Јужнобанатски дерби
припао домаћину

Изузетно занимљиви и
узбудљиви дани авантуре

» страна 10

» страна 34

Број 4679, година CXLVIII

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 16. СЕПТЕМБРА 2016.

цена 40 динара

СУРИ
Хроника
Лек за родитељске
и дечје муке
» страна 8

Економија

ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

За развојне пројекте до
300.000 евра
» страна 6

ЗАВРШЕН ТРЕЋИ „ПАНЧЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛ” – ПАФФ

КВАЛИТЕТНА ОСТВАРЕЊА И МНОГО ГЛЕДАЛАЦА
Награде: „Светионик”
филму Саломе Ламас,
а „Димњак” Микију
Полонском

Будућност на делу
» страна 7

Друштво
Фељтон: Седамдесет
година Кошаркашког
клуба „Динамо”
» страна 9

Село
Кровови се све више
урушавају
» страна 11

У пет фестивалских дана
на више локација у
Панчеву приказано
шездесетак ауторских
остварења
„Елдорадо XXI” редитељке Саломе
Ламас добио је награду „Светионик”
као најбољи дугометражни филм, а
кратком филму „Десет блокова даље” Микија Полонског припала је
награда „Димњак” – одлучили су
жирији „Панчево филм фестивала”
(ПАФФ). Трећи интернационални
такмичарски фестивал ауторског дугометражног и кратког филма
ПАФФ завршен је 11. септембра свечаном доделом награда и пројекцијом филма „Влажност” режисера
Николе Љуце, пред препуном салом
Културног центра.
Петочлани жири у саставу: Марта
Попивода (Србија), филмска редитељка, James Lattimer, селектор Берлинског филмског фестивала, Michael Pattison (Велика Британија),
филмски критичар, Evgeny Gusyatinskiy (Русија), селектор филмског фестивала у Ротердаму, и Звонимир Јурић (Хрватска), филмски редитељ –
награду у такмичарској селекцији
„Светионици” доделио је филму „Елдорадо XXI” португалске редитељке
Саломе Ламас за „формално радикалан портрет екстремне тегобе који
континуирано указује и проблематизује своју аутсајдерску позицију”.
Према оцени жирија, ово је концептуално зрео приказ једне географски
специфичне заједнице, који захвата
и шира питања глобалног света. Посебно признање жирија добио је

Екологија

Култура
Отворени пролази за
уметнике
» страна 12

Фото-репортажа

филм Ане Русилон „Ја сам народ”, за
„интиман приступ и прецизан редитељски поступак који успева да креира простор за своје протагонисте, како би се ухватили укоштац са историјом и рефлектовали је док се одвија
пред њиховим очима”. У оквиру главне ПАФФ селекције за награду „Светионик” такмичило се осам дугометражних филмова.
О наградама у такмичарској селекцији кратких филмова „Рани радови”
одлучивао је жири састављен од шеснаест средњошколаца филмофила,
под менторством Николе Љуце, редитеља из Србије, и Ђакома Абруцезеа, његовог колеге из Италије. Филм
„Десет блокова даље” Микија Полонског проглашен је најбољим. Полонски каже да му филм омогућава да

посматра свет на оптимистичан начин, односно да кроз њега може да
подели своје емоције.
– То је аутобиографски филм о болу који се у оквиру једне породице
преноси с једног члана на другог.
Нисам очекивао награду, нисам заправо ни био сигуран да ли да долазим на овај фестивал – рекао је израелски режисер.
Ово остварење је приказано прошле године на Канском фестивалу и
још неким фестивалима, а добио је
награде у Пољској, Немачкој и Француској. Крајем септембра два његова
документарна филма биће приказана у Лондону.
Млади жири је донео одлуку да награди и филмове: „Парк” за најбољу
режију (Rande Maroufi), „Под сунцем”

за најбољи сценарио (Qiu Yang), „Лисица” за најбољег глумца (Nikos Zegkinoglou), „Anna” за најбољу глумицу (Evgenia Dodina), „Транзиција” за
најбољу монтажу (Јелена Максимовић) и „Бела птица” за најбољег директора фотографије (Иван Марковић). У оквиру селекције „Рани радови” приказано је двадесет филмова младих аутора.
– Имали смо много више публике и
пројекције су биле посећеније него у
протекле две године. Овогодишње издање ПАФФ-а разликује се и по томе
што смо га правили са три пута мањим буџетом, а увели смо и неке нове
филмске селекције – оценио је Огњен
Главонић, директор фестивала.
» Наставак на страни 13

Сви треба да бринемо о
историјском наслеђу
Панчева
» страна 33

Спорт
Суперлига „обојена” у
жуто
» страна 35
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Није важно колико пута паднеш у животу, важно је да устанеш, наставиш да се бориш и – победиш. ОНИ су победили! Србија бруји о новим
херојима нације. Истим онима који су 2012. године сами себи правили
дочек после такмичења у Лондону... Наши параолимпијци су медаљама
освојеним на играма у Бразилу, у уводним данима такмичења, послали
једну тиху поруку коју сви морамо да послушамо.
Најбоља српска спортисткиња са инвалидитетом, стонотенисерка Борислава Пекић Ранковић, после сребрних одличја у Пекингу и Лондону,
освојила је прво злато за нашу земљу на Параолимпијским играма у Рио
де Жанеиру. У узбудљивом и неизвесном финалу савладала је Кинескињу Мијао Женг с 3 : 2, иако је губила са 2 : 1 у сетовима... Позлатио се и
стрелац Ласло Шурањи, који је после лошег наступа у гађању из ваздушне пушке успео да постане параолимпијски шампион у троставу. И нови рекордер. Бронзе су освојили стонотенисери Нада Матић и Митар
Паликућа...
Наши шампиони су после освајања трофеја били у жижи јавности.
Шурањи је рекао: „Знате, петнаест година тренирам, ово је моја прва медаља...” Борислава је изјавила: „Злато поклањам мом злату – ћерки...”,
Нада је истакла: „После она два уводна сета помислила сам шта ће син
Лука да ми каже. И заиграла сам као у трансу...”
Лекције? И те какве! О стрпљењу, упорности, вери... О породици... Јер,
шта смо ми без свега тога? И сви поменути спортисти су до одличја стигли иако су губили од ривала. Они не одустају од својих снова. Чуда зато
и јесу могућа. Те величанствене личности не знају за пораз, не одустају
када је најтеже... А имале су много тежих тренутака у животу од евентуалног пораза у спортској арени. И победиле су! Бескрајно им хвала на тој
животној, шампионској лекцији.
За рубрику „веровали или не” јесте још један податак с такмичења у
Бразилу. Параолимпијски шампион је бржи од победника Олимпијских
игара. Алжирски атлетичар Абделатиф Бака, првак у трци на 1.500 метара, задивио је спортски свет чињеницом да је на играма у Рију остварио боље време од олимпијског шампиона – Американца Метјуа Сентровића. Алжирац се такмичио у категорији Т13 (слабовиди спортисти) и
остварио је за секунду и по боље време од Американца! Још је импресивнији податак да би Сентровић остао без иједног одличја да је трчао у финалу Параолимпијских игара. С његовим временом заузео би тек пето
место у конкуренцији параолимпијаца!
Овај невероватан успех Абделатифа Баке неодољиво подсећа на мудру
причу о необичној жаби. Такмичила се, дакле, једном група жаба у пењању на врх изузетно стрме литице. Маса животиња окупила се да посматра надметање и навија. Трка је почела. Литица је била толико опасна да нико искрено није веровао да ће иједна жаба успети да се попне
на врх. Тако су се из публике могли чути повици: „Превише је тешко, никада нећете успети! То је немогуће!” Преплашене жабе, једна по једна,
одустајале су скоро на самом почетку трке. Напредовале су само оне најспремније, да би на крају остало тек њих неколико. Публика је бивала
све гласнија: „Ово никад никоме није успело! Опасно је! Одустаните док
је још време!” То је, очито, имало великог утицаја на жабе, јер су на крају одустале све осим једне, која је и даље храбро грабила ка врху. „Лујко,
погинућеш! Шта си умислила? То никад нико није урадио, па нећеш ни
ти! Силази!”, викала је маса са земље. Но жаба се и даље мирно пењала.
И на крају – попела се на врх!
Када је сишла, сви су појурили да се упознају и сликају с њом. Наравно, свако је имао исто питање: како јој је успело да немогуће претвори у
могуће? Међутим, на сва питања шумских живуљки жаба није одговорила ништа. Једноставно је ћутала. Животиње су је упорно запиткивале све
док се није појавила стара лија и објаснила им да је жаба херој заправо
– глува. Као што није чула питања и честитања, храбра жабица није чула ни све оне повике који су је пратили на путу ка успеху... Још једна добра лекција, зар не?

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Бити глува жаба

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Шаул за наук
Панчево је (о чему наш лист у овом
броју опширно пише), без икакве
сумње, добило једну истинску величину од догађаја. Томе у прилог иду
не само пуне хале и фестивалска
грозница већ и рафиниран ниво селекције кинематографских дела.
Али, ипак, међу тим недвосмислено квалитетним остварењима мора

се издвојити једно. Ни најмање зато
што су преостала лошија, већ зато
што су сви који су га погледали схватили да је реч о нечему од највеће
важности када је реч о људској цивилизацији. Без обзира на то што, малтене, све што се око нас дешава може
имати објашњење, па чак и смисао,
постоји нешто што превазилази све
границе разума и тера на размишљање да за одређене поступке појединаца (или група) никако не можемо
имати ни трунку оправдања. И ту не
сме бити заборава, временске дистанце и застаревања случаја. Једноставно, неки злочини су оставили
ране из којих крв вечно куља.
Наиме, ко год се протекле суботе
око 20 сати нашао у великој сали
Културног центра, зна о чему говоре
претходни редови: у питању је филм
мађарског режисера Ласла Немеша
под називом „Шаулов син”, који је
(ако је то уопште битно) прошлогодишњи добитник „Оскара” за најбољи страни филм.
Да, то заиста није нимало битно,
ако се зна да се ово ремек-дело бави најдиректније (онолико колико
здрав разум може да поднесе) свим
сегментима најмонструозније фабрике за убијање, вероватно, икад
забележене.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

То је прича која бескомпромисно
прати последње дане Аушвица, када
бесмислена машина за млевење људских тела и душа, уместо да посустане и капитулира, максимално појачава своје убилачке нагоне.
Радња је усмерена ка Шаулу, мађарском Јевреју, „раднику” у нацистичком логору смрти, који очајнички жели да сахрани тело једног од
погубљених за које мисли да је његов
син. Камера главног јунака прати у
стопу, док се у позадини ређају замућене слике најгрозоморније индустрије смрти праћене језивим звуцима убијања, спаљивања, вриштања...
Свако ко се током тих нешто мање
од два сата затекао у дворани Културног центра, најјасније је, кроз трнце на
својој кожи, осетио све страхоте, беснило, мржњу и лудило фашизма.
Шаулову судбину (једну од многих
из времена нацизма) за наук свако
треба (да издржи) да погледа, јер
многи олако баратају „тековинама”
Трећег рајха, а ово је најексплицитнији доказ да је истина неупоредиво
окрутнија и свирепија.
Нарочито сада када се баш у Мађарској, одакле потиче ово остварење, дижу злослутне „бодљикаве”
ограде и чује много тога забрињавајућег...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Ми се трудимо да балансирамо. Пропашћемо и овако и онако.
• Осумњичени има двојно држављанство, тако да испуњава све
услове да шпијунира за обе стране.
• Већ трећи пут полажемо исти камен темељац. Трећа срећа!
• Власт брине за нашу будућност. Са оваквим народом Србија
неће далеко догурати.
• Јак је као коњ. Зато га сви јашу.
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Нека полети. Право у центар.
У недељу, 11. септембра, у Барутани
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАШИ ПОЛИТИЧАРИ СУ ПРЕТЕРАЛИ СА СВОЈИНСКОМ
ТРАНСФОРМАЦИЈОМ. ПРИВАТИЗОВАЛИ СУ И НАРОД.
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НОВО ИМЕ ДЕЛА ДЕЧЈЕГ ОДЕЉЕЊА БИБЛИОТЕКЕ

САША СЕ УСИДРИО
У ЧИТАЛАЧКОЈ РАСТИОНИЦИ
Деца не заборављају
на рођендан Саше
Божовића
Наредне године
и фестивал у част
великог песника
Љубав надилази
време и простор

ПРОМЕНЕ НА ЧЕЛУ ГЕРОНТОЛОШКОГ
ЦЕНТРА И ДОМА СЛЕПИХ

Одлука
Покрајинске владе
Милентије Максимовић,
досадашњи директор панчевачког Геронтолошког центра, и Зорица Божић, која је
до сада била на челу Дома
слепих, смењени су у среду,
7. септембра, на основу одлуке Владе Војводине.
На место вршиоца дужности Дома старих име-

нован је Милисав Перуновић, дипломирани економиста из Београда, док ће
уместо Зорице Божић дужност директора вршити
Милорад Симоновић, који
је у Дому слепих до сада
био запослен као тифлопедагог.
Д. К.

ПРОЈЕКАТ „ЕДУКУЈ СЕ, ЗАПОСЛИ СЕ”

Један део Дечјег одељења панчевачке Градске библиотеке од
среде, 14. септембра, носи име
Читалачка растионица „Саша
Божовић”. Овај пријатан кутак
у коме најмлађи читаоци проводе веселе тренутке уз књигу
и дружење сада краси табла са
именом нашег прерано преминулог суграђанина, чувеног песника за децу и нашег некадашњег драгог колеге Саше
Божовића, који би 14. септембра
прославио свој 48. рођендан.
Свечаности којом је обележено постављање табле присуствовали су представници
удружења „Амарант”, који су
и покренули ову иницијативу,
као и ученици четвртог разреда ОШ „Стевица Јовановић”
са својом учитељицом Мирјаном Брзован. Они су надахнуто читали стихове свог омиљеног песника.
– Библиотека је место на коме никада нисмо сами. Књиге
и јунаци из њих добри су другари уз које се брже и успешније расте. Зато је удружење
грађана „Амарант” предложило, а Градска библиотека здушно прихватила, да се љупки
простор за читање књига назове Читалачка растионица „Саша Божовић”. Прво, зато што
је Саша Божовић био добар
друг, не само према својим
пријатељима већ и према својим песмама, које није љубоморно чувао за себе, већ је

Рок продужен
до 23. септембра

Саша, волимо те!
подстицао своје песме да се
друже, да путују и да певају.
Поред тога, био је и добар песник. Написао је више од 500
песама за децу и иза себе има
више од 200 компонованих песама и преко 700 наступа и
дружења с децом. Захваљујући
другарству и књигама, или
речником одраслих речено,
захваљујући подршци и знању,
лакше се и успешније одраста
– рекла је Гордана Влајић.
Она се осврнула и на чињеницу да би Саши тог дана, да је
био ту, деца и његови одрасли
пријатељи честитали рођендан
и подсетила је присутне на
живот овог великог човека.
– Саша се родио 14. септембра 1968. године на Цетињу,
на врху брда у Црној Гори. Родио се небу под облаке и израстао је високо: два метра високо у центиметрима и бар двеста

векова високо, мерено садашњим и будућим сећањима.
Саша никада неће бити сам.
Панчево, бринући о својим заслужним грађанима, потврђује да је град паметне будућности – додала је Влајићева, захваливши Сашиној сестри
Маји Божовић на томе што је
допустила да се његово име
усидри у панчевачкој Градској
библиотеци.
Дејан Боснић, директор Библиотеке, рекао је да је драге
воље прихватио иницијативу
удружења „Амарант” да име
Саше Божовића краси део позајмног одељења.
– Овим смо још једном показали да уколико једна заједница жели да траје дуго, онда
није довољно да само једни
друге поштујемо овде и сада.
Неопходно је да се достојно
сећамо једни других и када

нас више не буде, јер љубав
надилази време и простор, а
главна храна сваког раста, па и
раста заједнице, управо је љубав. И на тај начин – љубављу,
ми се одужујемо Саши – рекао
је Боснић.
Представници удружења
„Амарант” најављују и да ће
наредне године, највероватније опет уочи Сашиног рођендана, бити приређен и фестивал поезије који ће носити његово име, а најбоља песма добиће награду „Песничко крилце”.
Истрајаће се и на иницијативи, којој се придружио и Синиша Трајковић, главни и одговорни уредник „Панчевца”, да
једна основна школа у нашем
граду понесе име Саше Божовића. Тиме ће Панчево дефинитивно бити мапирано као
његов град.
Д. Кожан

Млади људи до тридесет година који се налазе на евиденцији Националне службе
за запошљавање и имају добру идеју за покретање сопственог бизниса могу се пријавити на јавни позив за учешће у пројекту „Едукуј се,
запосли се”. Рок за пријављивање је продужен за недељу дана и трајаће до 23.
септембра.
Пројекат реализује Регионални едукативни центар
„Банат”, уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије и у партнерству с Градом Панчевом, Регионалним центром за друштвено-економски развој „Банат” и
предузећем за вођење пословних књига „Beba Company” из Панчева. Пројектом
је предвиђено да 30 младих

незапослених лица са евиденције НСЗ-а похађају обуку из области предузетништва, а након елиминационог такмичења десет најбољих учесника имаће прилику да, уз подршку ментора,
развију своју идеју. За три
најбоља пословна решења
биће обезбеђена финансијска подршка у појединачном
износу од 240.000 динара.
Град Панчево позива све
заинтересоване који испуњавају услове конкурса да додатне информације и пријавне формуларе потраже на
званичној интернет презентацији града www.pancevo.rs, те да искористе ову
сјајну шансу да бесплатно
стекну нова знања и алате
који ће им помоћи у покретању посла.
Д. К.

СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
МКУД-а „ПЕТЕФИ ШАНДОР”

Рођендански
„Дани зимнице”

ДОНАЦИЈА ДОЛОВАЧКОЈ ЦРКВИ

Стигао крст из Румуније
Доловачка румунска православна црква je у среду, 14.
септембра, на Крстовдан по
грегоријанском календару,
добила вредну донацију, која
је стигла из румунске Орадее.
У питању је часни крст Тројице, висине три метра, осликан у манастиру надомак поменутог града. На њему је
приказана репродукција Христовог распећа рађена по мотивима с једне српске фреске.
Овај импозантан дрвени крст
постављен је у порти доловачког храма, уз службу коју су
држала петорица свештеника,
међу којима и прота Георгије

ИЗ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Нова шанса за вечите студенте
Министарство просвете, науке и технолошког развоја покренуло је процедуру у вези са
изменама Закона о високом
образовању како би се студентима који студирају по старим
програмима продужио рок за
завршетак студија.
Студентима који су студије
уписали по старим прописима рок за дипломирање биће
продужен за две године, а не
за једну – речено је у петак, 9.
септембра, након преговора
представника Студентске конференције универзитета Србије (СКОНУС) с министром
просвете Младеном Шарчевићем.

