БРАНИСЛАВ
и ДЕЈАН
с породицама

(30/281425)

(34/281426)

Често те се сетимо.
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18. августа навршава се четрдесет дана од
смрти нашег драгог

У суботу, 17. августа, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо четрдесетодневни помен нашој најдражој

ЖИВОРАДА ЧОЛАКОВИЋА
МИКИЈА

МИЛКИ НИКОЛИЋ

У срцу туга, на гробу тишина, а у нашим
домовима велика празнина. Никада те нећемо заборавити.

И даље не знамо како да живимо без твог осмеха, љубави, енергије, животне светлости...
И даље желимо да ти чујемо глас, кажемо колико те неизмерно волимо, колико нам недостајеш... да ти захвалимо за – све.

Твоја супруга ДАНИЦА, ћерка ДРАГАНА
и син ДЕЈАН с породицама

ИВАНУ ЈОВАНОВИЋУ
2005–2019.

1950–2019.

Неутешни: супруг ЈОВАН, ћерке ЗОРАНА и ЉИЉАНА,
унучица СОФИ и зетови АРПАД и ЛАЗАР

(32/281429)

17. августа 2019. навршава се година откако
нас је напустио наш вољени супруг и отац

20. августа, у 10 сати, даваћемо четрнаестогодишњи помен

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)

(18/281377)

Годишњи помен

У суботу, 17. августа 2019. године, у 9.30, даваћемо полугодишњи
помен нашем

ИВАНУ ЈОВАНОВИЋУ
4. IV 1984 – 20. VIII 2005.
од породице СИМИЋ
(72/(281527)

ДРАГАН ВЕЛАШЕВИЋ
1960–2018.

ДУШАНУ ПАТИЋУ ФАКСИЈУ

Супруга ВЕРА, ћерка ВАЊА и син ВУК

Његови: НАТАША, брат ПЕТАР, братаница ГОРДАНА и ПЕЂА

(38/281440)

Туга другачије мери време. Прође година откако те нема, али нема!

13. августа навршиле су се четири године откада
је престало да куца племенито срце наше

(19/281379)

Четири године су прошле...

17. августа, у 10 сати, одржаћемо пола године откада
није са нама наш

ВЕСЕЛКЕ ТЕГЕЛТИЈА
1935–2015.

ДРАГАН ВЕЛАШЕВИЋ

ЈЕЛЕНА
НОВАКОВИЋ

17. VIII 2018 – 17. VIII 2019.

16. VIII 2015 – 16. VIII 2019.

Сестра БРАНКИЦА са децом
ЈЕЛЕНА и ОГЊЕН

АНДРАШИ ТОНИ

(28/2813409

1968–2019.

али док дишемо ти живиш.
Родитељи, сестра,
сестрић и сестричина

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

(74/281531)

(70/281522)

(40/2814419

17. августа 2019. навршава се годину дана откако није
са нама наш

С поштовањем чувамо њену доброту и љубав од
заборава.
Њени најмилији: синови ДУШАН и СТОЈАН, снаја
СЛОБОДАНКА, унук МИЋО и унука МИРОСЛАВА

Тешке четири године
без тебе

ЖИВКО
ДАМЧЕВСКИ

СТАНКО
ЦРЕПАЈСКИ
Двадесет шест година живиш вољен и
незаборављен.

1968–2019.
Дани пролазе, моје сузе и чекање за тобом не
пролазе.
Твоја мајка ЗОРКА

Прошло је тужних
пет година без тебе.
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоја породица
ДАМЧЕВСКИ

(71/2181522)

(76/281541)

(8/281356)

АНДРАШИ ТОНИ
ДРАГАН ВЕЛАШЕВИЋ
1960–2018.
Ташта ЉУПКА и таст ДУКИ
(39/281440)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
20. августа 2019, седам
тужних година

ЈЕЛЕНА
НОВАКОВИЋ
1988–2015.
Стриц МИЛИНКО
и брат ЗОРАН

Поштовани

17. августа 2019. године,
на гробљу Котеж, окупићемо се како би обележили шестомесечни помен нашој драгој мајци

17. августа навршава се
шест месеци откако није са
нама наш вољени

РУЖИЦА и САША
са породицом

Обавештавамо да ћемо
у петак, 16. августа, у 10
сати, на Новом гробљу,
дати четрдесетодневни
помен оцу и деди

(54/281482)

ПОПУСТ
МИРСА
СТОЈАНОВИЋ
2012–2019.

ДРАГАН
СПАСИЋ
2012–2019.

Заувек у нашем срцу.
Супруг СВЕТИСЛАВ,
ћерке ГОРДАНА,
БИЉАНА и ЉИЉАНА
са породицама

Недостајеш нам и после
седам година. Чувамо те
у нашим срцима.
Мајка СТАНИСЛАВКА и
брат БОБАН с породицом

(45/281457)

(30/281419)

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

РАДУЛЕ
ВАСИЉЕВИЋ
ДРАГИЦИ
БАТИНИЋ
Синови БАНЕ и
МИЛАН са породицом
(62/281513)

1941–2019.
Заувек ћеш остати у нашим
срцима.
Нека те анђели чувају.
Твоји: супруга РОСА, ћерка
СТАНА и унуци НИКОЛА и
ТЕОДОРА
(37/281435)

СВЕТЛАНА
ДОКНА
17. VIII 2017 – 17. VIII 2019.
Још једна година без тебе, али си у нашим срцима.
Супруг ЂОРЂЕ, ћерке
СТЕЛУЦА и СЛАВИЦА
са породицама
(56/2381487)

РАДОЈКУ
РАДОВИЋУ
Син ДАРКО и унуци
МАРИЈА и ДУШАН
(27/281395)

Петак, 16. август 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Двогодишњи помен нашем вољеном

ЈЕЛИЦА ВУЈАСИНОВИЋ
20. VIII 1941 – 19. VIII 2018.

ВЛАДИМИРУ ТОПИЋУ

Годишњи помен дајемо 17. августа 2019, у
11.30, на Старом православном гробљу у
Панчеву.
Заувек ће остати у мислима и срцима њених ћерки: МИЛИЦЕ и ДАНИЈЕЛЕ, зета
ЗОРАНА и унука МАРИЈЕ и СОФИЈЕ
(20/281384)

9. V 1980 – 17. VIII 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.

Обавештавамо пријатеље и родбину да ће у суботу, 17. августа 2019, у 11 сати, на војловачком
гробљу, бити одржан четрдесетодневни помен

Твоји: мама, тата, сестра и баке
(1/280821)

Много је лепих успомена и сећања да
те вечно памтимо с поносом и не заборавимо.

23. августа 2019. навршава се годину дана откако нас је напустио наш вољени тата и дека

Твоји најмилији
(46/281460)

БРАНКУ ПОКРАЈЦУ
Данас је три године откада није са нама
Ожалошћени: породица и пријатељи
(10/281358)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН МИКИЋ
23. VIII 2018 – 23. VIII 2019.

ЈОН Ј. ЛАПАДАТ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се годишњи помен
одржати у суботу, 17. августа 2019. године, у 11.30, на гробљу
Котеж.

ГОЈКО КОТЛАЈИЋ БАТА

СВЕТЛАНА и МИЛАНА

Ћерка АЛЕКСАНДРА, син НИКОЛА,
унука НАЂА и супруга ЉИЉА

(81/281552)

(2/4827)

12. V 1960 – 17. VIII 2013.
Чувамо свет твоје радости, осмех, жеље, чувамо
успомене.
„Ти још увек шашав летиш и живиш!”
С љубављу твоја РАКИЦА, ћерке ТАМАРА и ИВАНА, сестре ГОРДАНА и СНЕЖАНА с породицама

Драгом брату

„Људима ништа не фали док то не изгубе”.

У суботу, 17. августа, у 11 сати, на Новом гробљу,
даваћемо годишњи парастос нашем драгом и никад незаборављеном

СЕЋАЊЕ

СЕЛ

(25/281391)

21. VIII 1996 – 21. VIII 2019.

СЛОБОДАНУ
МИКИЋУ
РОСА НЕШКОВИЋ
из Омољице
Мајчице, жељна сам те остала. Живим да те волим и
чувам у срцу.
Твоја ћерка ВЕРА

(12/281368)

С поносом и тугом
чувамо успомене на
тебе.
Сестра СЛОБОДАНКА
са породицом

СТЕВАН

МАРГИТА

1926–2018.

1927–1981.

1930–2015.

Време пролази, али празнина остаје у мислима
и срцима твојих најмилијих: сина СЛОБОДАНА с
породицом, ћерке ЉИЉАНЕ са породицом као и
родбине и пријатеља

Долово

С поносом те помињемо, с
љубављу чувамо у нашим
срцима и с тугом живимо
без тебе.
Твоји најмилији: ЗОРИЦА,
МИЛИЦА и ЈЕЛЕНА

Четрдесет година живиш незаборављена и
вољена.
РУЖИЦА и САША
са породицама

(5/281345)

(7/281356)

(49/281474)

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

СЛАВКА
АЛЕКСИЋ

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
вас.
Ваши најмилији

(14/281370)

(48/2814699

17. августа 2019. навршиће
се једанаест година откако
није с нама наш супруг и
отац

МИЛОРАД
ТРОЈАНОВИЋ

СПИРИ ЈОВАНОВИЋУ

ПРЕДРАГ
ИВАНОВИЋ

МИОДРАГ
ИВАНОВИЋ

БОЖУР
ИВАНОВИЋ

1928–2009.

1931–2004.

1936–2005.