Рок за завршетак студија старим студентима ће бити продужен до краја школске 2017/2018.
године, односно до краја школске 2018/2019. за студенте медицинских факултета. Рок за окончање магистарских и докторских
студија биће продужен до краја
2017/2018. године.
Такође, Министарство ће
предложити да се студенти који су у текућој школској години остварили 48 ЕСБП рангирају у оквиру квоте за финансирање из буџета у школској
2016/2017. години. Пре покретања процедуре Министарство
се консултовало у вези с предлогом за продужење рока за за-

вршетак студија за студенте
који студирају по старим програмима са универзитетима и
факултетима, како државним,
тако и приватним, као и с
представницима студената.
Предлог Министарства је подржало више од 60 одсто факултета, а у томе су им се придружила и студентска удружења.
Министар Младен Шарчевић је
истакао да он лично, као члан
академске заједнице, није за
продужења рока, али да је покренуо процедуру јер од тога
зависи будућност великог броја младих људи. Рекао је да је
циљ продужења рока повећање
броја академских грађана и на-

гласио да ће ово бити последња шанса за оне који студирају
по старим програмима, јер се
Министарство следеће године
неће бавити овим питањем.
Када је у питању болоњски
процес, предложене измене се
односе само на студенте који
су у текућој години остварили
48 ЕСБП. У најскорије време
ће бити формирана посебна
радна група коју ће чинити
представници факултета, студената и Министарства, а она
ће пратити процес преласка са
старих на нове студијске програме, као и процес оптерећења студената који студирају по
болоњском систему.
М. Д.

ИЗ

АРХИВЕ

Јанеш из Новог Села и Емануел Веверица из Долова.
Важно је истаћи да заслуге
за ову донацију припадају
Адријану Жунку из Орадее и
његовом познанству с Доловцем Лучијаном Даниловим.
Дародавац је заједно са супругом присуствовао свечаном
чину.
Истог дана друга румунска
породица поклонила је сличан крст цркви у Делиблату, а
покренута је иницијатива да
га добију и преостала банатска
места у којима живе Румуни у
већем броју.
Ј. Ф.
Мађарско културно-уметничко
друштво „Петефи Шандор”
ове године обележава јубиларан рођендан. Чланови те организације су за ту згоду, уместо торте са седамдесет свећица, одлучили да својим суграђанима приреде низ манифестација, на којима ће,
поред осталог, бити много
дружења и забаве.
Прва од планираних активности биће одржана 16. и
17. септембра, између 11 и
18 сати. Реч је о „Данима
зимнице”, који су већ добро
познати, пре свега, гурмански настројеним суграђанима. У протекле три године
овај фестивал добре хране
одвијао се у Улици Николе
Тесле, а ове године ће, први
пут, бити приређен испред
просторија друштва у Улици

цара Лазара 19. Том приликом ће, поред врсних и вредних кувара из удружења, бити
и колачара, винара, медара,
цвећара...
Првог дана, у петак, 16.
септембра, од 16 сати, представиће се тамбурашки оркестар и градски хор пензионера „Златна јесен” с пригодним староградским и старим народним песмама, а
наредног дана у исто време
запеваће мешовити хор
МКУД-а „Петефи Шандор”.
Шлаг на „рођенданској
торти” биће гостовање позоришта „Мадач” из Зрењанина, чији ће чланови завршне
вечери од 20 сати певати одломке из оперете „Краљица
чардаша” у великој сали
просторија друштва.
Ј. Ф.
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Петак, 16. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

САВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО СНС-а

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТЕСЛА

Трибина
на Стрелишту

МНОГО ПЛАНОВА ЗА БУДУЋИ ПЕРИОД

Савет за здравство Градског
одбора Српске напредне
странке организовао је трибину у просторијама Месне
заједнице Стрелиште у четвртак, 8. септембра. Пред педесетак присутних предавање
су одржале Јована Наумовић,
докторка опште медицине у
Служби хитне медицинске
помоћи, и Драгана Поповић,
дипломирани економиста –
менаџер у здравству.
Том приликом је др Јована Наумовић причала о пружању прве помоћи повређеним особама и објаснила на
које све начине је могуће реаговати пре доласка Службе
хитне медицинске помоћи.
Навела је како је ургентно
збрињавање трауме веома
битна тема, с обзиром на то
да се поред радника хитне
помоћи, који се с њом сусрећу свакодневно, и грађани
затичу у ситуацијама када је

неопходно да помогну другим особама.
Говорећи о примени Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС), то
јест о електронском заказивању прегледа код изабраног лекара специјалисте, Драгана
Поповић је појаснила функционисање система и навела
да ће, упркос потешкоћама
које тренутно постоје у његовом спровођењу, за неколико
месеци грађани осетити само
предности.
Према речима др Слободана Овуке, директора Болнице и председника поменутог савета, овај систем ће
увести ред у рад здравствених институција.
По завршетку трибине
грађани су имали прилику
да измере крвни притисак, а
добијали су и савете лекара
који су присуствовали овом
догађају.

КОНЦЕПТ

Дугови и пацови
Дуг СПС-а после 2000. године био је већи од 10 милиона марака, из времена Слободана Милошевића, а реч је
о неплаћеним телефонима, струји, води, спотовима на
РТС-у. Дуг је смањен, а можда некима који се први пут
суочавају с таквим цифрама оне делују катастрофално.
Кад нисмо пропали 5. октобра, нећемо ни сад. Ко је незадовољан, извол’те, нека иде из странке.
(Ивица Дачић, председник СПС-а и потпредседник
Владе Србије, „Танјуг”)

Неопходно решити
поједине проблеме
Милан Филиповић, нови председник Скупштине Месне заједнице Тесла, из редова Српске напредне странке, рекао је
како се већ увелико ради на
одређивању приоритетних циљева, чија би реализација мештанима тог насеља побољшала квалитет живота.
С обзиром на то да ова месна заједница има годишњи
буџет од око само милион динара, она се, као и остале, највише ослања на добру сарадњу
с јавним комуналним предузећима. Део средстава добија од
издавања двају локала и од изнајмљивања сале која се налази у њеној згради.
Навео је како је крајем прошле године урађено шест стаза, то јест прилаза улазима у
зграде, а да је започето уређивање дечјих игралишта, и то у
сарадњи са „Зеленилом”. Подсетио је и како је захваљујући
ЈКП-у „Младост” недавно реновиран терен у Улици Миливоја Блазнавца.
– Такође, имамо жељу да
ускоро уредимо вртић „Бамби”.
Могли бисмо да његову околину улепшамо цвећем. Зграда је
ишарана графитима, а ми планирамо или да окречимо или
да се поново нацртају графити,
али они који су прикладни за
децу која иначе бораве у тој
установи – изјавио је он.

Као највећи проблем с којим се теслаши суочавају годинама, Филиповић је издвојио
Улицу кнеза Михаила Обреновића, заправо недостатак асфалтираног пута и непостојање тротоара.
– Туда деца иду у школу, а
пролазе и старије особе. Људи
који су раније били чланови
Скупштине Месне заједнице,
такође су покушавали да реше
тај проблем. Ми смо се сада
изборили за израду пројекта и
надамо се да ће радови почети
већ наредне године – нагласио
је Филиповић.
Он је навео и да у Улици
Илије Гарашанина постоји део
у којем није повезана канализација и да становници имају

велике муке због тога, тако да
ће се радити и на томе. Према
његовим речима, неопходно је
решити и одлагање смећа, па
је зато послат допис „Хигијени”, како би то предузеће и
локална самоуправа обезбедили зелена острва.
Ова месна заједница ће се
залагати и за израду пројекта
за реконструкцију Улице Јосифа Маринковића, као и за
ре ша ва ње имо вин ско-прав них односа с „Конструктором”, јер у том насељу има
доста парцела које се воде на
ту фирму, због чега су онемогућени било какви радови на
њима. Речено је и да мештани могу очекивати појачање
и проширење јавног осветље-

ња на појединим локацијама
у насељу.
– Битни су и израда пројекта и уређење паркића на углу
улица Ослобођења и Лава Толстоја – додао је Филиповић.
Он је овом приликом рекао
и да грађани имају обичај да
се обраћају Месној заједници
уколико имају проблема.
– Увек гледамо да свима изађемо у сусрет, колико год је то
могуће. Надлежнима прослеђујемо захтеве, јер самостално
готово ништа не можемо да
урадимо – прецизирао је он.
Додао је како је од избора
одржано већ пет седница
Скупштине на којима се расправљало о приоритетима и
плановима.

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Представљени приоритетни циљеви
Председништво Градског одбора Партије уједињених пензионера Србије саопштило је
на конференцији за новинаре
одржаној у среду, 14. септембра, како је одржана седница
на којој је анализиран извештај о досадашњем раду, као
и да су изабрани приоритетни
циљеви за крај 2016. године.
Милан Станојковић, председник ГО партије, казао је да
ће се сви чланови убудуће још
интензивније борити за очување интереса пензионера, као и
за унапређење осталих социјално угрожених категорија
становништва. Навео је и да је
снага ПУПС-а у доброј сарадњи с владајућом странком,
као и у јединственом раду
партије на свим нивоима.
– Битно је напоменути да је
тренутно највећи проблем у

Панчеву незапосленост, која
представља велико оптерећење младим људима, али и
онима који су остали без посла – истакао је Станојковић.
Додао је да чланови ове
партије неће одустати од концепта социјално одговорне
државе и социјалне правде,
која заправо значи дугорочну

стабилност, раст и редовност
пензија.
– Једна од тема којима смо
се бавили на недавно одржаној седници јесте и годишња
претплатна карта за пензионере за превоз АТП-ом. Сматрамо да она мора бити примерена – изјавио је Станојковић.

Говорећи о члановима
ПУПС-а, Владимир Ђурица,
потпредседник ГО, рекао је да
се све више младих људи
учлањује ову у странку.
– То је будућност свих нас.
Партија штити интересе пензионера, али и будућих пензионера.
Ово што старија популација проживљава сада, ми ћемо доживети
за десет, двадесет и више година.
Да бисмо себи обезбедили бољу
будућност, морамо радити на
бољој садашњости – објаснио је
Ђурица.
Слободанка Крњајић, такође потпредседница ГО странке,
овом приликом је нагласила да
би пензионерима требало обезбедити организоване излете.
Навела је да у Србији постоји
много лепих места и да старија популација заслужује да их
посети.

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „СВЕТАЦ”

Покушај ревизије прошлости

Арапи су врло осетљиви на критике и нападе и само су
због личног пријатељства остали овде. А онда су почеле
критике – зашто смо њима дали 68 одсто, а нама 32 одсто? Па, тамо су 75 година били пацови и зарђали контејнери и нико ту није хтео да дође.
(Александар Вучић, премијер Србије, о „Београду на
води”, Б92)

***
Када је „Електропривреда Србије” у питању, због обимности посла и због комплексности компаније која је највећа у овом делу Европе, ми смо се са Светском банком
и ММФ-ом договорили да се тај процес продужи за још
шест месеци и оконча до 1. јула 2017. године.
(Александар Антић, министар рударства и енергетике, о
реструктурирању ЕПС-а, „Земља чуда” Радио Београда 1)
***
А ко им је рекао да сам ја сељак, да не знам енглески, да
се не служим језиком? Треба створити утисак да је председник Србије сељак и да је то за републику незамисливо и понижавајуће.
(Томислав Николић, председник Србије, „Блиц”)

У организацији Крајишког демократског форума, Удружења Крајишника и Удружења
Срба из РС и РСК, др Момчило Диклић одржао је промоцију своје нове књиге „Светац”
(може ли Алојзије Степинац
бити светац) у четвртак, 15.

септембра, у малој сали Градске управе.
Како је наведено, ово дело
је базирано на обиљу чињеница, докумената и изјава
хрватских историчара, који
су изнели истину о злочиначкој политици Католичке

цркве, са Степинцем на челу, за време НДХ. Настало је
као покушај ревизије историје, због претварања протераног српског народа пре,
током и после „Олује” у
главног кривца за сва учињена недела.

Поред аутора, о књизи су говорили и Милан Мркела,
председник Крајишког демократског форума, Милојко Будимир, председник Асоцијације избегличког удружења, и
Миле Боснић, председник
Удружења Крајишника.

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Увести локал до Глогоња
Чланови Градске организације Српског покрета Двери сматрају да је потребно увести нову аутобуску линију градског
саобраћаја од Глогоња до центра града, која би пролазила
улицама Цара Лазара и Цара
Душана, преко Стрелишта, до
Рафинерије, с поласцима на
сат времена.
На конференцији за новинаре одржаној у понедељак,
12. септембра, Радомир Орловић, члан Градске организације Покрета, изјавио је:

– Глогоњ је једино насељено
место које нема редовне периодичне поласке с једнаким
временским размацима, а
управо су они допринели томе
да се линије које су уведене
пре неколико година у осталим
местима, покажу као добро и
функционално решење. Поласци с једнаким временским
размацима пружају путницима психолошку сигурност и
олакшавају чекање аутобуса.
Орловић је казао и да би се
увођењем те линије употпуни-

ла мрежа градског саобраћаја,
јер би се повезао северни и јужни део територије Панчева.
Додао је и да би се мештанима
омогућио лакши одлазак на
посао, без преседања до јужне
и будуће северне индустријске
зоне.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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Петак, 16. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ДЕЧЈА РАДОСТ”

НА 85 РАДНИХ МЕСТА
ПРИЈАВИЛО СЕ 400 КАНДИДАТА
Велико интересовање за
конкурс
Директорка сматра да
установа није одговорна
због затварања четири
вртића
На конкурс Предшколске установе
„Дечја радост”, који је расписан 24.
августа у листу „Послови”, до 7. септембра, до када је он био отворен, за
85 извршилаца пријавило се око 400
кандидата.
Директорка Предшколске установе „Дечја радост” Ружица Беч изјавила је да је интересовање велико и
због чињенице да установа на чијем
је она челу и овај конкурс, као и
претходне, спроводи јавно и транспарентно. Сва лица која буду одабрана, биће ангажована на одређено
време на годину дана или до повратка с породиљског одсуства.
„Дечја радост” тражи највише медицинских сестара (28), васпитача
(23) и спремачица (21), као и по троје
административних радника, стручних сарадника и кувара и по једног
дијететичара, водоинсталатера и физичког радника.
Предшколска установа расписује
конкурсе за рад на одређено време
јер од 2013. године, због прописа, није у могућности да прими застално
ниједног кандидата. За разлику од
претходних година, сада се не траже
приправници.
Ружица Беч је изјавила да званични резултати конкурса, због великог
броја пријављених, још нису познати
и додала да се након сличних конкурса спроведених ранијих година
одлучивало и до два месеца.
– У току је провера документације
и да ли кандидати који су се јавили
испуњавају услове. Тек по окончању
поступка моћи ће да заснују радни

Сва лица која буду одабрана, биће ангажована на одређено време
однос на одређено време. Године
радног искуства ће се свакако посебно бодовати. Процедура увек траје;
прошле године је запошљавању претходило разматрање од два месеца –
истиче директорка „Дечје радости”.
„Дечја радост” је по закону била
дужна да распише конкурс, јер велики број запослених већ дуги низ година ради, и то на одређено време.
Напоменула је да у Предшколској
установи многи људи раде на одређено време већ годинама. Они су свакако стекли услов да постану стални
радници.

***
Током лета (крајем јула и почетком августа) у четири вртића Предшколске установе „Дечја радост”
(„Лептирић”, „Бамби”, „Колибри” и
„Љиљан”) у води су пронађене стафилококе и ешерихија коли, па су ти

САВЕТ ЗА ШТАМПУ

Драстично кршење
новинарског кодекса
Опомене за 23 медија
Најчешће прекршено
правило о истинитом
извештавању
Савету за штампу су од 1. маја до 1.
септембра поднете 43 жалбе на рад
медија, комисија је одлучивала о 26
(остале су или одбачене или се одустало), а само у два случаја није утврђено кршење Кодекса новинара Србије – саопштено је 8. септембра на
конференцији за новинаре. Генерална секретарка Савета за штампу Гордана Новаковић каже да су, од 43
жалбе, медијацијом решене само
три, што говори да се у малом броју
случаја склопи договор између подносиоца жалбе и редакције.
Најчешће су кршене одредбе из
поглавља један, које се тиче истинитости извештавања.
– Реч је о одредбама у вези с неразликовањем чињеница од коментара,
претпоставки и нагађања, и изношењем неоснованих оптужби и клевета.
Забележено је и више жалби које се
односе на нарушавање приватности,
а то се пре свега тицало извештавања
појединих медија о случају убиства
певачице Јелене Марјановић и о силовању и убиству трогодишње девојчице; у тим извештавањима је било и
кршења претпоставке невиности. У
последње време имамо релативно
често и одлуке које се односе на кршење одредби о забрани дискриминације и говору мржње, јер су невладине организације нешто активније –
рекла је Новаковићева.
Када је реч о раду чланова Комисије за жалбе, новина је да и они
убу ду ће мо гу по кре та ти жал бе не

поступке, па је у претходна три месеца поднето шест таквих жалби. Петар Јеремић, члан комисије у Савету
за штампу, указује на то да медији
прихватају и објављују одлуке Савета
у којима стоји да су прекршили Кодекс, али и да се кршења етичких
правила упркос томе понављају. За
протекли период било је карактеристично и нарушавање приватности.
– Зато смо одлучили да и ми поднесемо жалбу, када говоримо о поменута два случаја. Сматрамо да је Кодекс прекршен код великог броја
штампаних медија. Мислим да, нажалост, медији не узимају за озбиљно одлуке Савета за штампу и не уче
се на својим грешкама… У случају
убиства певачице новинари не смеју
да се укључе у истрагу, то јест многи
новинари су ми рекли да су желели
да помогну полицији, али они то не
треба да раде – истакао је Јеремић.
Стојан Марковић, председавајући
Комисије за жалбе Савета за штампу,
сматра да њене надлежности у вези
са оценом поштовања новинарског
кодекса треба да буду проширене и
на електронске медије.
– Сваки дан имамо на многим телевизијама флагрантно кршење новинарске етике и никакве санкције
за то нико не сноси... Државна регулаторна тела РРА и РЕМ, а слично је
и у другим државама у окружењу, не
функционишу најбоље када говоримо о реаговању на кршење новинарске етике… Ми ћемо ићи ка томе да
изађемо са званичним предлогом да
се ингеренција Савета за штампу
прошири и на електронске медије у
Србији – изјавио је Марковић.
Иначе, Савет за штампу припрема
и упутство за примену Кодекса новинара Србије у он-лајн сфери.
М. Д.

објекти по одлуци санитарне инспекције били затворени, а малишани
преусмерени у друге вртиће. Уследили су, по препоруци ЈКП-а „Водовод
и канализација”, испирање мреже и
анализе воде, коју је обавио Завод за
јавно здравље Панчево.
Чланица Градског већа задужена
за образовање мр Татјана Божић каже да се на том случају ради и да коначног става још нема, односно још
није утврђено шта се догодило.
Директорка Завода за јавно здравље Панчево Љиљана Лазић поновила је да су све анализе послате свим
надлежним службама и Градској
управи, а да су последње анализе, рађене средином августа, показале да је
вода добра.
Директорка Предшколске установе „Дечја радост” Ружица Беч кратко
је рекла да сматра да та установа није одговорна због затварања четири
вртића, односно због појаве бактерија у води у поменутим објектима.
Додала је и да је у свим вртићима
Предшколске установе „Дечја радост”
све уобичајено за овај период, јер је у
току прилагођавање малишана боравку у вртићима.
М. Димитрић

КОНКУРСИ ЗА ДИРЕКТОРЕ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА

Нова/стара имена
Седам јавних комуналних предузећа на територији града Панчева
треба да добије нове (или старе) директоре након што су били расписани конкурси, а на основу одлуке
Скупштине града Панчева.
У „Службеном гласнику” и на сајту Града 4. јула су објављени јавни
конкурси за именовање директора
јавних комуналних предузећа чији
је оснивач Град Панчево, и то за четири сеоска и три градска јавна комунална предузећа. Заинтересовани
су имали 30 дана да се јаве на конкурс за директора ЈКП-а „Водовод и
канализација”, ЈКП-а „Младост”,
ЈКП-а АТП, ЈКП-а „Долови” у Долову, ЈКП-а „Омољица” у Омољици,
ЈКП-а БНС у Банатском Новом Селу
и ЈКП-а „Глогоњ” у Глогоњу.
Председница Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач Град
Панчево, Зденка Јокић, кратко нам
је рекла да комисија још није завршила посао и да нису донети предлози решења. Она до окончања рада
комисије није желела да открива
имена, нити докле је комисија стигла у раду, односно да ли је и ко од
кандидата елеминисан или је ушао
у ужи избор. Поред Јокићеве, у
овом телу су и Слободан Миловановић, Иван Дупор, Драган Остојин и
Срђан Пловина.

Очекивано, како смо сазнали, за
поједина директорска места јавили
су се кандидати који сада обављају в.
д. функције, попут Александра Радуловића („Водовод и канализација”),
Предрага Стојадинова („Младост”),
Небојше Гајића (АТП), Треше Радоњина (Долово) и Љиљане Станковић
(Глогоњ).

Предлози решења по овом конкурсу Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и
јавних комуналних предузећа чији
је оснивач Град Панчево наћи ће се
и пред кадровском комисијом, а одборници Скупштине града даће коначну одлуку о новим директорима.
М. Д.

ГРАДСКА УПРАВА

За почетнике у бизнису
до 500.000 динара
Резултати јавног позива у вези с реализацијом мере активне политике
запошљавања „Субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавање
у 2016”, коју је спровео Град Панчево, објављени су 13. септембра на
сајту Града. Реч је о додели субвенција почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години.
Савет за запошљавање Града
Панчева разматрао је 50 пристиглих предлога, које су подносиоци
предали у периоду од 5. маја до 3.
августа ове године, и донео одлуку
да само четири подносиоца добију
средства за реализацију свог бизнис-плана за самозапошљавање.

Град ће тако са око 500.000 динара
(по предлогу) финансирати почетнике
у бизнису и њихове идеје: производњу
и продају уникатних радова од вуне,
памучног конца и текстила, производњу одеће и сувенира с циљем промоције културно-историјских вредности
различитих поднебља, сервисирање
моторних возила и услужну замену
уља и занатску производњу имитације
накита и сродних производа.
„Субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавање у 2016”
само је једна од активних мера политике запошљавања које је Град
Панчево реализовао у овој години.
М. Д.

НАША АНКЕТА
ГЛЕДАТЕ ЛИ ФИЛМОВЕ?

У биоскопу ретко, на телевизији чешће

А. РИГО

М. ЛАЛИЋ

Трећи интернационални такмичарски
фестивал ауторског дугометражног и
кратког филма ПАФФ завршен је 11.
септембра.
Тим поводом смо ове недеље питали суграђане да ли гледају филмове,
имају ли обичај да одлазе у биоскоп и
да ли су посетили поменути фестивал.
АНКИЦА РИГО, медицинска сестра:
– Волим да гледам филмове, али
нажалост немам обичај да често одлазим у биоскоп. Живим у иностранству и уколико се приказује неки веома интересантан филм, тада посећујем биоскопе, али иначе их гледам
на телевизији. Нисам била у Србији
за време одржавања фестивала, али
да јесам, вероватно бих га посетила.
МИРОСЛАВА ЛАЛИЋ, незапослена:
– Гледам филмове, али свакако
све зависи од мог тренутног расположења. Волим да идем у биоскоп, а
највише ми пријају филмови из моје

В. НОВИЋ

М. ПАВЛОВИЋ

младости. Уживам у оним који ме
опуштају, јер иначе не гледам чак ни
вести. С обзиром на то да нисам била у Панчеву за време одржавања
фестивала, нисам имала прилику да
га посетим.
ВАЛЕНТИНА НОВИЋ, трговац:
– Слабо гледам филмове, а исто
тако дуго нисам ишла ни у биоскоп.
Такође, нисам посетила филмски
фестивал који је одржан у Панчеву.
Имам друга интересовања којима
знатно више посвећујем пажњу и
своје време.
МИЛОШ ПАВЛОВИЋ, берберин:
– Уживам у гледању филмова, а
највише волим оне старије, као што
је, на пример, „Добар, лош, зао”.
Недавно сам након доста времена
поново гледао „Бал вампира”. Новија остварења слабо пратим, али
имам обичај да макар једном месечно одем у биоскоп. Ове године

М. ТОМИЋ

С. ПЕТРОВ

нисам био на ПАФФ-у, али јесам
претходне.
МОМЧИЛО ТОМИЋ, пензионер:
– Морам рећи да одавно нисам био
у биоскопу. Свакодневно се бавим разним другим активностима. Имам
обичај да искључим телевизор када
приметим да је укључен, тако да понекад само у пролазу гледам филмове.
СЛАВКО ПЕТРОВ,
дипломирани економиста:
– Понекад одлазим у биоскоп, то
заиста не радим често. На телевизији их гледам, не могу буквално да се
определим за неки посебан жанр,
пратим све што ми се допада, али комедије ми највише пријају. С обзиром на то да имам друге окупације,
нисам био на овогодишњем филмском фестивалу. Својевремено сам
више био у томе, али сада сам мало
статичнији.
Анкетирала С. Првуљ
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СЛУЧАЈ: УЗУРПАТОРИ ПАНЧЕВАЧКИХ ЊИВА

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ СРБИЈЕ

Почело скидање
„ничијег рода”

ЗА РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ ДО 300.000 ЕВРА

Панчево је прошле недеље
било у жижи интересовања
београдских медија, који су
навелико информисали јавност о мерама које је наш
град предузео против Н. Н.
лица која су мимо закона запосела више хиљада хектара
државног пољопривредног
земљишта у панчевачком
атару. Градска одлука о скидању усева са узурпираних
њива ступила је на снагу, та-

ко да су пољопривредне машине ангажоване фирме поскидале плодове с појединих
парцела.
Зоран Грба, секретар Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој
Градске управе Панчева, рекао је за наш лист да локална
самоуправа није издвојила
буџетска средства за реали-

зацију поступка скидања усева с површина за које није
плаћен закуп вансудским поравнањем. Како каже, договорено је да се плаћање ангажовања оперативе реализује
на крају поступка скидања
свих култура са узурпираних
површина. Град је ангажовао
београдску фирму „ПКБ корпорација” и до сада је са 120
хектара скинут сунцокрет.
Према његовим речима, на

многим парцелама обухваћеним инспекцијским надзором надлежног пољопривредног инспектора утврђено
је да поједине културе нису у
фази зрелости и да се чека
сазревање плода. До сада је
Град од продаје „ничијег рода” инкасирао 7.455.886 динара.
З. Ст.

СЕДНИЦА САВЕТА ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ

Токови европског новца

„Програм сарадње
науке и привреде”
представљен
Панчевцима у
Регионалној
привредној комори
Право учешћа имају
микро, мала или
средња приватна
предузећа
Фонд за иновациону делатност
Републике Србије представио
je 9. септембра свој „Програм
сарадње науке и привреде” у
Регионалној привредној комори Панчево. Овај програм финансирају Европска унија (са
укупно 2,4 милиона евра) и Република Србија (износом од
милион евра). Осмишљен је уз
техничку помоћ Светске банке, а у нашој земљи га спроводи републички Фонд за иновациону делатност.
Стручни саветник у том
фонду Дане Атанасковић рекао је да је циљ програма да
повеже приватни сектор с научноистраживачким организацијама у раду на заједничким иновативним пројектима.
Додељује се до 300.000 евра по
пројекту.
– Програм је осмишљен с
циљем да предузећа из приватног сектора и јавне научноистраживачке
организације
подстакне на сарадњу, односно
да их укључи у заједничке развојне пројекте, како би створили нове комерцијално примењиве производе и услуге, као и

Дане Атанацков: „Предузећа из приватног сектора и јавне
научноистраживачке организације подстаћи на сарадњу”
иновативне технологије у раној фази које могу имати значај за будући развој и тржишни потенцијал. Подобни
подносиоци пријава пројеката
су конзорцијуми који се састоје од најмање једног микро,
малог или средњег приватног
предузећа основаног у Србији
и најмање једне регистроване јавне научноистраживачке

организације из Србије. Конзорцијум може имати највише
пет чланица – рекао је Атанасковић.
Предлог пројекта може бити у вези с тржишно зрелим
иновацијама, али и с комерцијално применљивим истраживањем с дугорочном коришћу (на пример, технолошка
платформа која ће се користити

ПРОЈЕКАТ „БАНАТСКО СУНЦЕ ЗА СВЕ”

Одржан састанак с добављачима
Важан корак у
реализацији
амбициозног плана
Одазвало се четрнаест
фирми

Чланови Савета за економске односе са иностранством
и европске интеграције Регионалне привредне коморе
Панчево одржали су у уторак, 13. септембра, девету
седницу, на којој су представници Канцеларије за европске интеграције Републике
Србије представили процес
приступних преговора и расположиве фондове Европске
уније.
Како се могло чути, српска
мала и средња предузећа
имају могућност да аплицирају за средства ИПА фондова Европске уније. На почетку седнице чланови Савета
су се упознали са оствареним
резултатима и очекиваном
динамиком приступних преговора. Представници Канцеларије за европске интеграције нагласили су да Европска унија, путем разних фон-

дова, годинама улаже у развој Србије, а када је реч о нашем граду, могући извори
финансирања су фондови
који покривају прекограничну сарадњу Србије с Румунијом и Србије с Мађарском.
У Регионалној привредној
комори Панчево истичу да
ће
процес
приступања
Европској унији и чланство у
тој заједници убрзати модернизацију наше привреде и да
је веома важно да панчевачки
привредници буду детаљно
информисани о придруживању Србије европској породици народа. Како кажу,
одржавање оваквих скупова
је веома важно, посебно ако
се зна да су пред српску привреду постављени специфични захтеви и задаци који се
морају испунити пре завршетка преговора.
З. Ст.

за креирање нових производа
након три до пет година).
У оквиру овог програма
Фонд за иновациону делатност суфинансира пројекте у
износу до 300.000 евра за развојне програме у трајању од 12
месеци до 24 месеца, чиме се
покрива највише 70% укупно
дозвољених трошкова. Обавезно учешће износи најмање
30% укупног буџета пројекта.
Јавни позив за достављање
пријава за овај програм отворен
је од 21. јуна до 23. септембра у
17 сати.
Фонд за иновациону делатност је основан Законом о иновационој делатности, ради
подстицања иновативности и
обезбеђивања средстава за финансирање таквих делатности,
првенствено кроз сарадњу с
међународним финансијским
институцијама, организацијама, донаторима и приватним
сектором. Овај републички
фонд има циљ да унапреди везе између науке, технологије и
економије и да допринесе подстицању развоја иновативних
технологија, односно да помогне малим и средњим предузећима која развијају такве
технологије. Иновационе делатности сматрају се главним
факторима за стабилну економију усмерену ка знању, која је
постала основа конкурентности и динамичног развоја.
Презентација у Регионалној
привредној комори Панчева
одржана је у оквиру седнице
Савета за иновације, квалитет
и заштиту животне средине
РПК Панчево.
М. Димитрић

Прошле недеље је одржан састанак тима ЈКП-а „Грејање”
за имплементацију пројекта
„Банатско сунце за све” и четрнаест потенцијалних добављача соларног система за будуће соларно поље у кругу топлане на Котежу 2. Тзв. састанак разјашњења, према речима
надлежних у том јавном комуналном предузећу, био је нужан, јер је реч о набавци опреме по ПРАГ процедури, која је
услов за реализацију овог корака. Домаћин скупа је била
Градска управа Панчева. Чланови тима ЈКП-а „Грејање” организовали су обилазак локације на којој треба да буде постављена опрема за загревање
санитарне топле воде, а на питања добављача која су се тицала самог пројекта одговарао
је технички менаџер пројекта
Зоран Божанић.
Надлежни из „Грејања” кажу да су сва предузећа прија-

вљена за овај међународни
тендер регистрована у Србији
и истичу како ова набавка
представља најважнију ставку
у реализацији пројекта.
Да подсетимо, локална самоуправа је крајем марта
представила пројекат „Банатско сунце за све”, који финансира Европска унија кроз
ИПА програм прекограничне

сарадње Румуније и Србије.
Град Панчево и ЈКП „Грејање”, с једне, и румунска општина Лугож, с друге стране,
2011. године су конкурисали
за средства по другом позиву
за предлоге пројекта овог програма који се односи на период 2007–2013. године. Европска унија је подржала реализацију у октобру 2015. године

и обезбедила око 700.000 евра,
јер је у овом пројекту видела
подстицаје за економски и социјални развој, као и прекограничну сарадњу у региону.
Циљ пројекта је да се оствари
енергетска ефикасност и да се
кроз конкретан пример укаже
на потребу коришћења алтернативних извора енергије. Реч
је о амбициозном плану који
је потпуно у складу са Стратегијом развоја града Панчева за
период 2014–2020. и омогућиће да Панчево рационализује
потрошњу енергије на својој
територији и учини конкретне
пионирске кораке у области
коришћења обновљивих извора енергије.
С друге стране, идеја пројекта је да се побољша и модернизује систем грејања коришћењем обновљивих извора
енергије. Стога је предвиђено
да се у нашем граду постави
систем соларних колектора на
површини од 900 метара квадратних, који ће остваривати
принос од 600 мегават-часова
годишње. Произведена енергија биће утрошена за загревање санитарне топле воде, а потрошња гаса ће се смањити за
92.000 метара кубних.
З. Ст.

ПОВЕЋАНА МИНИМАЛНА ЦЕНА РАДА

Компромисно решење – 130 динара
Минимална цена радног сата у Србији од 1. јануара
2017. износиће 130 динара
по радном сату – саопштено је
10. септембра након седнице
Социјално-економског савета.
– То ће чинити значајно повећање од 1.586 динара, при
чему ће минимална месечна
зарада бити 22.620 динара –
рекао је министар за рад, запо-

шљавање, борачка и социјална
питања Александар Вулин.
Министар је нагласио да је
између свих партнера, Владе и
синдиката постигнута висока
сагласност о овој одлуци. Он
је рекао да је економија у Србији напредовала, тако да је
Влада сматрала да има простора за повећање минималне
цене рада.

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је да су
синдикати били спремни да
дођу до компромиса у општем
интересу.
– Тих 130 динара је можда
недовољна цена за запослене и
тражићемо увек боље, али је
позитивно да имамо помак, да
се разговара и о повећању зарада

у друштвеном сектору, што говори да привреда Србије иде
напред – објаснио је Орбовић.
Процене синдиката показују да у Србији има од 300.000
до 350.000 радника који зарађују минималац.
Минимална цена рада за
ову годину износи 121 динар
по сату.
М. Д.
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ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА „ВЕТРОСОЛА” У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ

БУДУЋНОСТ НА ДЕЛУ
Панчевачка установа
постала НИС-ов
бренд

АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВОДЕ ДУНАВА,
ТАМИША, ПОЊАВИЦЕ И ЈЕЗЕРА У КАЧАРЕВУ

Избегавајте купање
у Поњавици

Представљени
потенцијали
Професори и ученици Машинске школе Панчево промовисали су у петак, 9. септембра, школску зелену електрану – „Ветросол МШП
2015”, који је дизајниран и израђен у Машинској школи
Панчево, уз подршку НИС-а
кроз конкурс „Заједници заједно”. Свечаност је одржана у
холу школе и организована је у
модерном предузетничком духу, без културно-уметничког
програма. Представници угледних панчевачких фирми, установа, удружења и организација, градски већници, садашњи
и бивши ђаци, медији и делегација НИС-а могли су да
стекну јасну слику о томе шта
се то годинама стварало у овој
техничкој школи.
Сарадња с гигантом
На почетку је мр Милорад
Илић, директор Машинске
школе Панчево, након поздравних речи представио
основне идеје и ефекат рада
школске зелене електране и
указао на значај употребе одрживих извора енергије и потребу да се подигне свест грађана о очувању животне средине. Он је подсетио присутне да
ова школа неколико година
развија сарадњу у области примене нових технологија и савремених учила у процесу
образовања ученика Машинске школе с НИС-ом, највећим
нафтним гигантом у региону.
– Ове године Машинска
школа слави седамдесет година постојања, а осим тога успешно се бори с конкуренцијом
на тржишту. У време када машинство није популарно и када многе школе имају проблеме, наша школа је успела да се
избори за своје место. Увек
смо били спремни за новине,
пратили смо и користили све
шансе које су се указивале, а

све то је довело до тога да смо
успели да одржимо корак с
најсавременијим технологијама и трендовима у машинској струци. Машинска школа
данас је једна успешна, модерна, савремено опремљена
школа са статусом лидера у
области ма про јектова ња и
производње помоћу рачунара
– рекао је Милорад Илић на
крају свог обраћања гостима
и захвалио НИС-у и локалној
самоуправи на томе што су
сагледали идеје и ентузијазам
ђака и професора и помогли
да се оно што је зацртано реализује.
У име Града Панчева, који
је помогао спровођење дела
овог амбициозног пројекта,
скуп је поздравила мр Татјана
Божић, чланица Градског већа
задужена за образовање. Она
је захвалила ученицима и професорима на томе што су реализовали овај пројекат и истакла да ће све образовне установе с територије Панчева имати
подршку локалне самоуправе
за овакве креативне и корисне
пројекте:
– Град је увек ту да подржи
креативне, вредне и амбициозне идеје, нарочито оне у чију
су реализацију укључени млади људи. Циљ локалне самоуправе је да у наредном периоду

створи услове да што више
младих остане у нашем граду.
Пројекат зелене електране
Машинске школе је прави
пример за то на који начин
треба примењивати знање,
што је потпуно у складу с најављеном реформом школства –
рекла је мр Татјана Божић.
У име компаније НИС говорио је наш суграђанин Војо
Кркобабић, експерт за комуникацију нафтног гиганта, који је умногоме помогао да у
овој школи заживи идеја о
производњи електричне енергије помоћу ветра и сунца. Он
је рекао да је „Ветросол” пројекат који је реализован кроз
програм „Заједници заједно” и
подсетио да НИС већ осам година развија концепт друштвено одговорног понашања
као пример добре сарадње
компаније с локалним заједницама.
– Ове године у Панчеву ће
бити реализовано девет пројеката из области спорта, културе, социјалне заштите и заштите животне средине захваљујући програму „Заједници
заједно”. На крају желим да
кажем да нам је посебно драго
што Машинска школа Панчево и уз нашу помоћ, али пре
свега уз посвећеност професора и ученика, реализује овакве

значајне пројекте који су корисни широј заједници – казао је
Војо Кркобабић, представник
НИС-а.
Тимски дух
Гости свечаности имали су
својеврсну прилику да се кроз
атрактивне стручне презентације професора Драгане Васовић, Светислава Секулића и
Владимира Божичковића упознају с реализованим и будућим пројектима, стручношћу
кадра, неговањем тимског рада и духа, као и са амбициозним циљевима којима заједно теже ученици и професори
ове школе. Електротрицикл,
електрични брисач табле,
справа за вежбање „Спартакус” и ветрогенератор само су
део широког спектра реализованих пројеката и будућих
развојних планова школе.
Поред тога, машинци су
приказали квалитет технологија
које ова образовна установа има
и представили се јавности као
модерна стручна средња школа
у којој ученици стичу знања на
конкретним
инжењерским
пројектима. Запослени у панчевачкој Машинској школи
посебно су поносни на то што
су ђацима омогућили да прођу
кроз комплетан систем стварања производа – од идеје до
реализације.