Драга браћо, били сте ми велика радост и срећа.
Жали за вама сестра БОЖУРКА
(13/281369)

Навршило се петнаест
година откако није са
нама наш

МИОМИР
МИШО
ПЕТРОВИЋ
Три године, а као да си и
даље са нама, јер се нисмо помирили да те нема.
МИЛЕНА, ИЏО, МИЊА,
ЉУБИЦА, СЛАВИЦА,
ЛЕЛА, ВУЛЕ и ПАВЛЕ
(3/4827)

РАТОМИР
КОЛАР
РАША
Породица
(6/281355)
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КУЛТУРА
НАРОДНИ МУЗЕЈ ПАНЧЕВО

Културни телекс

БЛАГО У ЦЕНТРУ ГРАДА

МУЗИКА
Четвртак, 16. август, 21 сат, плато Културног центра: концерт
женског тамбурашког оркестра „La banda”.
Петак, 17. август, 21 сат, башта Дома омладине: концерт групе „Бјесови”.
Понедељак, 19. август, 19 сати, дворана Културног центра:
концерт КУД „Станко Пауновић” НИС-РНП Панчево и Академије српске народне игре „Мирослав Бата Марчетић” из Торонта.
Уторак, 20. август, 19 сати, сцена Културног центра: концерт
састава „Clarone di bandur”.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРНИХ
АНСАМБАЛА

Панчево – град игре

У Панчеву ће у пероду од
19. до 21. августа бити одржан једанаести Међународни фестивал фолклорних ансам ба ла „Пан че во – град
игре”.
У понедељак, 19. августа,
од 19 часова, у Културном
центру Панчева биће одржан
концерт фолклорних ансамбала „Станко Пауновић” НИСРНП и Академије српске на-

МОЈ

родне игре из Торонта. У уторак, 20. августа, од 17 до 21
сат, у сали КУД-а „Станко Пауновић” биће одржана кореографска радионица „Народне игре Хомоља и Звижда”.
Последњег дана манифестације на платоу Културног центра, од 19 сати, биће уприличе на про мо ци ја књи ге
„Народ не игре Хо мо ља и
Звижда”.

избор

МОЈ

Јелена Пешић,
PR менаџер Дома омладине

Страну припремила

Мирјана
Марић

Годишње око
двадесет хиљада
посетилаца
Народни музеј Панчево основао је др Борислав Јанкулов
1923. године. Овај директор
панчевачке Гимназије рођен је
у Сефкерину, а школовао се у
Панчеву и Мађарској. Бавио се
историјом, социологијом, археологијом и етимологијом. Такође је вршио аматерска археолошка истраживања и неки
од тих његових првих налаза,
као и експонати из приватних
збирки богатијих Панчеваца,
чинили су први музеј у згради
Магистрата. У то време, тамо
је била и Градска управа, па су
експонати били излагани по
витринама у ходницима. С обзиром на то да су људи овде
долазили да обављају послове,
пуно људи је имало прилику
да их види.
За време Другог светског рата Немци су окупирали зграду
данашњег Mузеја и све избацили напоље. У притворским
ћелијама, које су сe налазиле у
подруму, вршена су мучења и
одатле су ухапшеници вођени
на стрељање. А многи народни
хероји, попут Маре Мандић, у
тим су подрумима и убијени.
По завршетку рата, у Магистрат је опет усељена Градска
управа, а Музеј је установљен
у суседној згради (данас је то
празно здање према Змајевој
улици). Музеј је био тик уз њу,
а неки експонати били су изложени у Балетској школи која се налазила изнад „Ристића”. Када се 1965. Општинска
управа преселила у нову зграду, Музеј је враћен на своје првобитно место. Осим њега, тада су у ову зграду усељени и
Библиотека, Архив и Завод за
заштиту споменика културе,
али су временом ове институције подобијале своје зграде.

Потпис
кретне полице за слике или
мале витрине са танким фиокицама за цртеже и графике.
Археолозима су потребне металне полице које могу да носе тоне археолошких материјала – објашњава нам директор Мирослав Бирцлин.

гом ко ја ни је у пот пу но сти
уклоњена. Она, наиме, може
да буде погубна за неке предме те ко ји се чу ва ју. Ре кон струкција најављена прошле
године још је неизвесна и тренутно се чека одговор Министар ства кул ту ре да ли ће

УЛАЗ ЈЕ СЛОБОДАН
Музеј је отворен за посетиоце од уторка до суботе у периоду од 10 до 19 сати и улаз је бесплатан. У сваком тренутку
у Музеју се налази кустос који заинтересованима може обезбедити стручно вођење кроз поставку.

Музеј данас

Опасан метод
КЊИГА: Иако нисам љубитељ биографија, овог пута ћу
препоручити књигу која припада управо том жанру: „Гала Дали”, шпанске списатељице Кармен Доминго. То је
биографија контроверзне супруге и музе Салвадора Далија, жене без чијег утицаја и
подршке не би постао то што
је био, и без које вероватно
не би ни настала нека од његових најпознатијих уметничких дела. Описани су занимљиви и чудновати односи
између ово двоје људи, као и
многи детаљи из приватног
живота познатог уметника.
Пре свега, ту је Гала, жена
која представља појам слободе, независности и неспутаности. Такође, као велики љубитељ SF (научно-фантастичне) књижевности, не могу да
не споменем „Острво” Олдоса Хаксија, као књигу коју врло радо препоручујем свим
љубитељима овог жанра. И не
само ову књигу, него и остала његова дела.
ФИЛМ: Пре неколико дана сам сасвим случајно поново налетела на „A Dangerous Method” („Опасан метод”), филм Дејвида Кронен-

Петак, 16. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Зграда у којој се налазе експонати стари и десет хиљада година, веома је прикладна за
музеј. На предњој страни налазе се излагачки простори, а
са бочне крила у којима се налазе депои и канцелариије запослених.
– Капацитети су довољни,
али имамо проблем са недостатком мобилијара за различите врсте депоа, било да су
археолошки или етнолошки.
За дела која спадају у историју
уметности потребне су нам по-

Осим проблема са депоима
за чување експоната, Музеј муку мучи и са електричним инсталацијама које су старе више од пола века, али и са вла-

ЈА ПА НИ ЗАМ У БА НА ТУ

берга, и закључила да ми је
то заиста један од најомиљенијих филмова. Направљен
је 2011. године и говори о
великом психологу и психоаналитичару Фројду и његовом ученику Карлу Јунгу, који по први пут примењује нови метод, психоанализу, у лечењу психолошких обољења.
Ту се, наравно, провлачи и
љубавна прича између пацијенткиње и доктора, која измиче контроли. Има много
инспиративних дијалога и,
за све љубитеље добре драме, ово је моја топла препорука.
МУЗИКА: Када је музика у
питању, дефинитивно овог лета му зич ки про грам До ма
омладине Панчево. Актуелни
бендови и ди-џејеви, много
занимљивих људи и дивна атмосфера у башти Дома. Програми су сваког петка и суботе, и углавном су бесплатни.

У уторак, 20. августа, од 20 сати, у Народном музеју биће
отворена изложба „Јапанизам у Банату”. Ова поставка представљена је зрењанинској публици током маја и јуна 2018.
године, поводом обележавања педесет година од потписивања првог, и за Србију још увек важећег, споразума о културној сарадњи између тадашње ФНР Југославије и Јапана.
Циљ је да се изложбом презентују покретна културна добра
која потичу са простора Јапана, или су пак настала под његовим утицајем, а чувају се у банатским јавним збиркама и
приватним колекцијама. С друге стране, она истражује културне и уметничке везе између Баната и Јапана, пре званичног потписивања уговора о културној сарадњи 1968. и
његовог ступања на снагу наредне године.
На изложби и у пратећем каталогу тада су представљена
и стручно обрађена четрдесет три предмета или целине, израђене у Јапану или настале под утицајем јапанске културе,
од чега су двадесет две у власништву Народног музеја Зрењанин. По један предмет позајмљен је из Народног музеја
Панчево, Народног музеја Кикинда, Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин” и Савремене галерије УК Ечка.
Преостали предмети потичу из зрењанинских приватних колекција, међу којима се посебно истичу они у власништву
Бошка Закина. Они предмети и објекти за које није било могућности да буду изложени, представљени су у каталогу у
виду илустрација.
Првобитна поставка је за ову прилику додатно обогаћена
сродним уметничким делима из фонда панчевачког Музеја,
чиме су концепт и назив изложбе у великој мери оснажени.
Услед оваквих околности, нова поставка која је представљена панчевачкој публици носи поднаслов „верзија 1.1”.

Народни музеј Панчево ући у
план капиталних инвестиција
за период од 2020. до 2023.
године.
– Сва документација је предата. И даље важи обећање да
ће Покрајина учествовати са
четрдесет пет одсто, колико и
Република, а Град ће уложити
осталих десет одсто. Имамо повољне наговештаје, сада само
чекамо одговор – каже Бирцлин.
У власништву Народног музеја Панчево највише има археолошких налаза. Свако ископавање у Музеј донесе више
хиљада предмета, чија се вредност утврђује након детаљног
испитивања. Следећа по бројности је уметничка збирка, која је подељена на ликовну и
примењену. Ликовну чини више стотина слика, и веома су
осетљиве за чување. Део збирке примењене уметности чини
и намештај из 18. и 19. века...
Ту су, затим, историјски и етнолошки експонати...
– Имамо, на пример, писмо
Бана Јелачића упућено Стевану Шупљикцу са позивом да
помогне у револуцији 1848. године. Затим, ту су писма проте
Васе Живковића, која чувамо
у посебним условима, јер папир може да избледи – објашњава директор.

Стална поставка
Оно што последњих девет година чини сталну изложбену
поставку покрива све периоде

прошлости Панчева и југозападног Баната.
– Изложени су предмети из
најдаље прошлости која је откривена. То је период старог
неолита и старчевачке културе, затим и винчанске културе. Старчево је за нас битно,
јер се налази на нашој територији. Важно је истаћи да је
Панчево увек било насељено
због свог до брог по ло жа ја.
Имамо налазе и из бакарног
доба, последње што је нађено
је гробница у близини Долова, коју смо у целини преместили у Музеј. Процењује се
да је стара шест хиљада година. Ту су и експонати из бронзаног: оружје, накит, керамика... Из гвозденог доба су некрополе, а једно такво налазиште је у самом граду. Затим су ту експонати из доба
Кел та, па Ри мља на, за тим
пред ме ти ве за ни ве за ни за
Словене и Византију – прича
Бирцлин.
Из периода револуције, 1848.
године, сачуване су три заставе. Најбоље очувана, са грбом
Светог Ђорђа на полеђини, чува се у нашем граду, друга је
на позајмици у Музеју Војводине, а трећа у Сомбору.
– Мислим да је ова наша,
панчевачка, експонат који дефинише српски народ у Војводини – истиче Бирцлин.
У сталној поставци налази
се и оковано дрво, што је куриозитет. Он потиче из средњег века, када је гвожђе било
ретко. У њега су укуцавани
ексери као неки дар боговима, а после је то коришћено
за инаугурацију калфи у звање
мај сто ра. Та да се на ла зило
на по чет ку Ули це Ми те
Топаловића.
– Имамо чувену пушку стрица Ђорђа Вајферта, из које је
пуцао цар Франц Јозеф када је
био у Панчеву, као и предмете
који су припадали проти Васи
Живковићу, једном од најзначајнијих Панчеваца. Ту су етнолошка обележја, као што су
заставе разних еснафских удружења, на немачком и српском,
што показује раноликост народа у Панчеву.
У одељењу историје уметности чувају се тридесет три слике Уроша Предића, углавном
портрети чувених Панчеваца.
Затим дела Константнина Данила, Лубарде, па панчевачких
сликара с краја 19. и почетка
20. века – каже Бирцлин.
Најпознатији експонат ове
врсте је оригинална слика Паје Јовановића „Сеоба Срба”.
Годишње музеј има око двадесет изложби, а посети га око
деветнаест хиљада људи.
Мирјана Марић
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НАШ ГОСТ: ЈАСМИНКА РИСТИЋ, СОЦИЈАЛНА РАДНИЦА

ИСТОРИЈА ВОЈЛОВИЦЕ

УВЕК ТАМО ГДЕ ЈЕ НАЈТЕЖЕ

Знате ли где је
Хертелендифалва?

Јасминка Ристић (60) из родног Мостара у наш град је дошла са седам година. Ту је пошла у школу, али се након петог разреда преселила у Белу
Цркву, где је завршила и гимназију. Дипломирала је на Вишој социјалној школи у Београду, са породицом је живела
у Скопљу и Нишу, али ју је судбина вратила у наш град. У
панчевачком Црвеном крсту
ради од 1995. године.
ПАНЧЕВАЦ: Какав је био ваш
први сусрет са Панчевом?
ЈАСМИНКА РИСТИЋ: Била сам
мала и јасно се сећам да ми је
требало доста времена да се
прилагодим. У изгледу града
нисам видела неку велику разлику са Мостаром, али су ме у
школи сви чудно гледали, јер
сам први разред завршила у
Мостару, па сам говорила ијекавицом. Међутим, врло брзо
сам савладала овдашње наречје, а и била сам примеран ђак
и добар друг, па никада није
било проблема.
l После завршене гимназије
у Белој Цркви одлучили сте се
да студирате социјални рад.
Како сте дошли на идеју да се
упишете на Вишу социјалну
школу?
– Имала сам неке друге планове. Занимала ме је архитектура, али мајка није могла да
ми то приушти. Распитала сам
се и сазнала за ову школу, тада
се говорило да је ова професија у експанзији, да ће социјални радници бити потребни свуда где се ради са људима и то
ме је привукло. Сматрала сам
да имам склоност за то, и нисам се никада покајала. Мислим да је то био прави избор.
Заволела сам овај посао од првог дана и с истим жаром радим га и данас.
l Ваше прво радно место било је у Панчеву?
– По завршетку студија, са
супругом сам отишла у Скопље. Тамо смо живели неколико година, у Скопљу су нам
се родила деца. То су биле осамдесете године и тај период памтим као најлепши у животу.
Касније смо се одселили у Ниш,
па затим 1995. у Панчево. Ту
сам се одмах запослила у Црвеном крсту.
l То је било заиста тешко
време.
– Да. Почела сам да радим
у доба масовног избеглиштва
и одмах сам бачена у ватру и
море проблема. Нисам баш знала шта значи радити у Црвеном крсту, али сам се брзо укључила и снашла.
l Шта сте тачно тада радили?
– Када сам се ја укључила,
радило се на расподели хуманитарне помоћи. Црвени крст
је, у сарадњи са међународним
организацијама, помагао онима који су били у невољи. Одлазили смо у избегличке кампове, обилазили породице, пружали им психолошку и материјалну подршку.
l Ко ли ко је тра јао тај
период?
– Ми и данас имамо програ ме за из бе гло ста нов ни штво, али се то полако приводи крају. Хуманитарну помоћ
давали смо непрекидно десетак година. То је подразумевало помоћ у виду намирница, огрева, пакета, стоке, алата... Међународне организације слале су средства, а ми
смо радили на томе да помоћ
стигне на места где је била
потребна.
l Како сте се осећали када
сте већ првог дана на послу затекли такву ситуацију ?
– Тадашњи секретар Црвеног крста ми је одмах објаснио да се овде пуно ради, да
нема радног времена и да се
остаје док се све не заврши.
То ме није поколебало. Он је

Војловица је једна од месних заједница Града Панчева, која се посебно истиче
по свом специфичном етничком саставу: 5.668 становника овог дела града (према
попису из 2011. године) чине припадници српске, мађарске и словачке националности. Војловица је основана под називом Хертелендифал ва – по гро фу Јо же фу
Хертелендију. Свој данашњи
назив носи од 1922, а добила га је по православном манастиру „Војловица”, у чијем шумовитом залеђу је насеље изграђено. До средине
се дам де се тих го ди на про шлог века имала је статус
села, а потом, развитком града Пан че ва, до би ја ста тус
градске месне заједнице.
У периоду од 1856. до 1869,
односно у време Банатске војне границе, војне власти интензивно су насељавале обалу Дунава на потезу од Титела, преко Панчева, до Ковина. Тако је тада уз реку никло
седам нових насеља: Опово,

фалве у Буковини. Предводио их је свештеник Карољ
Томка, чији се споменик и
данас налази на војловачком
гробљу. Тако је 1883. основана тројезична општина под
називом Хартелендифалва.
Свака од три нације населила је по једну улицу, које се
чак и данас у Војловици спомињу као Мађарска, Немачка и Сло вач ка ули ца. Већ
1884. Војловчани зидају школу, а 1902. бивају посвећене
словачка евангеличка и мађарска реформатска црква. О
чињеници да је пољопривреда била један од основних
прихода мештана овог насеља сведочи запис из 1912, у
коме се наводи да је готово
сва храна на панчевачку пијацу, у то време, стизала управо из Војловице. Земљорадња је остала једно од главних
занимања Војловчана све до
педесетих година прошлог века, када су изграђене велике
фабрике у близини насеља:
Рафинерија нафте, „Азотара”
и „Петрохемија”.

Јасминка Ристић
из моје приче схватио да сам
ја на неки начин прошла кроз
сличну причу, јер сам се доста селила и на неки начин
била приморана да напустим
оно што се до тада звало „дом”,
јер је мој супруг био војно лице. Таква је природа посла...
Сматрао је да сам на неки начин и ја била избеглица. Било
је мучно сусрести се свим тим
те шким при ча ма на јед ном
месту, али успела сам да се
брзо уклопим.
l Да ли памтите неку животну причу која је на вас оставила снажан утисак?
– И дан-данас се често сетим једне бака-Марије. Била
сам у контакту са њом од њеног доласка до прошле године
када је преминула; долазила је
овде по хуманитарну помоћ.

Мислим да увек
може више и боље,
али нама не мањка
идеја. Потребно нам
је само више
средстава и људи.
Приликом напуштања свог
дома негде у Славонији, У Хрватској, погинули су јој муж и
ћерка, а она и син успели су да
се спасу. Раздвојили су се негде успут, али су се поново нашли у Старчеву. Син се ту сместио код рођака своје жене, а
она код комшија који су имали једну стару баку. Марија је
имала шездесет пет година кад
је дошла, али није имала никаква примања. Породица код
које се сместила јој је дозволила да борави у тој кући у замену за бригу о баки и домаћинству. Била је јако захвална на
томе и помоћи коју јој је Црвени крст пружао. Стално нас је
звала да свратимо код ње, јер
је она остала у тој кући и када
је бака преминула. Док је нисмо сместили у Геронтолошки
центар, бринула је о том домаћинству и привређивала радом
у башти. На крају је успела да
оствари и неку борачку пензију. Она је, иначе, била медицинска сестра у Италији још