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ 2016.

Промоција здравог начина живота
Панчево „златни
учесник” европске
манифестације
Многобројне
активности широм
града
Панчево је и ове године део велике европске породице градова у којима се од 16. до 22.
септембра одвија еколошка
манифестација посвећена заштити животне средине и одрживом развоју. Реч је о Европској недељи мобилности, која
промовише одрживу урбану
мобилност и идеју да државе,
локалне самоуправе и грађани
промене свест како би у заједници више користили алтернативне врсте мобилности у
сврху очувања животне средине. Покренута је пре петнаест
година с циљем да се смањи
све интензивније загађење градова и насељених места штетним гасовима услед изразитог
повећања аутомобилског саобраћаја. Овогодишња тема манифестације је „Паметна и одржива мобилност”.
Захваљујући Секретаријату
за заштиту животне средине,
Панчево је редован учесник
ове значајне европске еколошке кампање, с том разликом
што ће ове године бити „златни

учесник”, јер је испунило
услове за званичну кандидатуру
за престижну награду „Европски град мобилности”. Еколошки секретаријат је у сарадњи
са Секретаријатом за јавне
службе и социјална питања,
Агенцијом за саобраћај и Туристичком
организацијом
Панчева ове године организовао богат програм, а све с циљем да у нашем граду заживи
одрживи саобраћај.
Активности у оквиру овогодишње кампање осмишљене
су у складу с темом „Паметна
мобилност – јака економија!”, коју је одредила Европска ко ми си ја. Ка ко ка жу

ор га ни за то ри, пла ни ра ним
акцијама желе да укажу сугра ђа ни ма на нео п ход ност
јачања свести о потреби коришћења еколошки оправданих видова превоза.
У петак, 16. септембра, од
12 сати, у малој сали градске
куће биће одржано предавање
о алтернативним видовима
превоза. Наредног дана, 17.
септембра, на тамишком кеју
биће приређено целодневно
дружење љубитеља ролера,
скејтборда, бицикала, веслања
и других активности које промовишу здрав начин живота.
У недељу, 18. септембра, биће
затворена једна од главних

панчевачких улица – Улица
Жарка Зрењанина, од 10 до 13
сати, од Улице др Жарка Фогараша до Улице др Светислава Касапиновића. На том простору биће демонстриране рекреативне активности: фитнес, јога, балет итд. У уторак,
20. септембра, биће промовисани „бициклофони” – тренажни
двоточкаши с пуњачем за мобилне телефоне, а у среду, 21.
септембра, ученици и професори Машинске школе Панчево представиће справу за вежбање „Спартакус” и ветрогенератор, у контексту афирмације правих вредности и едукације ученичке популације, с
циљем стицања корисних еколошких навика.
Поводом обележавања Међународног дана без аутомобила, 22. септембра, за моторна возила биће затворен Кеј
Радоја Дакића од 16 до 19 сати, у делу од Улице др Жарка
Фогараша до Улице др Светислава Касапиновића.
Поред ових активности, Секретаријат за заштиту животне средине ће наредни број
„Екопедије”, дечјег часописа о
очувању животне средине, посветити Европској недељи мобилности и едукацији школске деце, посебно када је реч о
алтернативним видовима превоза и смањењу емисије издувних гасова.

На основу уговора о праћењу
квалитета површинских вода
на подручју града Панчева
који је Завод за јавно здравље Панчево склопио с Градском управом, стручњаци те
здравствене установе током
лета су испитивали квалитет
воде за купање. Завод је током сезоне купања редовно
спроводио микробиолошку
анализу воде с панчевачких
купалишта, која обухвата
утврђивање нивоа фекалних
колиформних бактерија, аеробних хетеротрофа, као и
физичко-хемијску анализу
(присуство суспендованих
материја, нитрита, нитрата,
хлорида итд.).
Према Уредби о класификацији вода, све воде које не
припадају првој, другој и
трећој класи могу бити ризичне по здравље купача. Секретаријат за заштиту животне средине и Завод за јавно
здравље након анализе резултата у склопу петог овогодишњег испитивања присуства опасних и загађујућих

материја у води (узорковање
обављено 31. августа) закључио је да Панчевци могу да
се купају на Белој стени и купалиштима у Јабуци, Глогоњу, као и на градској плажи у
Панчеву. Квалитет ових вода
је у рангу треће класе, оне
имају умерен еколошки статус и могу се користити за
купање и рекреацију. Занимљиво је да вода у качаревачком језеру припада првој
класи и грађани могу слободно да се купају.
Анализа узорака из Поњавице показује да она садржи
велику количину материја
које могу угрозити здравље
купача, тако да стручњаци из
Завода и Секретаријата за заштиту животне средине обавештавају грађане да избегавају купалишта у Омољици,
Банатском Брестовцу и Иванову. У тим местима вода
припада петој класи (лош
еколошки статус), тако да се
на тим популарним купалиштима не препоручује купање из безбедносних разлога.

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА

Еколошке обвезнице
Француска ће бити прва држава у свету која ће 2017.
емитовати „зелене обвезнице” у настојању да финансира еколошке инвестиције.
Овај инструмент финансирања пројеката за заштиту
животне средине искључиво
је био резервисан за сектор
бизниса и одабране институције, а сада ће га први пут
користити једна држава. Тим
чином Француска потврђује
позицију покретачке снаге у
процесу спречавања климатских промена, а стручњаци
предвиђају да ће ово тржиште обвезница убрзати развој зелене економије и начинити од Париза један од водећих финансијских центара
за подршку енергетској транзицији. Људи из невладине
организације „Светски фонд
за природу” истичу да је реч
о послу вредном девет милијарди евра, а конкретан циљ
је финансирање „зелених”
улагања у трећој фази француског програма „Инвестиције за будућност”.
Тржиште „зелених обвезница” датира од 2007, када
су институције попут Европске инвестиционе банке и
Светске банке емитовале

обвезнице за финансирање,
поред осталог, обновљиве
енергије и пројеката енергетске ефикасности. Том
програму су се прикључили
и локалне власти и неколико
француских региона, који су
емитовали „зелене обвезнице” како би финансирали
пројекте за јавни превоз и
унапређење енергетске ефикасности. Према подацима
француске владе, глобално
тржиште „зелених обвезница” нарасло је са само 13 милијарди долара у 2013. на 48
милијарди у 2015, а предвиђа се да ће у 2016. достићи
100 милијарди. Велики раст
тржишта „зелених обвезница”, међутим, није скренуо
пажњу с недовољне транспарентности многих пројеката
за које је било планирано да
се њима финансирају.

Римски отпад
Римске власти затражиле су
од Аустрије да им помогне у
кризи с решавањем проблема комуналног отпада и преузме део смећа из тог града.
Аустрија већ годинама увози
смеће са Сицилије и из Напуља, а ускоро би до те земље могао да иде и воз са отпадом из Рима. Годишње у
Аустрију из иностранства
стиже 200.000 тона отпада

на прераду, највише из Италије. Италијани такође планирају да транспортују додатних 50.000 тона отпада у
Немачку.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Х И Т НА ПО МО Ћ

Кад младо срце оболи

Пише:
др Мирослав Тепшић
Из недеље у недељу људи и
догађаји намећу нове теме.
Природа свакодневних бољки Панчеваца потврђује неке давно познате и очекиване здравствене статистике.
Оне друге, које су у порасту
и мање прихватљиве, нерадо прихватамо.
Познато је да су кардиоваскуларне болести постале
водећи узрок оболевања и
смртности у савременом
свету. Уз ове болести неизоставно иде прича о факторима ризика. Неактивност,
калоричну храну, пушење,
дијабетес и висок крвни
притисак најчешће окривљујемо за промене нормалне анатомије и физиологије организма. Како, међутим, објаснити све већи
број младих људи са инфарктом срца и акутним
стањима кардиоваскуларне
природе? Да проблем буде
већи, млађи пацијент тешко
признаје себи и другима да
су бол, малаксалост, мучнина и презнојавање можда
управо срчаног порекла, а да
су томе неретко претходили
интензиван физички напор,
стрес или употреба хемиј-

ских средстава о којима се
нерадо говори. И код ове популације често спомињани
фактори ризика су хипертензија, пушење, прекомерна тежина, поремећаји концентрације, масноћа у крви
и наследни чиниоци. Жене
се по ризику изједначавају с
мушкарцима тек после менопаузе.
Шећерна болест доприноси променама на крвним судовима обично након више
деценија поремећеног метаболизма угљених хидрата.
Ово су разлози за вишеструко већи број мушкараца с
коронарним синдромом у
млађој доби, као и за мањи
утицај шећерне болести на
ову патологију. Примећено
је, такође, да ова популација има мање патолошки измењене коронарне крвне судове. Стезање крвних судова
под утицајем никотина, стимулативних средстава (кокаина и амфетамина), алкохола и неких других стресогених фактора доприноси у
знатној мери инфаркту и
болу у грудима.
Добре околности су те да
млађи пацијенти имају бољу дугорочну прогнозу и да
можемо превентивно утицати на многе факторе ризика. Хајде за почетак да
нам фискултурна настава
не буде само продужени одмор и да са здравим навикама у исхрани почнемо још
од предшколског узраста.
Штетан утицај недозвољених супстанци је нешто о
чему треба стално говорити
и предузимати одговарајуће
мере како би се њихова употреба свела на најмању могућу меру.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нега лица у четрдесетим
Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Четрдесете су године великих животних преокрета и
могућности. Неке од нас могу постати и баке, а неке тек
остварене мајке. Без обзира
на то у којој смо групи, кожа
се у четрдесетим једнако понаша – стари великом брзином. Лице је огледало нашег
живота и добрих или лоших
навика.
У предности су они који су
у тридесетим редовно водили бригу о својој кожи, тако
да она сада изгледа
много здравије и
млађе. Они који су
занемарили тај сегмент, суочавају се с
дубоким борама,
дехидрираном
и
опуштеном кожом.
Генетика је изузетно важна, али за лепо, глатко и затегнуто лице у четрдесетим пресудни су
здрава исхрана, редовна и адекватна
нега коже, месечна
посета козметичару, али и избегавање штетних навика,
као што су пушење,
алкохол, претерано
излагање сунцу и мањак сна.
Веровали или не, положај тела при спавању знатно утиче
на стварање бора. Као што
претпостављате, најбоље би
било спавати на леђима.
Одумирање ћелија узрокује губитак еластичности и
тонуса и тако настаје опуштена кожа. Сада је право
време да се уведу интензивни „шок” третмани који сна-

жно обнављају и штите ДНК
коже обезбеђујући дубинску
регенерацију ткива. Они
имају дуготрајан ефекат попуњавања, чиме се додатно
стимулише процес самообнављања ћелија изнутра. Неки од тих третмана су: радиоталасни лифтинг, инјекциона мезотерапија, ТЦА киселина, као и бројни други
третмани за исхрану коже и
лифтинг.
Хијалуронска киселина
поспешује формирање нових влакана колагена и еластина и зато је незамењива у

четрдесетим. Треба истаћи
да је хијалурон велики молекул који не може да продре у кожу пу тем креме
(осим ако нису у питању
скупе нано тех но ло гије, а
самим тим и скупе креме),
већ се он може унети мезоапаратом,
дер маролером
или инјекционом мезотерапијом.

Петак, 16. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ ВЕЛИКИ ПРОЈЕКАТ „СПОМЕНКА”

ЛЕК ЗА РОДИТЕЉСКЕ И ДЕЧЈЕ МУКЕ
Саветовалиште бележи
одличне резултате
На помолу нова услуга
социјалне заштите?
У оквиру специјализованог
Саветовалишта за младе које
ради при Дому за децу „Споменак”, већ четврту годину заредом реализује се пројекат
„Ојачај себе, предупреди грешку”. Чињеница да се и ова
„сезона” успешно ближи крају,
била је повод да у понедељак,
12. септембра, у просторијама
Саветовалишта буде одржана
конференција за новинаре на
којој су јавности презентовани
подаци о активностима спроведеним током њеног трајања.
Саветовалиште је намењено
деци и младима узраста од седам до осамнаест година код којих постоји ризик за појаву, развој и одржавање девијантних
облика понашања, затим младима снижених интелектуалних капацитета, младима с проблемима у психосоцијалном
функционисању, као и онима
који имају проблеме у учењу, то
јест деци која у својим редовним школама раде по ИОП-у.
Ништа без подршке
С децом се ради индивидуално и групно, а непосредан
третман врше психолог, дефектолог – специјални педагог
и дефектолог олигофренолог.

Пројекат је почео у мају и трајаће до октобра, а сусрети с
клијентима одржавају се три
пута недељно.
– Захвални смо Граду на томе што препознаје потребу да
се овај пројекат реализује и што
нам за то пружа финансијску
подршку. Саветовалиште које
се бави развојним проблемима

Од очаја до уверења да је сваки проблем решив
и проблемима поремећаја у понашању тренутно постоји само
„Споменку”. Позитивна искуства родитеља и деце најбољи
су показатељ оправданости
пројекта. Показало се да би било још боље када би он могао да
траје током целе школске године, што сада није случај због
неподударања с термином када
Град расписује конкурс за доделу средстава за ове намене. Сви

ОБЕЛЕЖЕН ВРЕДАН ЈУБИЛЕЈ

Славље у свету тишине
Међуопштинска организација
глувих и наглувих (МОГН)
Панчево обележила је у суботу,
10. септембра, шездесет година постојања. Прослави у просторијама организације су, поред самих чланова, присуствовали и представници Савеза
глувих Србије, као и гости из
других градова у нашој земљи.
На пријему је, у име Градске управе, био Миленко Чуч-

индикатори указују на то да Саветовалиште има предиспозиције да у будућности прерасте у
једну од нових услуга социјалне заштите у Панчеву и наш
тим апелује на градску власт да
размотри ту идеју – истакла је
Тања Лукић, директорка „Споменка” и координаторка пројекта.

нам је несебично пружао помоћ током свих ових година.
Без такве подршке ми као организација не бисмо постојали. Још једном много хвала из
нашег малог света тишине –
поручила је Зорићева.
Међу бројним активностима које реализује Међуопштинска организација глувих
и наглувих, као што су позоришне представе, одласци на

Она је изнела и податак да
је ове године кроз Саветовалиште прошло око шездесеторо
деце. Одржане су трибине о
учењу социјалних вештина у
ОШ „Браца Петров”, а планирано је да до краја пројекта буду одржана још два таква скупа, и то у ОШ „Ђура Јакшић” и
у Машинској школи. На крају
ће сви учесници у пројекту
отићи на једнодневни излет.
Позивна искуства
Према речима Миленка Чучковића, већника задуженог за
рад, запошљавање и социјална
питања, Град је за овај пројекат

издвојио 267.000 динара, а део
средстава је обезбедио „Споменак”, тако да је његова укупна вредност око 535.000 динара. Чучковић је обећао да ће
бити размотрена могућност да
конкурс за доделу средстава
буде расписан раније, како би
пројекат у „Споменку” наредне године почео пре маја.
И родитељи деце која долазе у Саветовалиште указали су
на потребу да оно ради током
целе школске године.
– Са сином долазим у Саветовалиште од прве године његовог постојања. Тада је био у
шестоm разредu. Он чланове
стручног тима „Споменка” доживљава као своје другаре и с
њима је успео да разреши проблеме који се тичу његове сигурности у себе, поремећаја пажње и слично. Ми као родитељи у великом броју случајева
немамо довољно знања да се
носимо са изазовима који се
деци намећу већ на почетку
школовања. Ако и уочимо проблем, не знамо коме да се
обратимо за помоћ. Саветовалиште је прво и једино место
где смо наишли на разумевање
и подршку и где је напредак
уочљив не само код деце већ и
код нас родитеља, који из стања очаја долазимо до уверења
да је сваки проблем решив –
рекла је Тања Павловић.
Њено искуство деле и други
клијенти Саветовалишта, па
би било добро да у Градској
управи заиста размисле о
озбиљнијој подршци овом
пројекту или чак о предлогу да
он прерасте у услугу социјалне
заштите.

ЛЕ ТО ВА ЊЕ НА ПО КЛОН
Захваљујући донацији Ротари-клуба „Београд Скадарлија”
и залагању Црвеног крста Чукарица, двадесеторо деце из
две установе и две специјалне школе иде 23. септембра у
Грчку на седмодневно летовање. Једна од поменутих установа је панчевачки дом „Споменак”.
Томе је допринело велико залагање Тање Лукић, која је
на недавно одржаном састанку у Ротари-клубу „Београд
Скадарлија” представила присутнима рад „Споменка”. Тако ће петоро деце из тог дома имати прилику да ускоро први пут у животу уживо види море.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Бранцин из рерне

ковић, градски већник задужен за рад, запошљавање и социјалну политику.
– Град Панчево будно прати
и подржава рад свих невладиних организација, а поготово
оних које се баве подршком
особама с различитим врстама
инвалидитета. Ове године је из
буџета у те сврхе издвојено око
1.250.000 динара – истакао је
Чучковић честитајући јубилеј
члановима МОГН Панчево.
Председница организације
Александра Зорић обратила се
гостима на знаковном језику.
– Желим да честитам шездесет година постојања наше
организације свим нашим
члановима и онима који су допринели њеном раду. Посебно
желим да захвалим Граду, који

Страну припремила
Драгана

Кожан

фестивале, спортске активности и разна такмичења, посебно се истиче преводилачки
сервис намењен глувима.
– У оквиру овог пројекта,
који финансира Министарство рада РС, члановима организације су на располагању
тумачи знаковног језика. Они
им помажу у обављању свакодневних активности, без обзира на то да ли је реч о одласку
у банку, код лекара, у Полицијску управу и томе слично.
Тиме је њихово споразумевање знатно олакшано и живот
им је једноставнији – објаснила
је Сузана Белић, секретар организације.
Она је додала да постоје и
бројне врсте помоћи и подршке намењене наглувим особама, међу којима су правни и
други савети у вези с набавком
новог слушног апарата и контакти са аудиолошким кућама.
Просторије организације налазе се у Улици цара Лазара 23, а
контакт-телефон је 348-367.