за време Другог светског рата.
Имала је и медаље... Интересантно је да смо нас две рођене истог датума, ваљда сам се
и због тога помало сродила с
њом. То је једна од прича које
памтим, а наравно, било их је
пуно.
l Шта све сада ради Црвени
крст?
– После периода када смо
били преокупирани избеглицама, вратили смо се редовним
активностима и задацима и
увек при ма мо по моћ ко ју
доносе људи, често намењену
одређеној установи или породици. Укључујемо доста волонтера у наш рад, а сада настојимо да анимирамо волонтересениоре. Ширимо базу сарадника са идејом да се укључе
они који још увек имају мотива, снаге и воље да се баве волонтерским радом.
l Који пројекат вам је најдражи до сада?
– То је пројекат бриге о старима из 2000. године, један од
водећих и најјачих програма у
области социјалне делатности
у Црвеном крсту. Били смо пионири са нашом екипом стручних сарадника из патронаже,
Геронтолошког центра и Црвеног крста. Рад са омладинцима и старијима трајао је месецима, а пројекат су финансирале организације Црвеног
крста Канаде, Велике Британије и Шпаније. Желели су да
нека њихова искуства пренесемо овде у нашу средину. Едуковали смо волонтере за помоћ у кући, обилазили смо старије по насељеним местима,
достављали им лекове, куповали намирнице, чистили дворишта, и слично. То је била
брига о старима по волонтерском принципу.
l Да ли су наши суграђани
генерално солидарни?
– Грађани увек реагују на први позив да се пружи помоћ,
али нажалост, тешко је то учинити дугорочним. Пристиже
нам доста помоћи у одећи и
намирницама, али нама је потребна физичка помоћ да то
прихватимо и поделимо. Дешава нам се, обично крајем године, да се деле неке робне резерве, буде и око шестсто пакета, а ми просто не можемо да
спроведемо ту акцију и ван града. Зато нам је помоћ волонтера

увек добродошла. Веома смо
захвални онима са којима сарађујемо, али увек нам је потребно још нових људи.
l Колико јe сада широка база волонтeра?
– Тренутно имамо око стотинак, и млађих и старијих. У
сваком насељу имамо бар двоје-троје људи на које можемо
да се ослонимо.
l Којим се све пословима ви
лично бавите у Црвеном крсту?
– Ја сам стручни сарадник
за социјалну делатност. У моја
задужења спада брига о социјално угроженима, старијима
– писање и реализација пројеката из те области, као и рад са
децом. Ове године смо на Вршачки брег водили децу са територије Војводине, која због
лошег материјалног стања немају могућности да путују. Тако је сваке године, и код нас, и
на нивоу целе Србије.
Такође, активно сам укључена у организацију програма
доделе пакета за новорођену
децу, ту је затим Недеља и Месец солидарности, па Међународни дан борбе против глади,
Дан волонтера, манифестација „Сунчана јесен”, Међународни дан старих...
l Колико има простора за
креативност у овом послу?
– Мене рад у Црвеном крсту
заиста испуњава. Мислим да
увек може више и боље, али
нама не мањка идеја. Потребно нам је само више средстава
и људи.
l На шта сте највише поносни до сада?
– Задовољна сам што радим
посао који волим, и што сам
успела да оно што сам учила
на студијама применим у пракси. Поносна сам што сам мајка два сина и што сам успела
да их изведем на прави пут, а
да притом све време радим посао који волим. Нисам уморна
од посла. Радим га с истим жаром као и на почетку. Колектив је диван. Имамо пуно разумевања једни за друге. Добро
планирамо, сарађујемо и реализујемо све пројекте. И поновићу да сам веома поносна на
пројекат бриге о старима.
l Зашто волите Панчево?
– Не бих могла ништа да издвојим посебно. Волим га као
целину.
Мирјана Марић

Манастир Војловица
Глогоњ, Бело Блато, КнићаУ центру насеља данас је
нин, Иваново, Ђурђево и – за парк у коме се налазе Евангепричу о настанку Војловице личка и Реформатска црква.
посебно важно насеље – Ма- Ту су смештене и зграде Мериенфелд (Маријина земља). сне заједнице и Спомен-дома
Ма ри ен фелд је на стао XII војвођанској бригади, ко1868/69. године, када је на ји је сазидан на темељима нетај простор, по краљевској за- кадашње основне школе „Братповести, дошло 180 словач- ство-јединство”. У Војловици
ких и немачсе на ла зи и
ких породица,
зграда Ватрои то еван ге га сног дру личке вероиштва, ина че
спо ве сти, из
једног од најХ а ј д у ч и ц е . Манастир је од 1964.
ста ри јих
у
Међу Слова- до 1987. био
Панчеву. Процима је било
сто ри је тог
и досељеника неактиван због градње друштва некаиз других сло- и пуштања у рад
да су биле стевачких насе- Рафинерије нафте.
ци ште ама ља, а неколитер ског глу ко по ро ди ца
мишта у Војдошло је директно из Словач- ловици, а сама грађевина заке. Мариенфелд је тада имао штићена је као споменик кул1.060 становника – 650 Сло- туре Града Панчева.
вака и 500 Немаца. Они су од
У Војловици се налази јемонархије добили по 18 јута- дан од најстаријих археолора земље. У почетку су тешко шких споменика Града Панживели, али су захваљујући чева – Манастир Војловица.
плодној равници убрзо стали Смештен је у кругу Рафинена ноге. Но, велика несрећа рије нафте, по чему је јединзадесила их је у пролеће 1876: ствен у Европи. ПретпостаДунав је пресекао насип и вља се да га је 1383. основао
стравичан налет воде уни- деспот Стефан Лазаревић, син
штио је насеље до темеља. кнеза Лазара. У кругу манаСтановници су, осим голих стира налазе се Црква светих
живота, сачували тек нешто арханђела Михаила и Гавриодеће и мало стоке.
ла и конак. Манастир је тоПосле ове катастрофе, ма- ком историје више пута био
њи део мештана Мариенфел- рушен, паљен и поново града преселио се у оближња на- ђен. У периоду од 1964. до
сеља, док се велика већина, 1987. био је неактиван због
након што се Дунав повукао, градње и пуштања у рад обливра ти ла и на истом ме сту жње Рафинерије нафте. Обосновала ново насеље. Међу- нова и реконструкција 1987–
тим, четири године касније, 1991. удахнуле су манастиру
1879, уследила је још једна но ви жи вот. Ово зда ње је
разорна поплава. Тада је и 1991. проглашено за културвласт увидела да на овом ме- но добро, односно за један од
сту није могућ опстанак, па укупно три споменика кулје 1881. одредила нову лока- туре од изузетног значаја коцију за насељавање – шумо- ји се налазе на територији
вити предео између Панчева Панчева. У манастиру се чуи Старчева. Године 1882/83. ва око 90 богослужбених књина тај простор населило се и га из 18. века, а ту су и вредоко 1.500 Мађара Секеља, ре- не иконе и слике.
форматске вере, из АндрашД. Кожан
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НАКОН ЖЕТВЕ У ПАНЧЕВАЧКИМ АТАРИМА

ПРИНОС ДАЛЕКО ИСПОД ЖЕЉЕНОГ
Утицала лоша година
са много сушних и
кишних периода

Банатски Брестовац: ЈКП „Кобрест” поставиће саобраћајне
знакове на раскрсницама где
за то постоје услови. Очекује
се реконструкција пута ка Дунаву, који је у лошем стању. Фудбалски клуб „Будућност” од ове
сезоне има и подмладак.

Многи произвођачи
грешили у технологији
и калкулацији
Жетва пшенице и других озимих усева је за нама. Трајала
је дуже него што је оптимално,
а оно најбитније – принос, далеко је од очекиваног. На то су
утицали различити фактори,
од природних до људских.
– Ситуација није добра – каже Владан Угреновић, сарадник за Семенарство на Институту „Тамиш”.
– Могло је да буде много
боље, пре свега, да су се произвођачи узели у памет. Цела
година је била специфична,
пшеница је касно ницала, па
је наишла априлска суша, а
онда је мај био препун падавина и ниских температура.
То је, с једне стране, побољшало приносе, али је с друге
донело и много болести. И ко
није прецизно одрадио заштиту, имао је проблема касније
и у квалитету, и у приносу.
Може се рећи да је то пресудило. Штета је што произвођа чи ни су ви ше ко ри сти ли
услуге Прогнозно-извештајне
службе заштите биља, која прати температуре, падавине, влажност ваздуха и фенотипове
биљака, па у односу на то, неколико дана пре појаве болести, препоручује чиме да се
ради заштита. Све је то потан ко пре до че но на сај ту
www.pisvojvodina.com. Треба
истаћи да то није трговачка
кућа, којој је у интересу да се
што више средстава троши,
већ даје најрационалније препоруке – каже Угреновић.

Смањити трошкове
Према његовим речима, ко је
све то одрадио имао је и до
шест и по тона по хектару, а ко
није – пао је на четири, или
три и по, што је економски неисплативо.
– Наши произвођачи су још
увек у стандардној конвенционалној производњи. Користе
више ђубрива, и уз то понекад
погрешног, уместо да то чине
рационалније и у складу са
анализама плодности земљишта. Исто важи и за средства

Месне актуелности

Банатско Ново Село: Фолклорна секција и оркестар Дома културе добили су позив
да учествују на манифестацији „Бешка фест”, која ће
бити одржана 7. септембра.

Ове године мало приколица напуњено
заштите, па некад трипут прскају, а потребно је једном. Ратари не могу да утичу на цену,
али могу на смањење трошкова производње. Оно лежи у начину обраде. У том смислу,
све више је система за директну сетву, што знатно умањује
трошкове. За то је потребна
нешто скупља специјална сејалица, али се на дуже стазе
исплати. Једноставно, произвођачи нису научили да јефтино производе пшеницу и зато многи одустају. А стрна жита су у плодосмени веома битан усев да се земља припреми за неке друге профитабилније културе, као што су кукуруз, репа или сунцокрет, после чије жетве је најбоље сејати пше ни цу се ја ли цом ко ја
уноси зрно на оптималну дубину од четири центиметара
– истиче стручњак.

Без противградне службе?!
Он каже да се многи ратари
држе монокултуре (кукуруз)
или двопоља (кукуруз и сунцокрет), па праве грешку у калкулацији или технологији и одустају од стрних жита.
– Тропоље је решење, под
условом да пешница уђе као
трећа. Она омогућава да се парцела очисти од корова и боље
припреми за следећи усев. Ратарство треба посматрати ду-

горочно и добит рачунати на
пет година. Нажалост, ово је
била лоша година када је о
приносима реч, а веома незгодна болест била је фузари-

Уместо да је издвојено
72.000 динара за два
стрелца, град је
направио штету од
осам милиона евра! –
Марко Бојтар,
председник
„Доловачких паора”
јум. И ко није био ажуран у
време честих падавина, изгубио је и на количини, и на
квалитету, па је добио цену и
нижу од актуелних осамнаест
динара. Има и много штурог
зрна, без беланчевина, угљених хирата и других хранљивих материја, чак и опасног за
конзумирање, јер се тако стварају канцерогени микотоксини. Просечни принос пшенице на панчевачким њивама био
је око четири и по тоне по хектару, што свакако није задовољавајуће. Наравно, због тога ни су са мо про из во ђа чи

криви, већ је и природа утицала, пре свега суше, кише, а
било је и града – закључује семенарски сарадник са Института „Тамиш”.
Од последица поменуте пошасти, веома су страдале парцеле на територији појединих
села. Такав је случај у Долову,
а председник тамошњег удружења пољопривредника, Марко Бојтар, каже да је страдало
осамдесет одсто усева.
– Због града који је ударио
23. јуна, пред сетву, многи су
имали принос од катастрофалних 400, па и 200 килограма
по хектару, а у најбољем случају ишло је до три и по тоне.
Највећи разлог је немар, јер
нико није желео да плати противградну одбрану – од РХМЗа, па надаље. Уместо да је издвојено 72.000 динара за два
стрелца, направљена је штета
од осам милиона евра! Тражили смо од Града да надокнади губитке, али нисмо ни
један динар добили. Градоначелник је рекао да ће тражити помоћ, међутим, досад ништа. Што се откупне цене тиче, минимум који би покрио
трошкове производње на пет
тона по хектару био би преко
21 динара, али како је просек
мно го ни жи, са да шњих 18
динара је мизерија – јада се
пољопривреник.

Долово: „Доловачка гулашијада” одржана је у суботу, 10.
августа. Сутрадан, у сали дискотеке Дома културе, организован је први Паб-квиз, а
победила је екипа „Три битанге и рибица”. Следећи квиз
биће уприличен у недељу, 18.
августа. У току су припреме
59. Великог фестивала фолклора Румуна Војводине, који ће бити приређен 21, 22. и
23. августа у Долову.

Јабука: Овлашћено предузеће „Еко-сан” почиње сузбијање ларви комараца у четвртак, 15. августа, на каналима
и барама, уз напомену да третирање није опасно за пчеле
и друга жива бића.
Качарево: Првенства државе
у крос-дуатлону и триатлону,
као и у микс штафетама, одржана су у суботу, 10. августа,
на СРЦ-у „Језеро”. Сусрет гајдаша биће уприличен у суботу, од 19 сати, у башти Удружења Македонаца „Вардар”,
када ће бити заступљено неколико врста гајди, као и зурле, тапани, кавали...
Омољица: „Породични дани”
су у пуном јеку, а трајаће до
20. августа. Поред осталих

Глогоњ: Месна заједница је
започела прављење мале плаже на тамишкој локацији „Скела”. Позоришни комад под
називом „Представа Хамлета
у селу Мрдуша” изведен је у
среду, 14. августа, а сутрадан,
на Кирвај, КУД „Веселија” организоваће игранку у порти
Румунске цркве. Рок бенд „Рајко и живи зид” уприличиће
свирку у суботу, 17. августа,
од 21.30 у Дому културе.

програма, од петка до недеље, с почетком у 20.30, биће
уприличени концерти група
„Кактус Џек”, „Трибјут Балашевић” и фолк звезда Биљане Јефтић и Миланчета
Радосављевића.

Иваново: Поводом сеоске славе Велика Госпојина, у среду,
14. августа, приређена је ликовна колонија „Иваново” са
изложбом слика урађених током њеног трајања, а сутрадан, од 19 сати, на програму
је изложба фотографија „Иваново у фокусу”, као и наступ
глумца Горана Султановића.

Старчево: Окончани су двадесет четврти „Дани дружења”, и то манифестацијом
„Екс-Ју рок фест” и наступима састава „Нервозни поштар”
и „ЈУ група”. Изложба слика
панчевачког сликара Љубомира Топала биће отворена у
четвртак 22. августа, од 20 сати, у Галерији „Боем”

СВЕ ВИШЕ ВОЛОНТЕРА У ПАНЧЕВАЧКОМ СЕЛУ

Брестовчани раде
за опште добро

ЗАВРШЕНИ ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТИ СТАРЧЕВАЧКИ „ДАНИ ДРУЖЕЊА”

„ЈУ група” спустила завесу
Шлаг на торти, званој двадесет четврти старчевачки „Дани дружења”, завршеној протеклог викенда, био је – једанаести „Екс-Ју рок фест”, на
којем су главне звезде били
бендови који су жарили и палили некадашњом државом Јужних Словена – „Нервозни поштар” и „ЈУ група”.
Првог дана старчевачког рокенрол фестивала, у суботу, 10.
августа, увертиру је направио
крагујевачки кавер-састав „Веселе осамдесете”, а из тог времена су дојездили и хедлајнери те ноћи – пионири неке врсте етно-рок музике – сарајевски „Нервозни поштар”. Предводио их је вокални солиста
Нуки који је препознатљивим
певањем разгалио душе фанова хитовима „Циркус Колорадо”, „Нова година”, „Војничка
пјесма”, „Југо, Југо”.
Специјалне овације од публике добио је гитариста Ратко Рајачић, иначе Панчевац,
суграђанима надалеко познат
као Рале.
Сутрадан је први свирао панчевачки „Синдром”. Овај млади и перспективни бенд свирао
је ауторске песме, а јавности је

Јелићи напунили Трг неолита
познат и након победе на још
једном старчевачком фестивалу „Гашини акорди”.
А онда су, пред више од хиљаду људи, на стејџ искочили
вечни младићи југословенског
и српског рокенрола – „ЈУ група”. Браћа Жика и Драги Јелић, као и њихов синовац Петар, од самог почетка нису публици оставили ни грам сумње у то да ће се те вечери на
Тргу неолита одлично провести. До перфекције усвирани,

на моменте су по стилу и жести ни свир ке под се ћа ли на
„ZZ top”, али нумере које су
обележиле њихов опус могу
се сматрати уникатним оригиналом. Из тог разлога, незаборавне нумере су хорски
певане, што је почело са „Дунавом”. Посебан поздрав с бине добили су бајкери, а Жика,
који и сам вози „харлија”, имао
је соло тачку на басу. За сам
крај остављени су ултимативни хитови „Косовски божури”,

„Од зла та ја бу ка” и „Цр ни
лептир”.
Упоредо с тим, уприличени
су и бројни други програми, којих је и ове године у осамнаест
дана било седамдесетак, попут
Извиђачког вишебоја или Старчевачког првенства озбиљно јефтиних играчака. Приређено је и
сијасет такмичења, па је тако је
у јамбу прво место заузела Мирела Велимировић из Омољице, а на „ролеријади” – Анђела
Попадић. На дечјој олимпијади
су по дисциплинама победили
Милош и Ана Гаврилов, Павле
Манчић и Лана Ивковић. У увек
атрактивном бацању камена с
рамена, Дарко Јанићијевић стигао је до злата пребацивши респектабилних 13 метара, док су
у кошарци за пионире и кадете
прва места освојили „Луди ракуни” и „Орлићи”, а титулу најбољег „тројкаша” понео је Данило Радосављевић.
Традиционални концерт народне музике, на којем је овог
пута наступио Радиша Урошевић, као и увек окупио је велики број Старчеваца на Тргу неолита, а велико интересовање
изазвало је и истоимено културно-уметничко друштво.

Месна заједница Брестовац
четврти пут заредом, у јесен
и пролеће, улепшава место
садницама дрвећа, ниског растиња и цвећа.
Према речима директорке
локалног ЈКП-а „Комбрест”,
Татјане Цветановић, 160 младица лаванде било је планирано за 80 метара стазе поред
парка у центру села, а приликом радова у помоћ су прискочили и суграђани добре воље.
– Један од њих је Божа Станојковић, који се намучио док
је истањирао тај део земље, који је био угажен и препун великог корења. Након тога је
подривао терен и исфрезирао
га својим трактором и машинама. Кренуло је размеравање,
заливање и садња, па опет заливање. Посао смо започеле Нена Ђурић и ја. Никола Шишић
се затекао у парку и одмах се
придружио, а убрзо су стигле
Рада Гајић и Биља Радомировић и посао смо завршили за

тили час. Воле људи када нам
село бива лепше, па хоће и да
помогну. И то нам много значи – каже директорка.
Она наводи и да се потом
прешло на уређење капеле,
што су иницирале волонтерке.
– Лидија Миливојев, Анђа
Шаћировић и Милка Бараћ
предложиле су да нам помогну при сређивању објеката на
гробљу, који се, нажалост, често користе, па самим тим захтевају и често генерално спремање. Сматрајући да је то опште добро, те вредне и способне женице су за неколико
сати прерибале све. Насмејане и ведре, оставиле су за собом савршено чисте просторије – истиче Цветановићева.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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НЕОБИЧАН ПОДВИГ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА ДУШАНА МИЛОЈКОВА

ОКРЕЋУЋИ ПЕДАЛЕ, ПРЕТВАРА НЕМОГУЋЕ У МОГУЋЕ
Ово је прича о томе како ништа на свету није неоствариво,
само ако вашој жељи додате
мало љубави и свесне намере
да њеним испуњењем усрећите и друге људе. Неће ово бити
никакав говор са много фраза
налик онима које би вам сервирао неки популарни лајфкоуч са „Јутуба”. Довољно ће
бити да прочитате какав је подухват замислио и реализовао
наш суграђанин Душан Милојков и доћи ћете и сами до истих
закључака којима смо започели овај текст.
Душана Милојкова сигурно знате из виђења. Не можете да га
не запазите због специфичног
бицикла којим поваздан крстари градом. Сигурно сте и читали о њему као о успешном спортисти и великом хуманисти.
Можда сте уживали и у неком
од његових путописа...
Иако је досад вртећи педале
нанизао хиљаде и хиљаде километара, сместивши у сећање
прелепе слике из разних делова света и склопивши познанства колика се мало којем човеку десе за само један живот,
Душана бициклистичке стазе
и даље дозивају, чини се, све
гласније. У време када смо, на
почетку 2019. године сви исписивали листе новогодишњих
одлука, Душан је на своју записао да ће ове године бициклом оби ћи чи та ву за пад ну
Европу и да ће прећи 8.000 километара кроз 9 земаља.