Бранцин је риба предивног
укуса и како
год да је припремите, биће
одлична. Ово је
брз рецепт за
рибу без мириса који се шири по целој кући. Уживајте у
укусу и мирису
мора и бар на
тренутак замислите да сте
још увек на одмору.
Састојци: цела очишћена риба бранцин, једна супена кашика маслиновог уља, морска со, бибер, свежи зачини (жалфија, оригано, мајчина душица).
Припрема: Зачинске биљке ситно исеците и помешајте. Рибу засеците ножем преко коже, да направите прорезе. То урадите са обе
стране. Добро је посолите и побиберите, утрљајте со споља и изнутра и у прорезе. Затим додајте зачинске биљке на исти начин: споља, изнутра и у прорезе. У мањи плех ставите папир за печење, па
на њега рибу. Прелијте рибу уљем. Пеците 20 минута у рерни загрејаној на 220 степени. Немојте је пећи ни минут дуже, јер ће бити сува. Уз овако припремљену рибу додајте свежу салату и имаћете потпун, сит, укусан и здрав оброк.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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A DÉL-BÁNÁTI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK XXVII. SZEMLÉJE

HITBEN A MEGMARADÁSÉRT
A Dél-bánáti Szemlét 44
év után ismét Kevevárán
tartották
Egy napban közel 300
résztvevő lépett fel
A kevevári Keve Magyar Művelődési
Egyesület a múlt évben felvállalta a kötelességet, hogy megrendezi a Dél-bánáti
Magyar Művelődési Egyesületek XXVII.
Szemléjét, amelynek több évtizedes hagyománya van, tekintettel arra, hogy az
elsőt még 1969-ben tartották meg Hertelendyfalván. Nyolc szemle után megszűnt a folytonossága, így a kilencediket
majd csak 1989-ben tartották meg. Azóta minden évben találkoznak a Dél-bánáti magyar művelődési egyesületek
képviselői, megosztják egymással munkatapasztalataikat, gondjaikat és közösen próbálkoznak megoldást keresni
azokra, valamint a szélesebb közönségnek bemutatják évi munkájukat.
Az idei szemle napjának szeptember
10-ét tűzték ki, a programot pedig a délelőtti órákban a kevei római katolikus
templom parókiájának épületében tanácskozással kezdték Településeink karácsonyi szokásai témával. Annak ellenére, hogy meghívást intéztek minden
magyar művelődési egyesületnek, amely
Dél Bánság területén működik, nem
tudtak mindannyian megjelenni. A
szemle veteránjait is meghívták, akik a
kezdetekben részt vettek a kis közösségek művelődési munkájának a fellendítésében és ily módon támogatták a közösségek tagjait a művelődési életre.
A tanácskozást a Keve Magyar Művelődési Egyesület elnöke, Binec János nyitotta meg és vezette. A kezdetén egy perc
hallgatással, tisztelettel adóztak a szemle
azon veteránjainak, akik az elmúlt egy
évben eltávoztak az élők sorából.
Az idei tanácskozás témáját közösen
határozták meg a szemlét előkészítő
gyűlésen azzal a céllal, hogy egybegyűjtsék és megőrizzék a meglévő szokásokat,

amelyek felkerülhetnek a térségünk magyar értékeinek listájára. A megbeszélt
témakör bemutatóját mindössze három
egyesület készítette el, ami egyfelől arra
utal, hogy a karácsonyhoz fűződő hagyományos szokások lassan elvesznek, de
sajnos arra is, hogy nem volt elég jóakarat a téma feldolgozásához.
A tanácskozáson részt vett a Magyar
Nemzeti Tanács elnöke, Hajnal Jenő Szabadkáról és a szabadkai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, Dudás Károly. A jelenlévők megragadták az alkalmat, hogy előadják a szórványban működő művelődési egyesületek munkájával kapcsolatos nehézségeket
és kérték, hogy közösen keressenek megoldást azokra. Minden nehézség fő okozója az anyagi támogatás hiánya, de
olyan vélemények is elhangzottak, amelyek a szemle megszokott formájában való rendezés igazoltságát kérdőjelezték
meg. Az ijabb résztvevők előterjesztették ajánlataikat az egyes problémák megoldására, mint amilyen a zenei tábor
megszervezése gyermekek számára, a
szemlével és térségünk kulturális értékeivel kapcsolatos fontos adatok és iratok

dokumentálása. Záróhatározatként elhangzott, hogy nem kell lemondani a
szemle megszervezéséről, inkább azon
kellene dolgozni, hogy a művelődésben
dolgozó amatőröknek alkalmat nyújtsanak évente többszöri találkozásra.
A vajdasági szervezetek vezetőitől elhangzott a bíztatás, hogy mindig számíthatnak támogatásra és segítségre, de arra
van szükség, hogy az egyesületek megfogalmazzák a szükségeiket és hogy pontosított kérelmekkel forduljanak az intézmények felé.
Határozatot hoztak, hogy a jövő évi,
XXVIII. Szemle házigazdája a torontálvásárhelyi Jószef Attila Művelődési Otthon lesz, az idei Karácsonyi Találkozót
pedig a fejértelepi Ady Endre Magyar
Művelődési Egyesület szervezi.
A szemle programjának része volt egy
gazdag kézimunkakiállítás is, amelyet a
művelődési egyesületek kézimunka csoportjainak tagjai készítettek. A Művelődési Központ helyiségét szebbé tették a
hagyományos varrottasokkal és kézműves tárgyakkal. A kiállítást Gál Veronika,
a Petői Sándor Program ösztöndíjasa
nyitotta meg, aki munkájával segíti a

szórvány közösségben működő civilszervezetek tevékenységét.
A délutáni órákban megérkeztek a
művelődési műsor résztvevői. Az Avilai
Szent Teréz Római katolikus templomban ökumenikus istentiszteletet tartottak, amelyen együtt szolgált Halász Béla,
a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke és Csipak Csaba, székelykevei plébános.
Az istentiszteletet követően a résztvevők a népviseletek tarkaságában a Művelődési Központhoz vonultak át, ahol a
művelődési műsor helyszíne volt.
Miután elhangzottak az üdvözlőbeszédek, a szabadkai székhelyű Vajdasági
Magyar Művelődési Szövetség elnöke,
Dudás Károly megnyitotta a szemlét. Beszédében kiemelte, hogy a Dél-bánáti
magyarság fontos része a vajdasági magyar nemzeti közösségnek.
A műsort a Dél Pacsirtái gyermekkórus nyitotta meg, amely több településről
toborozza össze tagságát. Őket követően
egymás után léptek színre az amatőrök –
gyermekek és felnőttek Keveváráról,
Székelykevéről, Sándoregyházáról, Hertelendyfalváról, Pancsováról, Torontálvásárhelyről, Udvarszállásról, Fejértelepről és Versecről, összesen mintegy
300 - an. Műsorukban népdal, néptánc,
citerazene és irodalmi összeállítás szerepelt, végül pedig az összes résztvevő közös énekével zárult, az anyanyelv megőrzéséről szóló üzenettel.
A szemle jelképei – a vándorkép és
zászló a kevei Keve MME elnökének, Binec Jánosnak kezéből a torontálvásárhelyi József Attila MO igazgatójának, Horti
Lászlónak kezébe került, amivel jelezték,
hogy a szemle továbbra is fennmarad.
A bemutatott műsorok alapján igazolódott a tény, hogy a Dél-bánáti magyarok még nem kívánnak teljesen lemondani önazonosságukról, annak ellenére,
hogy a lakosság létszáma nagyon lecsökkent több településen és hogy érdemes
dolgozni az ijú, jövő nemzedékkel a magyar kultúra és hagyomány megőrzésén
e térségben.
Lőcsei Ilona
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A PANCSOVAI PETŐFI SÁNDOR MME 70 ÉVES FENNÁLLÁSÁT ÜNNEPLI

ELISMERÉSEK, UTAZÁSOK ÉS EGY NAGY JUBILEUM
A Petői Sándor Magyar Művelődési Egyesületet 1946. júniusában
alapították Pancsován. Az évek
során az egyesületben számos irodalmi estet, hangversenyt, vendégszereplést, művelődési előadást,
táncestet, termelői és politikai előadást és újévbevárást szerveztek.
Őszre egy nagyon fontos évfordulót ünnepel. Az egyesület jelenlegi
elnöke, Rancz Károly nyújtott betekintést az egyesület elmúlt és jövő eseményeibe.
ПАНЧЕВАЦ: Idén ünneplik a 70
éves fennállás évfordulóját. Hogyan tervezik az ünnepség programját?
RANCZ KÁROLY: Legfontosabb tervünk, hogy minnél több
tagunkat idecsalogassunk az ünnepségre. Ez a jelenlegi aktív tagokra is vonatkozik és a valamikori tagokra, akik szerte élnek a
világban, Ausztráliától Svédországig, Németországban és Magyarországon. A központi ünnepséget szombaton, október 29-én
tartjuk meg. Gála előadást tartunk, itt fellép majd néhány egyesület a környékből, helyi egyesület, amellyel mindennapos kapcsolatunk van. Elvárjuk, hogy

meglátogat a kolozsvári művelődési egyesület Romániából,
amellyel hagyományosan jó viszonyokat ápolunk már több
mint két évtizede. Meghívjuk városunk társadalmi-politikai szervezeteit is, akárcsak a Vajdasági
szervezeteket, a Magyar Nemzeti
Tanácstól kezdve néhány Bonyhádi egyesületig és a környékén
lévőket, ahol nemrégen vendégszerepeltünk. Hollandiába is
küldtünk meghívókat, ott néhány
évvel ezelőtt ugyancsak vendégszerepeltünk, várjuk, hogy eleget
tesznek a meghívásnak abban a
reményben, hogy meg tudnak
majd látogatni.
• Lesznek-e valamilyen különleges fellépések?
– Előreláttunk programot,
amelyet a Pancsovai Művelődési
Központban tartunk meg, ott
részt vesz az összes vendégünk és
elismeréseket osztunk ki, amiről
még mindig tárgyalunk. Az egyesület elnöksége hoz döntést arról,
hogy milyen elismerések legyenek és kinek adjuk őket. Van még
egy kezdeményezés, amely még
ugyancsak nincs véglegesítve és
pontosabban az egyes egyesületekkel való testvéregyesületi kap-

csolat megteremtésére vonatkozik. A terv szerint ezt az elismerést is az egyesület 70 éves fennállásának ünnepi rendezvényén
adnánk át.
• A nyár folyamán Ön is egy
ünnepi elismerést vehetett át a
Magyar Nagykövetségen. Miről
van pontosan szó?
- A Magyar Arany Érdemkeresztjét adták át nekem az eddig
kifejtett munkámért az egyesületben és a szórványmagyarsággal.
Egyszer évente adományozzák
Nemzeti ünnepünk, az 1848. Forradalom és szabadságharc emlékére, március 15. alkalmával. Ez a
nap Magyar állami ünnep, az elismerést pedig a Magyar Nagykövetség ajánlására adományozták
nekem. Nem csak nekem, hanem
jelképesen minden magyarnak,
aki e tájegységen él. Én ezt nem
személyesítem önmagammal,
mert én egyedül nem kaphattam
volna elismerést. Ez az itteni magyarok elismerése, akik Isten kegyelméből ebben a térségben születtek és remélem, hogy meg is
tudják itt tartani gyökereiket.
• Az egyesület épületét felújították. Mindent elvégeztek, vagy
maradt még befejezetlen munka?

- Csak egy részét újítottuk fel és
ezt sikerült megoldanunk önerőből. Minden helyiséget kimeszeltettünk a színpad mögötti téren
kívül, amely eléggé sok gondot
okoz. Az ablakok és ajtók nagyon
rossz állapotban vannak, legjobb
lenne, ha az összeset lecserélnénk
valahogy, amennyiben sikerül
anyagi eszközt biztosítani. Talán a
rendelkezésünkre álló anyagiakkal többet is elvégezhettünk volna,
ha nem ér a rossz szerencse a nagy
viharral, amely Pancsován pusztított, amikor majdnem az összes
cserép összetört a tetőzeten. Nagy
részét lecseréltük, közel 90 % -ban
elvégeztük a munkálatokat, még
az udvaron lévő fedett részeket
kellene javítani, de jelenleg arra
nem létezik anyagi eszköz.
• Augusztus közepén Kolozsvárt látogatták meg Romániában.
Milyen rendezvény volt az?
- A 18. Szent Istváni Nemzetközi
Folklórfesztiválon voltunk. Az öt
nap alatt, ameddig ott tartózkodtunk, hét fellépésünk volt, a legjelentősebb minden esetre az augusztus 19-ei Gála előadáson való
bemutatkozásunk volt Kolozsvár
főterén, amelyen minden vendégegyüttes fellépett Görögországból, Olaszországból, Ausztriából,
Magyarországból, Lengyelországból, Kárpátaljáról, Horvátországból, valamint mi Vajdaságból és
néhány helyi magyar egyesület.
Felmérésem szerint a Gála műsoron több száz néző volt. Tele vagyunk gyönyörű élményekkel és
nagyon szépen bemutatkoztunk
magunkat és városunkat is, amely
támogatott, hogy egyáltalán eljuthassunk arra a rendezvényre. Hálásak vagyunk városunknak,
hogy felismerte ennek az európai
rendezvénynek a fontosságát és
lehetővé tette hogy elutazzunk
oda. Véleményem szerint mi illendőképpen mutatkoztunk be.
Velünk utazott Rotár Nemanya,
mint a Városi vezetőség képviselője és azt gondolom, hogy ő is
felismerte a rendezvény jelentősé-

gét. Reméljük, hogy jövőre is lesz
lehetőségünk odautazni és képviselni városunkat. Tánccsoportunk és vegyes kórusunk lépett
fel. Egyike a legnagyobb élménykeltő fellépésünknek a sóbányában volt, 200 méterre a föld felszíne alatt, ahol egy nagy amiteátrumban énekelt a kórusunk.
• Nemsokára egy gasztronómiai rendezvényt készítenek. Mit
tud erről mondani nekünk?
- Ez egy hagyományos gasztronómiai rendezvény, amelynek azt
a nevet adtuk: A Duna torkollik a
Temesbe, Mika Antić verse szerint. Részt vesz néhány pancsovai
egyesület, amely ezzel foglalkozik. Vendégeink lesznek Beresztócról, Galagonyásról, Torontálalmásról és még sokan, valamint
néhány egyesület a városon belül,
akiknek hasonló programjuk

van. Ők mindannyian a hagyományos konyhát mutatják be, valamit, amit nagyanyáinktól őriztünk meg és ami még a régi módon készül. Mindenkinek van sajátos terméke, amit felkínáljon. A
rendezvényt szeptember 16-án,
17-én és 18-án tartjuk meg az
egyesület székházában, ezért
megszólítom az érdeklődőket
hogy jöjjenek a hazai termékek
kóstolójára. Valószínű, hogy a
műsort a nagybecskereki Madách
Amatőr Színház fellépése zárja,
Kálmán Imre legnépszerűbb operettjének, a Csárdáskirálynőnek
részleteit adják elő. Vendégeket is
várunk Véméndről, Mohács környékéről Magyarországról, akikkel kapcsolatban vagyunk, és várjuk kedves polgártársainkat is. Az
ajtó mindenki előtt nyitva lesz.
Biszak Karolina

A PETŐFI SÁNDOR MME MAGYARORSZÁGON

ÉRTÉKMENTŐ TÁRLATMEGNYITÓ

BUKOVINAI TALÁLKOZÁSOK BONYHÁDON

ŐSEINK EMLÉKÉRE
Kézimunkák Dél-Bánát
minden részéről

A meghívásnak eleget
tettek a vendégek
Romániából,
Magyarországról,
Lengyelországból,
Kárpátaljáról
és Szerbiából
Bukovina, nagyapáink és dédapáink elbeszélése szerint bűvös földterület. Tájegység, amelynek soha
nem volt saját autonómiája, de
nagyon sokan szerették. Lengyelek, magyarok, ruszinok, románok és sokan mások tekintik saját
hazájuknak. Nevét az Osztrák
Monarchia uralom alatt kapta a
szláv népek által használt kifejezés
hatására, amelyet a tájat befedő
csodás bükkfaerdőkre használtak.
Ez évben is megtartották a magyarországi Bonyhádon a Bukovinai Találkozások Nemzetközi
Folklórfesztivált. A 27. háromnapos fesztivál feladata, hogy összehozza a székelyeket, kiknek ősei
Bukovinából származnak és felidézze a régi emlékeket, hagyományokat. A fesztivált megtisztelték jelenlétükkel a magyaror-

szági városokból érkező vendégek, valamint a tánc és énekes
csoportok Romániából, Lengyelországból, Moldvából, Kárpátaljáról és Szerbiából.
Hazánkat a pancsovai Petői
Sándor MME és a székelykevei
Petői Sándor MME képviselték.
A fesztivál ünnepi megnyitója
pénteken volt, amelyen sorra került a résztvevők bemutatkozása
és a különféle kiállítások megnyitása a Bonyhádi Művelődési Központban. A fesztivál másnapján
Bonyhád utcáit benépesítették a
résztvevők és szemlélők, akik Európa országaiból érkeztek, mivel
ezt a napot az összes résztvevő
felvonulásának szánták. Táncoltak és énekeltek népviseletekbe
öltözve a bonyhádi Városi Könyvtártól a Művelődési Központig,
ahol szabadtéri színpadot állítottak fel, amelyen később bemutatták műsoraikat.
A pancsovai Petői Sándor
MME egy népdalcsokorral mutatkozott be. A kórus kifogástalanul szerepelt, az éneklésük nagyon vidám és minőséges volt annak ellenére, hogy rövid ideig tartott. A székelykevei kórus is azt

bizonyította, hogy Vajdaságban
még őrzik a hagyományokat és
ragaszkodnak gyökereikhez.
A fesztiválon néptánc és népdaléneklés mellett még számos
szórakoztató és tanulságos programot rendeztek. Egyike az ilyen
érdekes történésnek a “Keresd a
rokonodat” sátor volt, ahol az ún.
családfa alapján meg lehetett keresni olyan rokonokat is, akikről
talán nem is tudtak. Ugyanakkor
több sátorból különböző ínyenc
falatok illata terjengett. Időseket
és ijakat egyaránt vonzott a birkapörkölt főzés, a hazai borok és
szőlők kóstolása, amelyekről
Bonyhád híres, és különféle sütemények, hazai sörök ízlelése.
Vasárnap, mint bármely fesztivál záró napja, csendesebb hangulatban telt el. A mi énekes csoportjainknak a környező településeken
volt fellépésük, miután hazaindultak. Nagyon sok ismeretség és barátság kezdett kialakulni és a
résztvevők mindannyian nagyon
várják a jövő évet, amikor ismét
társaloghatnak és megoszthatják a
Bukovináról és az onnan eredő
emberekről szóló elbeszéléseket.
Biszak Karolina