Са идејом да окретањем педала прокрстари кроз западну
Европу, али и да тај пут претвори у хуманитарни пројекат,
у потрази за партнерима, отишао је у фебруару у Ротари
клуб Панчево.

Ипак се окреће
Испоставило се да је то била
права адреса и ствари су се
догодиле јако брзо. Идеја се
ускоро указала у пуном сјају.
Душан ће кренути на пут на
коме ће га дочекати представници 65 ротари клуба који се
налазе на тој рути. Они ће му
обезбедити преноћиште и храну, а Душан ће њима причати
о Панчеву и Србији и допринеће учвршћивању сарадње са
ов да шњим ро та ри јан ци ма.
Што је најважније, подстаћи
ће ове клубове да донирају новац за циљ, који је у договору
са Ротари клубом „Панчево”
и пан че вач ком Оп штом
болницом у ме ђу вре ме ну
осмишљен.
– Када нам се Душан у фебруару обратио тражећи подршку, идеја о његовом путовању са хуманитарним и еколошким циљем веома нам се допала. Контактирали смо др Слободана Овуку, директора Опште болнице у Панчеву, и сазнали да болници тренутно недостаје бар један нови инкубатор. Наиме, ова установа располаже са десет инкубатора, од
којих неки нису у функцији.
Најстарији је произведен 1975.

Сва је ова места Душан посетио
Немогуће – рекли би многи
од нас. Његов досадашњи рекорд је „тек” 2.667 пређених
километара из 2003. године,
када је бициклом „превеслао”
пут од Ковина до Стокхолма у
хуманитарном пројекту намењеном лечењу наркоманије.
Осим тога, питаћемо се сви,
одакле му новац да прође толики пут и где ће да спава,
шта ће да једе, далеко је, тешко је, немогуће је... Да, то су
речи којима би многи од нас
овакву идеју сасекли у корену.
Али не и Душан. Кад стазе зову, он се одазива.
Осим тога, он зна тајну са
по чет ка на ше при че: сва ка
жеља је остварива, ако њеним
ис пу ње њем чи ниш до бро и
другима.

године, а три „најмлађа” користе се већ читаву деценију. Код
ових старијих, ни сервисирање, такорећи, више није могуће. Нов инкубатор кошта између 10.000 и 12.000 евра. Стога смо се договорили да ће циљ
овог Душановог путовања бити прикупљање новца за најмање један нов инкубатор. Тако је настао пројекат „Bike for
babies” – рекао је за „Панчевац” Франце Пресетник из Ротари клуба „Панчево”.

Точковима исписан путопис
И тако је Александар Николић,
руководилац читавог овог пројекта из РК „Панчево” контактирао челнике 65 ротари клуба дуж трасе којом ће Милојков проћи и договорио се са

Милојков је пропедалирао кроз девет држава
њима да га сви они дочекају.
Тако је Душан 1. јуна кренуо
на пут кроз Србију, Црну Гору,
Републику Српску, Словенију,
Италију, Француску, Шпанију,
Португалију, затим поново кроз
северну Шпанију и Француску
до Брисела у Белгији, где су га
на циљу, у понедељак, 5. августа, дочекали ротаријанци из
два бри сел ска клу ба, за тим
Александар Николић и Франце Пресетник, као и тамошња
телевизијска екипа. Из Брисела се Милојков, са представницима РК „Панчево”, аутомобилом вратио у наш град.
– Било је планирано да пређем 8.000 километара, али испало је више, тачно 8.352 километра. Више пута сам већ
путовао по Европи и написао
сам до сада 16 путописа које
сам продавао, а новац сам давао у хуманитарне сврхе. Ипак,
ово је моје најдуже путовање
до сада. Упознао сам многе људе, што на улицама, што бициклисте и, наравно, ротаријанце у девет земаља у којима
сам био. Упркос томе што сам
путовао баш у сезони годишњих одмора, у свим клубовима су нашли начин да ме
неко дочека, а у највећем броју случајева су то били сами
председници клубова. Импресије су још увек у набоју, могао бих о томе да причам неколико дана. Снимио сам пуно видео материјала и фотографија и у току пута сам писао свој седамнаести путопис.
Имао сам снаге да увече у хотелу пре спавања напишем тезе које бих могао после да разрађујем. Знате, кад човек вози
бицикл, он је сам са собом и
има времена да размишља о
про шло сти, са да шњо сти и

На циљу: са ротаријанцима у Бриселу

будућности и успут се рађају
разне идеје, па се путопис, такорећи, пише сам од себе – рекао је Душан Милојков.
Наш суграђанин намерава да
новац од продаје и најновијег
путописа уплати у хуманитарне сврхе, такође Општој болници. Ускоро ће бити монтиран и путописни филм о целом пројекту који ће, заједно
са књигом, Душан послати свим
председницима клубова и на
тај начин им се захвалити на
томе што су били важан део
овог пројекта.

Циљ Душановог
путовања је
прикупљање новца за
набавку инкубатора
за панчевачку
болницу
Према речима Францеа Пресетника, многи ротари клубови које је Душан посетио већ
су почели да уплаћују новац
на наменски рачун отворен за
набавку инкубатора.
– Очекујемо да ће највећи
део новца бити уплаћен до краја септембра и тада ћемо моћи да кажемо да ли ћемо купити један или више инкубатора. Иначе, наш клуб је пре
две године већ донирао Дечјем одељењу панчевачке болнице ултразвучни апарат вредан око 40.000 долара – истакао је Пресетник.

Откуцаји са посветом
И као што смо на почетку рекли, нема те идеје која није
остварива, ако јој је циљ опште добро. Душанова прича
управо то доказује.
– Част ми је што као спортиста помажем тој будућој генерацији младих људи да започну свој живот. Управо то је
оно што ми је дало довољно
снаге да своје откуцаје срца током целог пута поклоним свим
клинцима који ће једног дана
бити у том инкубатору. Колико год да је пут био тежак, толико га је лакшим чинила помисао да ће мој труд некоме
донети живот и радост. Имао
сам мотив више да окрећем
педале по планинама, такмичио сам се са сунцем, било је
ту наравно и кише, било је кварова на бициклу, као и мојих
личних психичких траума –
због бушења гума, проблема на
путу и неналажења праве путање, али вредело је – истиче
Душан.

ГО ДИ НЕ НИ СУ ДОБАР ИЗ ГО ВОР
Иако има 56 година, Душан Милојков ту цифру не види као
препреку за бављење бициклизмом, а када је реч о циљевима – себи непрекидно подиже лествицу.
– Кад возим бицикл, ја се сваког дана такмичим са самим собом, доказујући себи колико могу да издржим. За сада ме организам толико добро служи да верујем да ћу још
доста година моћи да обарам рекорде и пишем путописе.
Надам се да ћу оним што чиним инспирисати и моје Панчевце да се и сами посвете окретању педала, јер то је најбоље што могу да учине за себе и своје здравље, али и за овај
град који вапи за кисеоником – каже Милојков.
Наш саговорник се, како каже, вратио назад са још јачом
жељом да догодине настави
пут.
– Нова прича ће бити започета тамо где се овогодишња
завршила: у Бриселу. Одатле
ћу, ако све буде текло по плану, наставити обилазак Европе, а по след ња тач ка би ће

Москва. Требало би се да и
ово путовање реализује у сарадњи са Ротари клубом из
нашег града и са осталим клубовима који ће се наћи на том
путу. Наравно, и то ће бити
пројекат хуманитарног и еколошког карактера – најавио је
Милојков.
Драгана Кожан

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Три мускетара
из Омољице
Мешанци који у себи имају крви пекинезера понуђени су на поклон. Сви
су мужјаци; стари су око три месеца и
биће малог раста. Два су браонкастожуте боје, а један је црн.
Тренутно се налазе у Омољици; разиграни су, весели и савршени за све оне који имају мања дворишта, премда могу
да се навикну и на живот у стану, ако им се посвети довољно
пажње и времена.
Све друге информације могу се добити на контакт-телефон: 069/261-00-66.