Az al-dunai Sándoregyháza volt a
házigazdája a sorrendben második alkalommal megszervezett,
Őseink emlékére elnevezésű, Délbánáti magyar - székelymagyar
kézimunka- és kézműves kiállításnak. Az eseményre augusztus
14-én került sor a Žarko Zrenjanin Művelődési Ház előcsarnokában. A Bonnáz Sándor Magyar
Művelődési Egyesület főszervezésében megvalósuló találkozóra a
régióban megszólított települések
közül, a helybéliek mellett Kevevára, Hertelendyfalva, Székelykeve, valamint a torontálvásárhelyi
Pipacs Nőegylet, illetve a Magyar
Művelődési és Művészeti Központ küldtek képviseletet.
A szerb és a magyar himnusz
intonálását követően az egybegyűlteket - a kiállítókat, a szervezésbe besegítőket, a támogatókat... Cvetánovity Katalin, a szervező egyesület jegyzőkönyvvezetője, az asszonycsoport pénztárosa köszöntötte. Az alkalmi műsort
lekerekítve az egyesület kórusa
népdalcsokrot adott elő, Almási
Júlia tanárnő felkészítésében.
A kiállított mintapéldányokból,
aprósüteményekből, kalácsokból
és különböző házi készítésű konyhai (íz)remekekből az érdeklődők
a művelődési ház környékén felállított elárusító standokról válogathattak. A rendezvényt anyagilag a
Magyar Nemzeti Tanács is támogatta, melynek képviseletében Salamon Géza, a székelykevei Žarko
Zrenjanin Általános Iskola igazgatója volt jelen. A szervezők, kü-

lön erre az alkalomra, egy vándorbotot is készíttettek. Bizakodó reményvel, hogy a pántlikás husáng
a dél-bánsági régió mennél több
magyar és székelymagyar, sőt más
helységébe is eljut majd az előttünk álló években, évtizedekben.
Mint ismeretes, az első ilyen jellegű kiállításra 2014 augusztus
utolsó hétvégéjén került sor Torontálvásárhelyen, az azóta megboldogult Mérges Sándor kezdeményezésére. A néhai nagyközség
polgári közössége telepes ősei
„partraszállásának” 220.évfordulójáról emlékezett meg akkortájt egy
háromnapos ünepségsorozattal.
Lényegében ez az idei ivánovai
találkozó is szerves részét képezte
egy hagyományosnak mondható,

háromnapos helyi rendezvénysorozatnak, mely Ivanovai halásznapok és éjek néven épült be a
köztudatba. Az idei sport-, horgászati-, kulturális-, gasztro-, hagyományőrző-, továbbá különböző zenei műfajt éltető lokális kavalkád sűrűjében a nagyboldogasszonyi búcsús pillanatok számára is maradt talpalattnyi hely.
A tárlatmegnyitón egybegyűlt
csoportok vezetői az idei, sorrendben XXVII. Dél-Bánáti Szemlére
hívogató plakátot is átvehették. A
régió kultúrparlamentjeként is
nyilvántartott rendezvényre ez év
szeptember 10-én került sor Kevevárán, a helyi Keve Magyar Művelődési Egyesület szervezésében.
Martinek Imre
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ДВАДЕСЕТ СЕДМА СМОТРА ЈУЖНОБАНАТСКИХ МАЂАРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

С ВЕРОМ У ОПСТАНАК
Након 44 године
Јужнобанатска смотра се
поново одржава у Ковину
Наступило око 300
учесника у једном дану
Мађарско културно-уметничко друштво „Кеве” из Ковина прошле године је прихватило обавезу да организује двадесет седму Смотру јужнобанатских мађарских културно-уметничких друштава, која има вишедеценијску традицију, с обзиром на то да је
прва смотра одржана давне 1969. године у Војловици. Након осам смотри
дошло је до прекида континуитета, па
је девета смотра одржана тек 1989. године. Од тада се сваке године састају
представници мађарских културних
установа из јужног Баната да би поделили међусобно своја искуства у раду
и проблеме, те заједно покушали да
нађу решења за њих и да представе
широј јавности свој годишњи рад.
За дан овогодишње смотре је одређен 10. септембар, а програм је започет
у преподневним сатима у просторијама парохијског дома римокатоличке
цркве у Ковину саветовањем на тему
„Божићни обичаји по насељима”. Иако
је позив упућен свим мађарским културно-уметничким друштвима која
раде на територији јужног Баната, нису успели сви да се одазову. Позвани су
и тзв. ветерани смотре, који су у зачецима учествовали у покретању културног рада у многим малим заједницама и на тај начин подстицали чланове заједница на културни живот.
Састанак је отворио и водио председник локалног Мађарског културно-уметничког друштва „Кеве” Јанош
Бинец. На самом почетку саветовања
минутом ћутања је одата пошта ветеранима смотре који су преминули
протекле године.
Тема овогодишњег саветовања је
одабрана на заједничком припремном

састанку смотре с циљем да се сакупе и
архивирају постојећи обичаји који се
могу наћи на листи мађарских вредности
с наших простора. Презентацију на договорену тему припремила су свега
три друштва, што је с једне стране наговештај тога да стари обичаји везани
за божићне празнике полако нестају,
али нажалост и тога да није било довољно добре воље да се тема обради.
Саветовању су присуствовали и
председник Националног савета мађарске националне заједнице Јене Хајнал из Суботице и председник Културног савеза војвођанских Мађара са
седиштем у Суботици Карољ Дудаш.
Присутни су искористили прилику да
изнесу проблематику у вези с радом
културних друштава у дијаспори и
тражили да се заједнички пронађу решења. Главни узрок свих проблема се
своди на недостатак материјалне подршке, али су могли да се чују и коментари по питању оправданости
одржавања смотре у устаљеној форми.
Млађи учесници су изнели своје идеје
за могућност решавања појединих
проблема, као што је организовање

музичког кампа за децу, архивирање
важних података и документације у
вези са смотром и с културним вредностима овог подручја. Донет је закључак да не треба одустати од организовања смотре, већ би требало радити на томе да се аматерима пружи
прилика за више сусрета годишње.
Од присутних челника војвођанских организација добили су уверавања да ће им се увек пружити подршка
и помоћ, али је потребно да свако друштво дефинише своје потребе и да се с
конкретним питањима обрати институцијама.
Донета је одлука и о томе да домаћин наредне, 28. смотре буде Дом културе „Јожеф Атила” у Дебељачи, а овогодишњег „Божићног сусрета” МКУД
„Ади Ендре” из Шушаре.
Део програма смотре била је и богата изложба ручних радова које су изложиле групе везиља, чланице културних друштава. Простор Културног
центра је улепшан традиционалним
везовима и другим рукотворинама, а
изложбу је отворила Вероника Гал,
стипендиста програма „Петефи Шан-

дор”, која својим радом помаже рад
цивилних организација у дијаспори.
У послеподневним часовима су
пристигли учесници културно-уметничког програма. У римокатоличкој
цркви је одржано екуменско богослужење, где су заједно служили Бела Халас, бискуп Реформатске хришћанске
цркве у Србији, и скореновачки жупник Чаба Чипак.
Након богослужења поворка учесника у шаренилу народних ношњи упутила се ка Културном центру, месту
одржавања културно-уметничког
програма.
Након поздравних говора смотру је
отворио Карољ Дудаш, председник
Културног савеза војвођанских Мађара из Суботице. Он је истакао да су јужнобанатски Мађари битни за мађарску националну заједницу Војводине.
Програм је отворио дечји хор „Дел
пачиртаи” који окупља чланове из
више насеља. Након тога су једни за
другим наступили аматери – деца и
одрасли из Ковина, Скореновца, Иванова, Војловице, Панчева, Дебељаче,
Добрићева, Шушаре и Вршца, укупно
око 300 учесника. У програму је било
народне песме и игре, цитрашке музике и литерарних састава, а завршено је заједничким наступом свих учесника песмом с поруком за очување
матерњег језика.
Симболи смотре – прелазна слика
и заставица из руке председника
МКУД-а „Кеве” из Ковина Јаноша Бинеца прешли су у руке директора Дома културе „Јожеф Атила” у Дебељачи
Ласла Хортија, чиме је наговештено
да ће смотре и даље бити.
На основу приказаног обистинило
се да Мађари у јужном Банату још
увек не желе потпуно да се одрекну
свог идентитета, без обзира на то што
се драстично смањио број становника
у многим местима и да вреди радити с
младим нараштајем на очувању мађарске културе и традиције на овим
просторима.
Илона Лечеи
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МКУД „ПЕТЕФИ ШАНДОР” ИЗ ПАНЧЕВА ОБЕЛЕЖАВА 70 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Мађарско културно-уметничко друштво „Петефи Шандор”
основано је јуна 1946. године у
Панчеву. Током година Друштво је организовало многе
књижевне вечери, концерте, гостовања, културне приредбе,
игранке, привредна и политичка предавања и дочеке нове године. На јесен ће прославити
важан јубилеј. Актуелни председник МКУД-а Карољ Ранц
пружио нам је увид у прошле и
будуће догађаје који окружују
ово друштво.
ПАНЧЕВАЦ: Ове године славите јубилеј поводом 70 година
постојања. Како ће изгледати
програм свечаности?
КАРОЉ РАНЦ: Најважнији
план нам је да привучемо што
више наших чланова на прославу. То подразумева и садашње активне чланове и оне
бивше који су расути по свету,
а има их од Аустралије до
Шведске, Немачке и Мађарске.
Централна манифестација ће
бити одржана у суботу 29. октобра. Одржаћемо гала представу и ту ће наступити неколико друштава из околине, ло-

калних друштава с којима смо
у свакодневној вези. Очекујемо
и да ће доћи КУД из Клужа из
Румуније с којим имамо традиционално добре односе преко
две деценије. Позваћемо и друштвенополитичке организације из нашег града, као и организације на нивоу Покрајине, од
Мађарског националног савета
до неколико друштава из Боњхада, где смо недавно гостовали, и околине. Упутили смо позиве и у Холандију, где смо такође гостовали пре неколико
година, те чекамо да се одазову,
у нади да ће моћи да нас посете.
• Да ли ће бити неких посебних наступа?
– Предвиђен је програм који
ће бити одржан у Културном
центру Панчева, где ће учествовати сви гости и биће додељена признања, која су још
увек у оквиру договора. Председништво Друштва ће одлучити каква ће то признања бити и коме ће бити додељена.
Има још једна иницијатива,
али она исто није перфектуирана, а тиче се конкретно братимљења са одређеним друштвима. И то признање је у

плану да буде предато на свечаном чину поводом прославе 70
година Друштва.
• Овог лета је и вама уручено
свечано признање у Амбасади
Мађарске. О чему се тачно ради?
– Уручен ми је „Мађарски
златни крст за заслуге” у вези
са укупним радом у Друштву и
радом с Мађарима у дијаспори.
Додељује се једном годишње
поводом 15. марта, дана који
се везује за 1848. годину, односно тадашње догађаје у Европи. Тај дан је уједно и државни
празник Мађарске и, на основу
предлога који је уследио из
Амбасаде Мађарске, додељено
ми је признање. Не само мени
већ симболично свим Мађарима који живе на овом подручју.
Ја то не поистовећујем са собом, јер ја сам не бих могао да
добијем признање. То је признање овдашњем мађарском
живљу који је вољом божјом
на овој територији рођен и надам се да ћемо сачувати наше
корене овде.
• Зграда Друштва је реновирана. Да ли је све завршено
или још увек има недовршеног
посла?

– Само је део реновиран и то
смо успели из сопствених средстава. Окречене су све просторије осим изабинског простора, који је прилично проблематичан. Прозори и врата су у јако лошем стању тако да би најбоље било да се то све некако
замени, ако успемо да обезбедимо средства. Можда би новцем којим смо располагали било више учињено, али смо имали лошу срећу с великим невременом које је задесило цело
Панчево, када су полупани скоро сви црепови на крову. Велики део смо заменили, око 90%
посла је завршено, још би требало заменити надстрешнице у
дворишту, али тренутно за то
не постоје средства.
• Средином августа сте посетили Клуж у Румунији. О каквој се манифестацији радило?
– У питању је био осамнаести
Међународни фестивал фолклора поводом Светог Стефана. За пет дана, колико смо били тамо, имали смо седам наступа, а свакако је најзначајнији био онај на гала представи
19. августа на главном тргу у
Клужу, где су наступили сви гостујући ансамбли из Грчке,
Италије, Аустрије, Мађарске,
Пољске, Украјине, Хрватске,
као и ми из Војводине и неколико локалних мађарских друштава. По мојој процени, на гала представи биле су стотине
посматрача. Пуни смо прелепих утисака и на прекрасан начин смо приказали и себе и
наш град, који нам је помогао
да уопште одемо на ту манифестацију. Захвални смо нашем
граду, који је препознао значај
ове европске манифестације и
омогућио нам да отпутујемо, и
сматрам да смо ми достојно наступили. С нама је ишао и Немања Ротар, испред Градске
управе, и мислим да је и он
препознао значај ове манифестације. Надамо се да ћемо и

ФОТО: A. СТОЈКОВИЋ

ПРИЗНАЊА, ПУТОВАЊА И ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ

наредне године имати могућност да отпутујемо и представљамо наш град. Имали смо наступе фолклора и мешовитог
хора. Један од најупечатљивијих наступа био је у руднику соли, 200 метара под земљом, где
се налази амфитеатар у којем је
наш хор певао.
• Припремате и кулинарску
манифестацију ускоро. Шта
нам можете рећи о томе?
– То је традиционална кулинарска манифестација коју смо
назвали „Дунав се улива у Тамиш”, по стиховима Мике Антића. Учествоваће неколико
друштава из Панчева која се
баве тиме. Биће присутни гости из Брестовца, Глогоња, Јабуке и многи други, као и неколико друштава која се у оквиру
града баве сличним стварима.

Сви они ће представљати традиционалну кухињу, нешто
што смо сви од бака сачували и
што се спрема на старински начин. Свако има нешто своје да
понуди. Манифестација ће бити одржана наредног викенда,
16, 17. и 18. септембра, у оквиру
Друштва, те позивамо све заинтересоване да дођу на дегустацију домаћих производа. Вероватно ћемо програм зачинити наступом позоришта „Мадач” из Зрењанина, које ће извести одломке из најпознатије
оперете Имреа Калмана „Краљица чардаша”. Очекујемо и госте из Веменда, места близу
Мохача у Мађарској, с којима
смо у контакту, као и наше драге суграђане. Врата ће свима
бити широм отворена.
Каролина Бисак

КУД „ПЕТЕФИ ШАНДОР” У МАЂАРСКОЈ

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ЗА ОЧУВАЊЕ ВРЕДНОСТИ

БУКОВИНСКИ СУСРЕТИ У БОЊХАДУ

У ЗНАК СЕЋАЊА НА ПРЕТКЕ

Одазвали су се гости
из Румуније,
Мађарске, Пољске,
Украјине и Србије
Буковина, магична земља из
прича наших дедова и прадедова. Област која никада није
имала своју аутономију, а вољена је од стране многих. Пољаци, Мађари, Русини, Румуни
и многи други сматрају је својом домовином. Име је добила
под аустријском владавином
под утицајем назива који су
словенски народи користили
за чаробне букове шуме што
покривају крајолик.
И ове године је у мађарском
граду Боњхаду одржан Међународни интернационални фестивал фолклора „Буковински
сусрети”. Мисија 27. тродневног фестивала је да састави Секеље чији су преци потекли из
Буковине и оживи старе успомене и традиције. Фестивал су
својим присуством увеличали
гости из многих мађарских градова, као и фолклорне и певачке групе из Румуније, Пољске,
Молдавије, Украјине и Србије.
Нашу земљу су представљали МКУД „Петефи Шандор” из
Панчева и КУД „Петефи Шандор” из Скореновца. Свечано
отварање фестивала у петак
било је резервисано за представљање учесника и разне изложбе приређене у Боњхадском културном центру. Другог
дана фестивала боњхадске улице су биле пуне учесника и посматрача из целе Европе, јер је
тај дан био резервисан за вели-

Рукотворине из целог
јужног Баната

ку поворку свих учесника.
Плесали су и певали у својим
народним ношњама од Градске
библиотеке до Културног центра Боњхада, пред којим је била постављена велика бина, на
којој су изводили своје игре и
народне песме.
КУД „Петефи Шандор” се
представио сплетом народних
песама. Њихов хор је имао беспрекоран наступ. Извођење
песама је било, иако кратко, изузетно весело и квалитетно. И
скореновачки ансамбл је приказао да се у Војводини чувају
и традиција и корени.
Поред фолклорног и певачког дела фестивала, приређено
је и много других забавних и
поучних изложби и предавања.
Једно од занимљивих дешавања био је и штанд „Пронађи
своју родбину”, на којем се на

основу такозваног дрва живота могла пронаћи родбина за
коју можда нисте знали. Такође, с многих штандова се ширио мирис разних ђаконија.
Кување овчијег гулаша, дегустације домаћих вина и грожђа
по којем је Боњхад познат, разни
колачи и домаће пиво привукли су и младе и старе.
Недеља је, као и сваки последњи дан било ког фестивала,
проведена у мирнијим тоновима. Наше певачке дружине су
имале наступе у околним местима, након чега су кренуле
назад. Многа познанства и
пријатељства су започета и сви
учесници жељно ишчекују следећу годину, када ће се поново
дружити и делити приче о Буковини и људима који су одатле потекли.
Каролина Бисак

Иваново је 14. августа, у холу
Дома културе „Жарко Зрењанин”, било домаћин друге изложбе под називом „У знак
сећања на наше претке”. Ради
се о представљању јужнобанатског мађарског и секељмађарског ручног рада. Позиву главног организатора сусрета, МКУД-а „Боназ Шандор”, одазвали су се, поред мештана, и представници из
Ковина, Војловице, Скореновца, као и из Дебељаче:
чланице Женског удружења
„Пипач” и Мађарског центра
за културу и уметност.
Након интонације српске и
мађарске химне присутне –
излагаче, организаторе и донаторе – поздравила је Каталин Цветановић, благајница
секције жена везиља. У пригодном програму се представио хор Друштва са сплетом
народних песама, уз стручно
руководство наставнице Јулије Алмаши.
Изложене примерке рукотворина, ситне колаче, штрудле и разне домаће кулинарске
специјалитете заинтересовани
су могли да бирају са штандова, који су били постављени
око зграде Дома културе. Ову
манифестацију је финансијски
помогао и Национални савет
мађарске националне заједнице, чији је представник Геза
Шаламон, директор Основне
школе „Жарко Зрењанин” у
Скореновцу, присуствовао до-

гађају. Организатори су посебно за ову прилику припремили пантљикама украшени
штап, с надом да ће бити пренет у што више мађарских, секељмађарских и других заједница у наредним годинама и
деценијама.
Прва изложба ове врсте организована је последњег викенда августа 2014. године у
Дебељачи, на иницијативу покојног Шандора Мергеша.
Грађанска заједница некадашње велике општине је тада
обележавала 220. годишњицу
настањења насељених предака
у оквиру тродневне прославе.
Додуше, и овај ивановачки
сусрет био је саставни део

традиционалне тродневне
месне манифестације, која је
позната као „Рибарски дани и
ноћи”. Ове године је било
спортских, риболовачких,
културних, гастрономских и
музичких догађаја, а остало је
мало простора и за сеоску
славу Велику Госпојину.
На отварању изложбе руководиоци присутних група везиља могли су да преузму и
плакат позивницу за овогодишњу 27. Јужнобанатску смотру. Ова манифестација, која
се у јавности води као културни парламент овог региона,
организована је 10. септембра
у Ковину.
Имре Мартинек
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УЧЕНИЦИ ИЗ ВОЈЛОВИЦЕ И ДЕБЕЉАЧЕ У МАЂАРСКОМ ГРАДУ ПЕЧУЈУ

ИВА НО ВАЧ КО ЛЕ ТО

СУСРЕТ ЈУЖНИХ КРАЈЕВА

ТАКМИЧЕЊЕ У ПЕЦАЊУ ЗА ДЕЦУ

Циљно удружење „Костолањи
Деже” са седиштем у Печују већ
трећи пут заредом, ове године
између 8. и 12. августа, организовало је „Спортски новинарски камп на матерњем језику”.
Ученици су на манифестацију
стигли из војвођанских места:
Купусине, Дебељаче, Војловице
и Тотовог Села, као и из славонског Осијека и Харастија, а
истовремено је и месна Основна школа „Јокаи Мор” имала
своје ученике представнике.
Камп, који је одржан у Стручном колегијуму „Мартон Арон”
у Рацварошу, отворио је представник овогодишњег главног
спонзора, заменик градоначелника, др Ласло Ери. У свом поздравном говору је посебно истакао да је, нажалост, и даље
значајан број деце и омладине у
пограничним земљама који никада нису могли да посете земљу
матицу, иако су данас границе
много проходније него што су
биле пре неколико деценија.
Искру иницирања за проналажење решења овог проблема
покренули су Чаба Баркоци,
млади политиколог из Печуја,
председник Циљног удружења
„Костолањи Деже”, и његови
пријатељи – студенти. Тиме су
истовремено покренули више
међусобно организационо повезаних прекограничних пројеката. Суштина кампа јесте да

младима који стижу ван граница не пружа само разгледање
града пуног садржаја, већ и велики број корисних информација кроз предавања о мађарској историји.
Европски главни град културе

Такође, камп им даје смернице
за увид у проблематику новинарства и пружа им могућност
за обављање спортских активности, али истовремено у ту
мисију укључује и ученике локалних школа. Др Ласло Ери,
заменик градоначелника, рекао
нам је:
– Од самих зачетака подржавамо иницијативу Чабе Баркоција, тј. Циљног удружења „Ко-

столањи Деже”. Као што је познато, од званичног почетка
рада грађанске владе један од
важних елемената деловања
националне политике јесте
владин програм под називом
„Без граница”, чији је циљ да
сваки ученик у земљи матици
током свог школовања најмање
једном доспе на неку ванграничну територију. У складу са

овим владиним циљевима, тачније допуњујући их, обратили
смо се нашим кампом на матерњем језику младима који живе
крај јужних граница. Камп трећу годину заредом прикупља
ученике мађарске народности,
које родитељи уписују на наставу на мађарском језику иако
живе у мањинским срединама.
Битно је да им и на овај начин
стиже једна врста оснаживања,
позитивно припајање.
Град Печуј је један од највећих студентских градова у Мађарској, који је пре шест година
био познат и као европски
главни град културе. Ови заједнички реализовани кампови,
познанства и искуства дожи-

вљена у детињству резултирају
другарством не само за неколико деценија већ за цео живот.
Свакако постоји огромна потреба за сарадњом и за живим
контактима.
– Ако говоримо о дугорочним циљевима и остварујемо
такве програме који произлазе
из нашег идентитета и мерила
вредности, подједнако треба да

се трудимо да група константно траје, односно да се обнавља. Наравно, увек треба имати у виду истакнуте вредности
и постављене циљеве. Убеђен
сам да ове иницијативе, мисли
и идеје имају привржене покровитеље и одушевљене покретаче не само у садашњости
већ ће их бити и убудуће. С њима ћемо моћи да наставимо започети рад с још већим еланом,
с вером, савесно, из личног
убеђења. Наш је задатак да
предњачимо добрим примером
– каже др Ласло Ери.
Излети, едукације,
такмичења

Ове године је манифестацију

дочекало велико медијско интересовање, пошто су на отварању били присутни дописници Телевизије „Панон”, новина „Печи Хирек”, недељника
„Хет Нап” из Војводине и новина „Печ Ма”. Дневно ажурирани догађаји у кампу приказани су и на „Фејсбук” страници Циљног удружења „Костолањи Деже”.
Чланови секције из историје
имали су прилику да слушају
предавања о најважнијим догађајима мађарске историје до
Првог светског рата. Чланови
медијске секције су посетили
студио Телевизије „Университас”, слушали предавања о писању чланака, припреми интервјуа и припреми добре новинарске фотографије и обишли
знамениту католичку цркву, где
су им уз кратак музички концерт представили историјат цркве и околине. О доживљајима
су касније припремили извештај. Спортисти су се упознали
са основама кошарке и рукомета, а имали су и спортско надметање. Тај догађај је пропратила и екипа Телевизија „Печ”.
У оквиру заједничког програма дечја група од 33 ученика
и њихови пратиоци посетили
су културну четврт Жолнаи и
обишли изложбу „жолнаи”
порцелана, Планетаријум, мануфактурну радионицу „Сладак живот, носталгија, бомбоница” посластичара Ђуле Ковача, физичку лабораторију... Током недеље су били на тврђави
Миклоша Зрињија, која је под
реконструкцијом, а имали су
прилику и да се окупају у термалним базенима.
У центру Печуја је организован тематски излет; том приликом су посетили историјске и
културне знаменитости града и
обишли су највишу зграду у
Мађарској, 197 метара висок
печујски ТВ торањ.
Свако вече сат и по времена
пре поласка на починак организована су екипна такмичења, а атмосфера је била проткана здравим екипним и такмичарским духом. У интересантним играма је учествовало
и снаге одмеравало пет екипа.
Опроштајно вече кампа се завршило диско-игранком, допуњено учењем народних игара
из Молдавије, а на крају су
уследиле објава резултата и додела захвалница. На формирање крајњег резултата утицали
су и поени заслужени приликом обиласка и контроле уредности соба.
За време трајања кампа ученицима су помагали одрасли
пратиоци из Печуја, Тотовог
Села, Војловице, Дебељаче и
Харастија, добровољци и председник Циљног удружења „Костолањи Деже” из Печуја.

Иваново је мало, тихо место,

где свега неколико деце похађа
забавиште, а и у школским клупама је све мање ученика. Али
зато, када стигне лепо време,
обале вода око Иванова маме
љубитеље пецања.
Манифестација „Рибарски
дани и ноћи” одржана је 13. августа. Она окупља све генера-

шних награда, али све то није
толико битно. Битно је да се један диван дан проведе у природи у међусобном дружењу и
да буду задовољни и организатори и учесници. На крају такмичења они који су имали више среће, остварили су улов који је врло брзо могао постати
омиљени ручак.

ције – не само мештана већ и
оних који не живе у Иванову,
али се редовно враћају због риболова, пецања и мира који
пружају вода и природа. Неколико година уназад организује
се такмичење у пецању на пловак за децу. А да ли само за
њих? Малишани јесу вредни
пецароши, али заједно с њима
уживају и одрасли. Бодре их,
навијају и потајно сви прижељкују да управо њихово чедо буде победник.
Плен се ставља на кантар,
измери се и... с најтежом кантом... ето победника. Добијају
се вредни поклони, има и уте-

Спортске активности су се
наставиле током викенда у виду такмичења у спортском
стрељаштву, турниру у малом
фудбалу и тенису. Љубитељи
рибље чорбе одмерили су своје
знање и вештине код Дома културе, 14. августа, на такмичењу
у кувању у котлићима. Победника је било и тамо, али важније од тога јесте да је поново
створена прилика за дружење
и разоноду.
Овог лета је било много догађаја у Иванову. Штета је само
што се већи део њих одиграо у
три дана.
Илона Лечеи

ИСТОРИЈА НАСЕЉА И ЦРКВЕ
Новија историја малог села,

које по попису из 2002. године
има свега 1.131 становника, почиње 1868. године насељавањем бугарских и немачких породица у некадашњу пограничну зону која је опустошена изливањем Дунава.
Буковински Секељ насељеници стигли су у овај предео из Румуније, из места Андрашфалва
и Иштеншегич, тек између 1883.
и 1886. Суочили су се са свим

(1812–1889), господин чанадски бискуп, апостолски поглавар Чанадске епархије, који је
прихватио целокупно финансирање изградње цркве на доњем току Дунава, тада већ није
међу живима. Становници првобитног Иванова, чувајући
успомену на Ђерђа Нађа, који
је био задужен за регулацију
тока Дунава, село су назвали
Нађерђфалва. Касније су назив
преиначили у Шандоређхаза,

недаћама „нове домовине”, за
коју су у почетку веровали да је
„обећана земља”, а касније – веома брзо су је само погрдно тако називали. Наиме, 1888. и
1897. године атар општине је
поново поплављен. Последица
тога је била да се већи део Секељ Мађара вратио у Буковину,
а неретко су потражили спас и у
заједницама других вера и нација. Тиме су у оба случаја пронашли и могућност за такозвану незаустављиву асимилацију.
Они који су одлучили да
остану, изградили су цркву. Завршили су је 1892, седам година пре него што је основана
жупанија, за време бискупа
Шандора Десевфија (1834–
1907). Наиме, Шандор Боназ

овог пута из поштовања према
покровитељу изградње цркве
Шандору Боназу, који је поклонио новац за изградњу укупно
седам украшених цркава, две
молитвене куће и шест капела;
осим тога је дао значајна средства за изградњу 53 цркве или
за њихово уређење у разним
општинама њему поверене бискупије.
Водом обавијено насеље, чије становништво све више стари и смањује му се број, један
од данас важећих званичних
назива добило је двадесетих година, када је поново названо
Иваново, по Ивану Гурану, првом пристиглом бугарском насељенику.

Имре Мартинек

ДО ЖИ ВЉА ЈИ
С пријатељима и браћом сам 8. августа кренула у
„Спортски новинарски камп на матерњем језику” у Печују. Након што смо стигли и сместили се у собе интерната, које су биле чудновато велике, с предивним
погледом, почело је упознавање и дружење.
Током дана смо учествовали у предвиђеним тематским
активностима, екипним такмичењима и обиласку града
Печуја. Шетали смо се и разгледали знаменитости, од чега су мени били најинтересантнији посета радионици за
производњу бомбона, аква-парку и видик са ТВ торња.
Све време смо се дружили с новим пријатељима из Хрватске, Печуја и других места из Војводине. Свако вече
је организовано екипно такмичење; ми смо са својом екипом под називом „Знаци питања” освојили треће место.
Мото наше екипе био је: „Знаци питања и тачка”.
Последње вече је било најзабавније, јер је организована игранка, на којој смо наше нове другаре научили
да играју коло. Предивно сам се провела и надам се да
ћу имати прилику и догодине да учествујем у кампу.
Марина Немчек

Имре Мартинек
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СКОРЕНОВАЧКЕ ЛЕТЊЕ ВЕЧЕРИ

У ФОКУСУ

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА СВЕТИ СТЕФАН

И ове године, 15. августа, мештани Иванова и њихови гости могли

Село је славило у сарадњи
локалних друштава
У Скореновцу, најјужнијем месту у
Војводини настањеном Мађарима, недеља која претходи слави Свети Стефан одвија се у веселој атмосфери. У
селу, које је и иначе веома уредно, свако се труди да још више улепша улице
и куће. Цела заједница се спрема за
славу.
Дугогодишња је традиција да у недељи која претходи дану црквене славе и
када се у родно село враћају многи који живе и раде далеко од домовине, локална друштва и цивилне организације приређују вишедневну прославу и
низом културних програма чине да
домаћинима и њиховим гостима дани
буду пуни садржаја.
Ове године су празнични дани почели 17. августа, првог дана седамнаести пут одржане манифестације „Скореновачке летње вечери”. Иако је организацију започео скромним средствима из донације Националног савета
мађарске националне заједнице, Савез
културно-уметничких друштава и цивилних организација Скореновца и
овог пута је приредио садржајан програм и окупио домаћу публику.
Најлепши део вечери био је програм
омладинске фолклорне групе Културног друштва Секеља из Гаре. Гости, буковински Секељи из Мађарске, први
пут су учествовали на оваквој манифестацији на позив Омладинског клуба „Тинет” и Омладинског КУД-а
„Салмасал”. У њиховом програму је
било лепих фолклорних кореографија
и народне музике, а између тачака је у
име домаћина наступила и женска певачка група Омладинског КУД-а „Салмасал”.

ИЗЛОЖБА СА ФОТО-САФАРИЈА
су да уживају у изложби фотографија на деветом Салону уметничке
фотографије „Иваново у фокусу” у Дому културе „Жарко Зрењанин”, у организацији те установе и месне фото-групе „Дунавац”.

Гости пристигли из иностранства
16. августа већ првог дана су имали
прилике за излет у околину. Посетили су тврђаву у Смедереву и знаменитости Ковина. Другог дана их је пут
водио до Београда, где су обишли
историјско место и све оно што је
вред но по гле да ти на Ка ле мег да ну.
Омладини из Гаре је смештај обезбедило Друштво домаћина еко-руралног туризма. Гостујућа екипа је до 18.
августа уживала њихово гостопримство.
Друге вечери манифестације наступила су локална друштва. Представила се група за неговање традиције,
фолклорна група и група модерног
плеса Омладинског КУД-а „Салмасал”.
Интересовање за модерни плес је све
веће у кругу омладине у селу. Свој програм су извели и мешовити хор, као и

недавно окупљен оркестар младих талентованих цитраша.
Предвече 19. августа одржана је света миса у Римокатоличкој цркви Светог Стефана. Поред месних жупника
били су присутни и жупници из околних места, тако да су заједно одржали
традиционално освештење новог хлеба. У оквиру мисе председник Савета
Месне заједнице пресекао је нови хлеб
и поделио га међу гостима, који су у
великом броју пристигли и из Иванова и Војловице.
У част традиционалне славе 20. августа пре подне је одржана свечана
света миса. Након тога је свако славио
у кругу породице, пошто обично пристижу родбина, пријатељи и познаници у госте. Вашар са својим шаренилом такође је део славе и пружа много
могућности за разоноду.
У вечерњим сатима је Омладински
клуб „Тинет” организовао диско-вечери. Прве вечери је одржан „Олд диско” у сали Дома културе, друге вечери
на отвореном простору за госте су
приређени „Графити парти” и „Пена
парти”.
Локално удружење ловаца је 20. августа, на дан Светог Стефана, приредило „Диско-вече”.
Другог дана прославе Светог Стефана, 21. августа, по традиционалном
обичају, након што се мало одморе од
славља, млади и стари крећу тракторима и колима из села и излазе у природу,
на купалишта, и тамо настављају забаву. Пре много година су ишли на Дунав,
на место где су првобитно настањени
њихови преци и где су могли да се купају. Данас већ одлазе на удаљенија, сигурнија купалишта, али се и на тај начин
наставља традиција.

У том месту се већ целу деценију у пролеће организује једнодневни сусрет фотографа – аматера и професионалаца. Ове године је
стручном скупу присуствовало преко 150 фотографа из Србије и
Македоније. Организатори су и овом приликом гостима понудили
маркантна места и теме за очување наслеђа, за остварење њихових
импресија. Могли су да сниме унутрашњост Цркве Св. Вендела,
имали су прилику да се провозају чамцем на Малом Дунаву, да фотографишу мештане у ношњама и ивановачке старе куће, које говоре о једном несталом свету...

Фотографије које су тада настале биле су изложене, а неке су и награђене средином августа у Дому културе у Иванову.
Имре Мартинек

КО ШТА ТРАЖИ, ТО И ПРОНАЂЕ

ВЕЛИКИ ВАШАР У ДЕБЕЉАЧИ

Илона Лечеи

IN MEMORIAM

РОЗАЛИЈА ДУДАШ, УЧИТЕЉИЦА (1933–2016)
Розалија Дудаш (рођ. Ко-

вач) рођена је 24. септембра
1933. у Костолцу, као дете
родитеља пореклом из Скореновца, који су тамо били
запослени. Док је стасала за
школу, породица се преселила у Скореновац, тако да
је са основама на матерњем
језику могла да крене у мађарску гимназију у Зрењанину, где је матурирала
1954. године. Тада је у Субо тици почела петого дишња наставничка обука, те
је она годину дана након
гимназијске матуре већ као
дипломирани учитељ могла
да се врати у своје село. Након склапања брака учитељски посао је наставила у Ковину у неподељеном одељењу, а свој културни рад је
испољила као члан Културног друштва „Ракоци”. Породица се шездесетих година преселила у Панчево.
Као учитељица школе у Војловици завршила је Учитељски факултет и тако је
обезбедила оквир свог даљег рада у струци.
Поред тога што је радила
у школи, била је значајан

дан од оснивачких чланова
Јужнобанатске смотре мађарских културно-уметничких друштава и њен редован учесник. Као активни члан Војвођанског центра за методику „Берчек
Ержебет" одушевљено је
подржавала емисију „Мађарски минути" РТВ Панчева. И у познијем добу је с
младалачким еланом прихватала бројне задатке.
Преминула је 28. августа
ове године, а 30. августа је
сахрањена на Католичком
гробљу у Панчеву. Од вечитог учитеља, пријатеља и
културног радника, поред
најближих, опростили су се
и бивши ученици. пријатељи и сарадници.
Чуваћемо успомену на њу!
ослонац рада наших културно-уметничких друштава, активни члан Мађарског
културно-уметничког друштва „Петефи Шандор", где
је наступала, спремала и водила програме, учествовала
у секцијама, спремала и децу и одрасле за наступ.
Преводила је конферансе,
програмске свеске, па и

књиге у сарадњи с другим
организацијама. Била је је-

Ј. Б. и И. Л.