Баџа и Шуле
Баџа је избачен као штене, па је био
удомљен и поново одбачен, а Шуле
се дуго лечио од демодекса и сада је
тип-топ.
Обојица се добро слажу с људима
и другим псима, а могу да живе и у
стану, и у дворишту. Прилагодљиви
су и незахтевни и пружају сву љубав
овог света.
Хитан дом потребан им је и због отрова који се баца по Котежу 2, а заинтересовани за удомљавање – контакт 062/204-573.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ЛИЦЕ И НАЛИЧЈЕ ОМИЉЕНОГ КУПАЛИШТА НАДОМАК ГРАДА

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

БЕЛА СТЕНА – ЕГЗОТИКА И ДИВЉИНА
Међу најегзотичнијим и најскровитијим оазама природе
у околини сасвим сигурно су
и две дунавске аде, које административно припадају нашем
граду – Чакљанац и Форконтумац.
И док је прва позната и као
царство дивљих свиња и других животињских врста, ову
другу одликује права карипска
плажа, надалеко чувена као
„Бела стена”.
Поред бројних купача и излетника, на њој лети ужива и
неколико стотина викендаша.
Међутим, као ни у било којој другој (овдашњој), наизглед
бајковитој причи, није баш све
само срећа, срећа-радост...
Насеље „Бела стена”, за ретке
неупућене, налази се на дунавском острву Форконтумац, на
пола пута до Београда. Пре самог рачвања тих друмова скреће се лево и након десетак минута вожње долази се на пристаниште за превоз љубитеља
уживања у природи поменуте
аде. Тамо својим чамцима путнике скупљају стари речни матрози, на којима се, већ на основу лица и тетоважа, јасно види
да спадају у групу оних који
имају добру петљу.
А преко пута чека рајска природа с хладовином издашних
крошњи, међу које су се ушушкале и бројне викендице.

А на „шпицу” свега и свачега
И баш протеклих дана, нарочито током викенда, за том егзотиком похрлио је велики број
житеља престонице, као и многи наши суграђани. Њихов крај-

њи циљ, наравно, била је плажа Бела стена, то јест чувени
„шпиц”. А тамо, када се темпе-

ратура приближи четрдесетом
подеоку, све ври као у кошници. И док су се једни расхлађивали у плићаку, будући да
су струје веома јаке, па треба
бити на опрезу, други су се башкарили на песку, као и у кафаницама налик онима на Куби или Јамајци.
Из многих од њих чула се и
музика, а ти „шаролики”, и не
баш свима прихватљиви, звукови преплитали су се и са
онима који су допирали и са
бројних бродића, од којих су
неки подсећали и на буржујске јахте.
Ту почиње и она друга страна медаље, јер није све на Белој стени тако „бело”. Реч је о
неуређености тог, у малтене
сваком сегменту, дивљег острва.
То и јесте права дивљина, јер
поред тога што нема струје и
градске воде, ни други важни
детаљи нису решени по урбаним стандардима. Ни близу...
Па, иако је за многе љубитеље Беле стене та дивљина заправо оно што их највише привлачи, постоји и добар број посетилаца, пре свега, власника
викендица, којима није нимало пријатно што је толико тога
препуштено стихији.

Закони џунгле
Један од њих, чије име из разумљивих разлога није обелодањено, наводи да у последње време овде има много, назовимо
их, комуналних проблема. Пре
свега, у погледу (не)редовног
одношења смећа. Каже тај староседелац да је деведесетих година прошлог века у том смислу био потпуни хаос, па је две-

хиљадитих то некако нормализовано, након чега се у актуелној декади точак вратио уназад.

– Смеће је почетком двехиљадитих од 1. јула до краја септембра одношено три пута недељно, а од 2012. године то је
укинуто, па су људи поново почели свашта да бацају у реку.
Тек сада, од 15. јула, нешто је
почело да се ради по том питању. На „шпицу” су проблем и
чамци, јер нема никог ко спроводи правила. Примера ради,
осамдесетих година прошлог
века пловила су увек била с леве стране, а купачи с десне. Некад је гарант каквог-таквог реда био Феријални савез, који
је ту имао камп, али деведесетих је почео хаос. Кренуле су
да ничу и дивље кафане, а једном лику који је отворио бирцуз, сметао је иначе леп канал
где су људи држали чамце, па
га је једноставно затрпао. Све
у свему, иако Бела стена није
званично купалиште, толико
дуго се људи овде купају, и то у
великом броју, да би држава
морала да нешто регулише. Засад, овде је „оф шор” зона у
сваком погледу и владају закон јачег или добре воље – закључује овај викендаш.
Примедбе иду и на рачун
управитеља („Војводинашуме”),
који, како кажу, једино наплате закуп плаца и објеката, а готово ништа не дају заузврат.

– О сечењу и одржавању дрвећа уопште не хају, а нама је
то строго забрањено. И кад ти
део бреста, рецимо, падне на
објекат, добијеш одговор – „ниси имао среће”. Онда мораш
дебело да платиш неког да ти

исече и притом ризикујеш да
ти шумари прилепе казну – јада се овај осведочени поштовалац природе Беле стене.
Од проблема он истиче и буку, паркирање поменутих јахти, заузимање места на плажи, али можда и највећа ноћна

мора је то што овим насељем
оперише и једна група лопова
која, како каже, без икаквог
зазора упада у напуштене куће и пељеши их, али да засад,
никакве реакције надлежних
нема.

Упркос свему, Бела стена има
рајски потенцијал, па би у вези са свим наведеним проблемима ипак морало што хитније нешто да се предузме.
(У следећем броју биће речи о
ади Чакљанац)
Ј. Филиповић

Шаран
Ако хоћете успешно да пецате шарана, треба и да га
храните. Најчешће се за храњење користи стари кукуруз. До њега је лако доћи, а
даје и одличне резултате.
Штапови за шарана требало би да су дужине од 3,60
до 3,90 метара, по могућству параболици, а тежине
бацања од 2,5 до 3 либре.
Могу се користити и јачи
штапови у зависности од потребе. Шаран се често налази далеко од обале, па су
потребни даљи забачаји.
Као и у лову сома, важно
је да машинице буду јаке,
са ве ли ким ка па ци те том
струне. Данас
се на тржишту риболо вач ке
опре ме
м о ж е
наћи велики избор штапова и машиница намењених лову шарана.
Много пажње треба посветити и мамцима. Ту почиње права филозофија. Да
ли се определити за кукуруз који се производи са
1.000 различитих арома, или
за боиле којих има у 2.000
разних арома? Можда качамак – стари традиционални мамац ловаца на шаране? Риболовци у овим крајевима најчешће се опредељују за стари добри кукуруз. Ту је још и качамак.
Што је сигурно, сигурно је.
Годишње доба када је шаран најактивнији јесте јесен. Тада га можете пецати
током целог дана. Зна да
приђе и на десетак метара
од обале. Тада се може добро пецати и на пловак, с
тим што су кидања редовна
појава. Битно је рећи да шаран највише воли шљунковито дно где има пањева,
грања и других препрека.
Кад нађете такво место, улови су често одлични.
Ту се може очекивати и
прави капиталац.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
СА УДИЦЕ

ПИТА СА РИБОМ

НАШИ ПЛАНИНАРИ НА ЈЕДНОЈ ОД НАЈЗАХТЕВНИЈИХ ПЛАНИНА

Храбри Панчевци срећни на Проклетијама

Ко зна који пут заредом током
лета, у организацији Планинарског друштва „Јеленак”, панчевачки љубитељи природе могли су да уживају у чарима непатворене природе.
Наиме, овог пута, од 26. до
29. јула, седамнаест планинара боравило је на Проклетијама – дивљем и неприступач-

ном, а истовремено нестварно
лепом планинском масиву препуном фасцинантних кречњачких литица, који се простире
око тромеђе Србије, Албаније
и Црне Горе.
Секрeтар поменутог друштва,
Милан Глумац, истакао је да су
Панчевци за то време успели да
„освоје” више захтевних врхова.

– Попели смо се на Волушницу, која се налази на 1.985
метара надморске висине, затим на Попадију (2.057) и Талијанку (2.156), као и на веома не го сто љу би ви Оч њак
(2.185), са пролазом кроз такозвана Шупља врата, где је
спуштање било могуће само
уз по моћ по ста вље не сај ле.
Првог дана, учествовали смо
на републичкој акцији Црне
Го ре у ор га ни за ци ји ко ле га
друштва „Каранфили” из Гусиња, у чијем планинарском
дому нам је приређена срдачна добродошлица и бесплатно послужење. Другог дана,
извели смо успон на поменути Очњак, на који је изашло
укуп но де сет чла но ва на ше
екипе. За разлику од прошле
го ди не, има ли смо сре ће с
временом, јер би пењање по
киши лако могло трагично да
се заврши. Трећег дана смо
се попели до Хридског језера
на 1.970 метара, у чијим смо
лепотама бескрајно уживали.
Све у свему, за три дана плани на ре ња, пре ва ли ли смо

укупно 2.800 метара успона и
ходали око тридесет километара, што је на Проклетијама

приличан изазов – навео је
Глумац.
Ј. Ф.

Састојци:
– 500 г кора
– 750 г филета ослића
– два парадајза
– три шаргарепе; главица лука
– 50 г пиринча
– першун, коцка супе, прашак за пециво, два дл киселе
воде, кашичица вегете, уље,
со и бибер
Припрема:
Пропржити лук и шаргарепу,
додати зачине, а када омекшају, додати парчиће рибе,
исечени ољуштен парадајз, киселу воду, здробљену коцку супе, претходно скувани пиринач и исецкан першун.
У науљену тепсију ставити
две коре, попрскати мешавином киселе воде, прашка за
пециво и уља, па ставити три
коре (такође их попрскати припремљеном мешавином) и тако све док не потрошимо трећину кора. Затим ставимо фил,
поново попрскамо коре, ставимо фил и на крају попрскамо остатак кора. Исечемо свеже на већу парчад, па ставимо у загрејану рерну на 250
степени. Пећи 30 минута.
Пријатно!
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ПРЕД ПОЧЕТАК ПРВЕНСТВА У СРПСКОЈ ЛИГИ „ВОЈВОДИНА”

СПОРТСКИ ВОДИЧ

ПАНЧЕВАЧКИ „ВОЗОВИ” ЖЕЛЕ НА ВРХ

Овог викенда

Динамо 1945 стартује
у Зрењанину
Железничар пред
својим навијачима
Летња пауза је окончана. Предстојећег викенда, „бубамара”
креће с центра и у нижим фудбалским лигама. Очи поклоника најважније споредне ствари на свету у Панчеву и околини и ове јесени биће упрте у
два градска клуба – Динамо
1945 и Железничар.
Фуд ба ле ри оба ко лек ти ва
вредно су радили током припремног периода, а оба тима
боравила су и десетак дана ван
града – „брзи воз” у Косјерићу,
а „дизелка” на Златибору.
Динамо 1945 од ове сезоне
предводи тренер Дражен Дукић,
тим је појачан искусним и провереним играчима, а амбиције
свих људи у клубу изразито су
високе. „Брзи воз” жели пласман у виши ранг. Било је током припрема довољно времена да се екипа уигра, а одиграно је и седам контролних утакмица. Динамо 1945 најпре је
савладао Младост из Омољице
са 6:2, потом је поражен од Радничког на Новом Београду са
3:1, а против Радничког из Обреновца било је нерешено 2:2.
Уследиле су три победе момака
које предводи тренер Дукић.
Слога из Пожеге поражена је са
2:0, Будућност у Ваљеву са 3:1,
а Слобода из Ужица са 1:0.
Генералну пробу, пред почетак шампионата у Српској лиги група „Војводина”, Динамо
1945 имао је прошле суботе у
Београду, где је са домаћом екипом ИМТ-а играо без голова.
Тим из нашег града ову утак-

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

ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ У АТЛЕТИЦИ

ЗОРАНИ ЗЛАТО И СРЕБРО
мицу почео је у саставу: Томић, Бобар, Дашић, Каришик,
Стојанов, Ахчин, Милојевић,
Станић, Стојановски, Шарчевић и Белић, а играли су и: Лукић, Нинковић, Бодловић, Недучић, Терзић, Ђокић, Чордашић, Зулфић, Радисављевић,
Петровић и Арнаутовић.
„Брзи воз” је и у овој утакмици био доминантнији ривал,
али је превелика врућина сигурно утицала на концентрацију играча, па су мреже остале нетакнуте.
У првом колу првенства, у
суботу, 17. августа, Динамо 1945
гостује у Зрењанину, где ће одмерити снагу са домаћим Радничким.
Од 8. јула, када је шеф стручног штаба Душан Јеврић обавио прозивку играча, вредно
тренирају и фудбалери Железничара.
Популарна панчевачка „дизелка” такође је знатно изменила тим у односу на прошлу
сезону. Ипак, оно што може да

ЕВРОПСКИ ШАМПИОНАТ У ШАХУ

МАРКО СА НАЈБОЉИМА
Наш суграђанин Марко Милановић, вишеструки кадетски
првак Србије у шаху, налази се
на Првенству Европе за играче
до 18 година, које се одржава у
главном граду Словачке – Братислави.
Беспоштедне борбе на таблама са 64 црно-бела поља трајаће једанаест дана, а у неколико старосних категорија за славу и богате награде бори се више од 1.500 младих шахиста,
из преко педесет земаља са Старог континента.
Марку је ово пета узастопна година како представља Србију и Панчево на европским
и светским првенствима, а увек
је је дан од нај за па же ни јих
чланова нашег националног
тима.
Борбе у Братислави улазе у
другу половину такмичења, а
са четири поена из пет партија, Марко је тренутно један од

Страну припремио

Александар
Живковић

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ–ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БРАТСТВО 1946
недеља, 17 сати

радује навијаче овог спортског
колектива јесте чињеница да
је „костур” тима остао на окупу, а да су дошли искусни, проверени играчи, који би требало да представљају права појачања. Железничар у новом првенству жели да нападне прво
место и пласира се у виши ранг.
У последњој контролној утакмици, пред почетак првенства у
Српској лиги група „Војводина”,
момци које предводи тренер Душан Јеврић, на свом терену савладали су Вршац са 3:2. Ова
утакмица одиграна је у недељу,
11. августа, на СЦ-у „Младост”.
По врелом летњем дану, у
готово немогућим условима,
момци обе екипе приказали су
солидну партију. Иако су гости рано повели, после једне
гужве у шеснаестерцу домаћег
тима, Железничар је успео да
преокрене резултат и да тријумфује на генералној проби.
Голове за „дизелку” постигли
су капитен Данило Ковачевић
(два) и Ђорђе Ивковић.

Железничар је утакмицу почео у саставу: Кнежевић, Лазаревић, Руњаић, Јанкулов, Брајовић, Плавшић, Мандић, Јовановић, Стојановић, Лукић и Ковачевић, а прилику су добили
и: Стојанов, Илић, Вучетић, Петровић, Ивковић, Владисављевић, Миливојевић и Танасковић.
– Задовољан сам како смо
одиграли против изузетног ривала. Има детаља које треба да
поправимо, али сигуран сам да
ћемо спремни дочекати почетак првенства. Готово све екипе у лиги су изједначене по
квалитету и знатно појачане.
Биће врло неизвесно и тешко
првенство. У многим утакмицама одлучиваће једна ситуација, један гол... Надам се да
ћемо ми бити та екипа која ће
користити сваку шансу – рекао је, после утакмице са Вршчанима, шеф стручног штаба Железничара, Душан Јеврић.
Меч на СЦ-у „Младост” добро је послужио и фудбалерима Вршца.
– Железничар је изузетан
тим. С правом се сврстава у
ред најозбиљнијих кандидата
за највиши пласман. Ми у првенство улазимо са младом екипом, са жељом да се надигравамо и боримо у свакој утакмици – додао је тренер Вршца,
Ненад Мијаиловић.
Прву утакмицу у новом првенству Српске лиге група „Војводина” Железничар игра у
недељу, 18. августа, када ће на
СЦ-у „Младост” гостовати екипа Братства 1946 из Пригревице. Овај меч почиње у 17 сати, а уз подршку са трибине,
Данило Ковачевић и његови саиграчи лакше ће стићи до вредне победе.

У Скопљу је прошлог викенда одржано екипно Првенство Европе у атлетици, у конкуренцији сениора. У саставу
репрезентације Србије такмичила се и чланица АК-а Динамо, Зорана Барјактаровић.
Наша суграђанка је на овом
престижном надметању освојила две медаље. У трци на
4x400 метара окитила се најсјајнијим одличјем, а сребро
је заслужила у дисциплини
4x100 метара.
Зорана је у зимском припрем ном пе ри о ду има ла
озбиљну повреду, која је тотално избацила из тренажног

про це са. Пе ри од опо рав ка
трајао је готово месец дана,
па јој је било изузетно тешко
да поново постиже запажене
резултате.
Одличја освојена у Скопљу
најбољи су показатељ тога да
се Зорана полако враћа у праву такмичарску форму и да
од ње добре резултате тек треба очекивати.
За четрнаест дана очекује
је Првенство Србије за сениоре, а потом и Балканске игре.
Људи у АК-у Динамо се надају да ће Зорана бити и учесница Олимпијских игара у
Токију наредне године.

ШАХОВСКИ ТУРНИР У БИЈЕЉИНИ

ТРИЈУМФ СТЕФАНА МАРСЕНИЋА

КРОС-ДУАТЛОН У КАЧАРЕВУ

ПЕХАРИ ОТИШЛИ У ЛЕСКОВАЦ
Једанаестогодишњи Новак Стојиљковић из Лесковца освојио
је титулу првака Србије на Државном првенству у крос-дуатлону у категорији старијих пионира, а његов брат Андрија
Стојиљковић заузео је треће место у категорији млађих кадета. Првенство је одржано на језеру у Качареву, а надметало
се осамдесет такмичара.
Учесници су се надметали
по пакленој врућини, на температури од 38 степени, на
нима ло ла ким дис тан ца ма.
Пионири су се такмичили на

дистанцама од 500 метара трчања, два километра вожње бицикла и 500 метара трчања.
Кадети су трчали један километар, возили су бицикл три
километра, па су поново трчали 1.000 метара. У трци штафета, Новак је морао да исплива 100 метара, да вози бицикл
два километра и потом истрчи
500 метара.
Новак и Андрија Стојиљковић су, иначе, чланови ТК-а
Патрик Панчево, ПК-а Лесковац, АК-а Ду бо чи ца и БК-а
Дубочица.

Кадети Шах клуба „Аљехин”
из нашег града лето проводе
веома радно – кроз тренинге,
кампове и турнире.
Не дав но је у Би је љи ни
одржано велико међународно такмичење на коме је Стефан Мар се нић од лич ном
игром задивио све љубитеље игре на 64 поља у региону. Конкуренција је била веома јака, јер су се надметали најбољи кадети из Босне

и Херцеговине, Црне Горе и
Србије.
Стефан је убедљиво, без пораза, освојио прво место у групи дечака до четрнаест година. Слику успеха ШК-а „Аљехин” употпунио је Марко Форђарини, који је поделио треће и четврто место.
Тако је вредан рад у ШК-у
„Аљехин”, кроз свакодневне
тренинге и кампове, резултирао
и на овом значајном турниру.

ШАХОВСКИ КУТАК
Burbach
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наших најуспешнијих репрезентативаца.
Екипа наше земље ове године на Европском првенству
броји 27 чланова, старости од
осам до осамнаест година, а
предводи је селектор репрезентације Србије, интернационални мајстор шаха, Зоран
Арсовић.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дф1)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
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...

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.

Температуре

Поздрав од нинџи са Тајланда.
Весна Зубић

Весна, Петре, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

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.

Зарђалости

„Јахање на таласима”… Грчка, Лептокарија.
Петар Милановић

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.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Александар
Батало, студент:

Стојан Грујић,
гимназијалац:

– Лето проводим
радно: запослен сам
у кафићу. Поред тога,
у слободно време
тренирам.

– Излазим тек
предвече, када је
напољу пријатније, па
остајем до касно.
Преко дана избегавам
да боравим напољу
због сунца. То време
користим за читање.

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!
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