У jужном Банату, али и шире, сви

знају да се на вашару у Дебељачи
могу наћи производи свих врста
првенствено за пољопривреднике, али и за друге, који воле овакву
врсту продаје и куповине.
Вашар се на локалном вашаришту одржава традиционално већ
више од једног века и представља
највећу манифестацију те врсте у
околини. Прва пијаца је приређена 10. августа 1862. и у почетку је
трајала 3-4 дана, а одржавала се
три пута годишње.
Данас вашар организује ЈКП „4.
oктобар” и он се одржава шест
пута годишње: у марту, априлу, јуну, августу, септембру и новем-

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Панчевац”,
Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” •
Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни
уредник: Синиша Трајковић • Уредник додатка и преводилац:
Илона Лечеи • Технички уредник: Александар Милошевић •
Фотографије: Имре Мартинек, Каролина Бисак, Марија Нађ,
ТВ Боњхад, Јулијана Балаша и Михаљ Сатмари • Лектор и
коректор: Јулијана Јовић (српски), Вероника Гал (мађарски)

бру, увек петком, а траје један дан.
На највећем вашару чак и у Банату 26. августа се окупило мноштво продаваца и знатижељних
купаца. Продавци су нудили стоку, пољопривредне машине, занатске производе... Посетиоци ту
могу наћи и половне ствари, резервне делове за разне машине, па
чак и техничку робу. Шаренило
употпуњују шатори са живом музиком, добрим пићем и храном,
посластичари од којих се може
купити медени колач са огледалом и многи други слатки производи. Вашар је изузетно место за
трговину, окупљање и дружење.
Илона Лечеи

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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HERTELENDYFALVI ÉS TORONTÁLVÁSÁRHELYI DIÁKOK PÉCSETT, MAGYARORSZÁGON

A DÉLI VÉGEK EGYMÁSRA TALÁLÁSA
A pécsi székhelyű Kosztolányi
Dezső Céltársulás immár harmadik alkalommal, az idén augusztus 8-a és 12-e között szervezte meg Pécsett a Sport és Újságíró Anyanyelvi Tábort. A diákok a délvidéki Bácskertesről,
Torontálvásárhelyről, Hertelendyfalváról és Tóthfaluból, valamint a szlavóniai Eszékről és
Harasztiból érkeztek a rendezvényre, ugyanakkor a helyi Jókai
Mór Általános Iskolának is volt
diákképviselete.
A rácvárosi Márton Áron Szakkolégiumban megszervezett tábort az idei fővédnök a megyei
jogú város alpolgármestere,
dr.Őri László nyitotta meg. Köszöntőjében külön kihangsúlyozta, hogy bár napjainkban az
országhatárok sokkal átjárhatóbbak, mint pár évtizeddel ezelőtt, sajnos továbbra is jelentős
azoknak a határmenti gyermekeknek/iataloknak a száma, akik
mindmáig nem jár(hat)tak az
anyaországban.
Az állapotot orvosolandó
kezdeményezés gyújtószikráit
Barkóczi Csaba iatal pécsi politológus, a KDC elnöke és egyetemista társai pattintották ki.
Egyidejűleg több, egymásba
szervesen illeszkedő, határokon
átívelő projektumot is mozgásba, ún.helyzetbe hozva általa. A
tábor kuriózuma, hogy lényegében nemcsak a határon túlról

érkező iataloknak biztosít tartalmas városnézést, kikapcsolódást, megannyi hasznos ismeretet nyújtó előadásokat a magyar
történelemről.
Európa kulturális fővárosa
ugyancsak betekintést ad az újságírás fortélyaiba, és sportolási
lehetőséget nyújt, de egyúttal a
helyi iskolák diákjait is felzárkóztatja e misszióhoz. Dr. Őri
László alpolgármester a következőket nyilatkozta:
- A kezdetektől fogva támogatjuk Barkóci Csaba, vagyis a
KDC kezdeményezését. Mint
ismeretes, a polgári kormány
hivatalba lépése óta a nemzetpolitikai intézkedések egyik
fontos eleme a Határtalanul! cí-

mű kormányzati program,
amelynek célja, hogy minden
anyaországi tanuló diák a tanulmányai során legalább egyszer
eljusson valamely határon túli
területre. Összhangban ezekkel
a kormányzati célkitűzésekkel,
pontosabban azt kiegészítve,
fordultunk anyanyelvi táborunkkal a délvidéki határ mentén élő magyar iatalok felé. A
tábor ugyanis olyan magyar ajkú diákokat gyűjt egybe, immár

harmadik esztendeje, akiket
szüleik - kisebbségi sorsuk dacára! magyar tannyelvű iskolákba írattak. Fontos, hogy számukra ily módon is érkezzen
egyfajta megerősítés, pozitív
visszacsatolás.
Pécs városa Magyarország
egyik legnagyobb (egyetem) városa, mely hat évvel ezelőtt Európa kulturális fővárosaként is
ismert volt. Ezek a közösen
megvalósított táborozások, ismeretségek, a gyermekkorban
megtapasztalt élmények gyakran nemcsak évtizedekre, sőt,
egész életre szóló barátságokat
eredményezhetnek. Az együttműködésekre, az élő kapcsolatokra mindenképpen hatalmas

szükség van. Véleményem szerint, különösképpen ha távlatos
célokról beszélünk, ráadásul
olyan programokat valósítunk
meg, amelyek értékrendünkből,
identitásunkból is fakadnak,
egyaránt kell törekednünk a
csapat folytonosságára, illetve
annak megújulására. Persze,
mindvégig a kiemelt értékek és
a kitűzött célok igyelembe vételével. Meggyőződésem, hogy
ezeknek a kezdeményezések-

nek, gondolatoknak, ötleteknek
nemcsak a jelenben vannak, de
a jövőben is lesznek elkötelezett
támogatói és lelkes mozgatórugói, akik révén még nagyobb
lendülettel és egyre bővülő csapattal tudnánk folytatni a megkezdett munkát. Hittel, lelkiismeretesen, belső meggyőződéssel. Nekünk az a feladatunk,
hogy jó példával járjunk elől –
mondta Dr Őri László.
Kirándulások, előadások,
versenyek

A rendezvényt idén kiemelt médiaérdeklődés fogadta, hiszen a
megnyitón a Pannon TV, a Pécsi
Hírek újság, a vajdasági Hét
Nap hetilap, a Pécs Ma újság tu-

dósítói is jelen voltak. A tábor
naplójegyzetei, naprakész frissítéssel, a Kosztolányi Dezső Céltársulás Facebook-oldalán olvashatóak.
А történelem szakcsoport
tagjai a Magyar történelem I.
Világháborúig terjedő legfontosabb eseményeiről hallhattak
előadást. A médiások az első hivatalos munkanapjukon az Universitas TV stúdiójába látogattak el,az interjúkészítés, a cikkírás és a hiteles sajtófotó készítés
rejtelmeivel ismerkedtek, majd
a rácvárosi római katolikus
templomba látogattak el, ahol
egy rövid koncertet követően
megismerkedhettek a templom
és a környék történetével is. Az
élményekről utólag beszámolót
is készítettek. A sportosok a kosárlabdázás alapjaival és a kézilabda fortélyaival ismerkedhettek, a hazautazás előtti délelőttön pedig sorversenyben volt
részük. A sportrendezvények
helyszínén „útközben” a Pécs
TV is forgatott.
A közös programok keretében a harminchárom fős diáksereg és kísérőik mindenekelőtt
a Zsolnay Kulturális Negyedbe
látogattak, ahol a részvevők a
Rózsaszín Zsolnay porcelán kiállítással, a Planetáriummal,
Kovács Gyula cukrászmester
Édes élet Nosztalgia Cukorka
manufaktúrájával, illetve a Fizikalaborral ismerkedhettek. A
felújító munkálatok miatt Zrínyi Miklós várát csak kívülről
adódott lehetőség megtekinteni,
de a szigetvári termálvizes
gyógyfürdő medencéiben lazíthatott a társaság.
Tematikus - történelmi, helytörténeti és kulturális kirándulás valósult meg továbbá Pécs
belvárosában, melynek során
meglátogatták történelmi és
kulturális jellegzetességeit, majd
látogatást tettek Magyarország
legnagyobb épületében, a 197 m
magas pécsi TV toronyban.
Az esti takarodók előtti másfél órában a csapatvetélkedők
vitték a prímet, seperc alatt tetőfokra emelve az erősödő, egészséges verseny- és csapatszellemmel átitatott hangulatot. Az ötletesebbnél ötletesebb versenyszámokban öt csapat mérte öszsze erejét. A tábor búcsúestje
diszkóval és moldvai táncházzal
kiegészítve zárult, amit az eredményhirdetés - a végső rangsor
alakulásába a napi obligát szobaszemle alkalmával kiérdemelt
pontoknak is volt némi beleszólása!, valamint az oklevelek átadása követett.
A tábor alatt a diákokat pécsi, tóthfalusi, hertelendyfalvi,
torontálvásárhelyi és haraszti
felnőtt kísérők, valamint a
Kosztolányi Dezső Céltársulás
önkéntesei és az egyesület elnöke segítették.

SÁNDOREGYHÁZI NYÁR

HORGÁSZVERSENY A GYEREKEK RÉSZÉRE
Sá ndore gy há za egy kicsiny,

csendes település, ahol mindössze
néhány kisgyerek jár óvodába és
az iskolában is egyre kevesebb a
tanuló. De azért a szép időjárás
kezdetével a sándoregyházi vízpartok csalogatják a horgászat
kedvelőit.
A Halász napok és éjek rendezvényt augusztus 13-án tartották
meg. Minden korosztályt felölelő
program ez, amely nemcsak a helyi

lakósságot toborozza, hanem azokat is, akik nem Sándoregyházán
élnek, de rendszeresen visszajárnak
a halászás, horgászás és a csönd miatt, amelyet a víz és a természet
nyújt. Néhány éve visszamenőleg a
gyerekek részére is szerveznek horgászversenyt kapásjelzővel. De vajon csak nekik? A legkissebbek valóban ügyes horgászok, de velük
együtt élveznek a felnőttek is. Bíztatják őket, szurkolnak a gyerekeknek és titokban mindannyian azt
remélik, hogy éppen az ő csemetéjük lesz a győztes.
A kifogott halat mérlegre teszik,
megmérik és… a legsúlyosabb vö-

dörrel… megvan a győztes. Értékes ajándékokat osztanak, fájdalomdíjak is vannak, de mindez
nem olyan lényeges. Az a fontos,
hogy egy napot a természetben
töltenek közös társalgásban és
hogy elégedettek legyenek szervezők és résztvevők egyaránt.
A verseny végén akinek több
szerencséje volt, olyan fogásnak
örülhetett, amely hamarosan
ínyenc ebéddé válhatott.

A sportesemények folytatódtak
a hétvégén is sportvadászat, labdarugó és tenisz torna formájában. A halleves kedvelők is összemérhették tudásukat és ügyességüket augusztus 14-én a művelődési otthon körüli téren, a bográcsban való hallevesfőző versenyen. Ott is voltak győztesek, de
attól is fontosabb volt az újabb alkalom találkozásra, barátkozásra
és szórakozásra.
Az elmúlt nyáron sok esemény
volt Sándoregyházán. Sajnos, legnagyobb része a háromnapos rendezvénybe volt belesűrítve.
Lőcsei Ilona

A TELEPÜLÉS ÉS A TEMPLOM TÖRTÉNETE
A 2002-ik évi népösszeírási ada-

tok szerint napjainkra csupán
ezerszázharmincegy főt számláló
falucska újabb kori történelme
1868-ban kezdődik bolgár és német családok az egykori Határőrvidék a Duna által elpusztított területén történő letelepedésével.
A bukovinai székely telepesek a
romániai Andrásfalváról és Istensegítsről csak 1883 és 1886
között érkeznek e tájra. Szembesülni az eleinte „ígéret földjének”

Sándor (1812-1889 ) csanádi püspök úr, a Csanádi Egyházmegye
apostoli kormányzója, aki az aldunai templom építésének teljes
költségét vállalta, ekkor ugyanis
már nincs az élők sorában. Az ősi
Ivanova, majd a Duna szabályozásával megbízott Nagy György
emlékét őrző Nagygyörgyfalva lakossága falujának nevét Sándoregyházára ezúttal templomépíttető pártfogója iránti tiszteletből és
hálából módosítja. Egy olyan em-

hitt, majd nagyon gyorsan már
csak csúfolt „új haza” minden keservével. 1888-ban és 1897-ben
ugyanis a község határát újból elöntötte az árvíz, aminek következtében a székely-magyarok
nagy része visszatér Bukovinába,
sőt nemritkán más nyelvű és vallású közösségekben (is) keres menedéket. S talál mindkét esetben
ún.vissza nem térő beolvadási lehetőséget is.
A helyben maradást választók
templomuk építését 1892-ben,
hét esztendővel plébániájuk alapítását megelőzően fejezik be,
Dessewfy Sándor ( 1834-1907 )
püspökségének idején. Bonnaz

ber tiszteletére, aki saját költségén
összesen hét díszes templomot,
két imaházat és hat kápolnát építetett, ezenkívül jelentékeny öszszegekkel járult hozzá ötvenhárom templom fölépítéséhez, illetve berendezéséhez a reábízott
egyházmegye különböző községeiben.
Az egyre öregedő és fogyatkozó lakosságú, vizekkel körülölelt
település napjainkban is érvényben lévő egyik hivatalos elnevezését az 1920-as években történt
(újra)keresztelése idején nyeri, a
legelsőként e tájra érkező Ivan
Guran bolgár telepes emlékére.

Martinek Imre

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ A PÉCSI TÁBORBÓL
Barátaimmal és két öcsémmel 2016. augusztus 8-án elindultunk a Sport és Újságíró Anyanyelvi Táborba Pécsett.
Miután megérkeztünk és elhelyezkedtünk a diákotthon szobáiban, amelyek csodálatosan nagyok voltak gyönyörű kilátással, megkezdődött az ismerkedés és barátkozás.
A nap folyamán részt vettünk a megtervezett, tematikus foglalkozásokon, csapatversenyeken és Pécs város látogatásán.
Sétáltunk, meglátogattuk a jellegzetességeket, amelyek
közül nekem a cukorka gyár, az aqva park és a TV toronyból
a lelátás volt a legérdekesebb.
Ezalatt folyamatosan társalogtunk új barátainkkal Horvátországból, a pécsiekkel és akik még Vajdaság más településeiről érkeztek.
Esténként csoportversenyeket szerveztek, mi a Kérdőjelek nevű csapattal a harmadik helyezést nyertük el. A csapatunk mottója ez volt: Kérdőjelek és pont.
Az utolsó est volt a legérdekesebb, mert bulit szerveztek,
ahol az új barátainkat megtanítottuk táncolni a kolót. Nagyon jól éreztem magam és remélem, hogy lesz még alkalmam jövőre is részt venni a táborozáson.
Nemcsek Márina

Martinek Imre

VIII

Péntek 2016. szeptember 16.
pancevac@pancevac-online.rs

SZÉKELYKEVEI NYÁRI ESTEK

FÓ KUSZBAN

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE

A FOTÓ – SZAFARI KIÁLLÍTÁSA
Sándoregyháza lakósai és vendégeik ez év augusztus 15-én is élvezhet-

A helyi egyesületek
összefogásával ünnepelt
a falu

tek a fényképekben a Zsárkó Zrenyanin Művelődési Otthonban, az Ivanovo u fokusu elnevezésű IX. Művészeti fényképszalon kiállításon, amelyet a művelődési otthon és a helyi Dunavac Foto-csoport szervezett.

A Szent István napját megelőző hét Székelykevén, Vajdaság legdélibb magyar
lakta településén, vidám hangulatban zajlik. Ilyenkor a máskülönben is rendezett
faluban mindenki arra törekszik, hogy
még szebbé tegye utcáit, házait. A falu apraja – nagyja a búcsú napra készül.
Már sok éves hagyomány, hogy a falu
Szent István Király Római katolikus templomának búcsúnapját megelőző héten,
amikor visszatérnek szülőfalujukba azok
is, akik hazájuktól távol keresik a boldogulást, a helyi egyesületek, civilszervezetek
több napos ünnepséget szerveznek és művelődési műsorok sorozatával teszik tartalmassá a székelykeveiek, a hazatérők és
vendégeik napjait.
Idén az ünnepkör augusztus 17-én kezdődött, a 17. Székelykevei Nyári Estek
rendezvénysorozat első napján. Annak
ellenére, hogy csak a Magyar Nemzeti Tanács által juttatott szerény anyagi támogatással kezdte meg a szervezést, a Székelykevei Művelődési Egyesületek és Civil Szervezetek Szövetsége ez alkalommal
is tartalmas műsort biztosított és összetoborozta a helyi közönséget.
Az est fénypontja a garai Székelykör
Művelődési Egyesület ijúsági tánccsoportjának műsora volt. A magyarországi
bukovinai székelyek első alkalommal vettek részt a rendezvényen, mint a Szalmaszál Művelődési Egyesület és a Tinnet Ifjúsági Klub vendégei. Műsorukban fergeteges néptánc koreográiák és népzene
szerepelt, közben pedig a helyi Szalmaszál
ME asszonykórusa is fellépett egy csokor
székely népdallal, a házigazda szerepében.
A határon túlról augusztus 16-án érkezett vendégeknek már első napon alkalmuk volt kirándulni a környékbe. Meglá-

togatták a szendrői várat és Kevevára
látványosságait. Másnap Belgrád fele vették az irányt, hogy körüljárják a Nándorfehérvári csata helyszínét és mindazt, ami
a Kalemegdáni várban látható. A garai iataloknak az Ökorurális Vendégfogadó
Házigazdák Egyesülete biztosította az ellátást. A vendégegyüttes augusztus 18áig élvezte házigazdái vendégszeretetét.
A rendezvénysorozat második estéjén
a helyi egyesületek léptek színre. A Szalmaszál Művelődési Egyesület hagyományőrző csoportja, néptánc- és modern
tánccsoportja mutatkozott be. Ez utóbbi
iránt a közelmúltban egyre nagyobb az
érdeklődés a helyi iatalok sorában. A
Petői Sándor Művelődési Egyesület vegyes kórusa és a nemrégen összetoborzott, ijú tehetségekből álló citerazenekara adta elő műsorát.

Pénteken, augusztus 19-én előesti
szentmise volt a Szent István Király Római katolikus templomban. A helyi plébánosok mellett jelen voltak a környező
településekről érkezett vendégplébánosok is, így együtt tartották meg a hagyományos kenyérszentelési ünnepséget,
mely során a Helyi Közösség Tanácsának
elnöke megszelte az új kenyeret és elosztotta a vendégek között. Ez alkalomra
Sándoregyházáról és Hertelendyfalváról
is látogattak el hívők szép számban.
A hagyományos, ünnepi búcsú alkalmából augusztus 20-án délelőtt 10 órakor volt szent mise. Ezt követően mindenki a családi körben ünnepel, hiszen
rokonok, barátok, ismerősök érkeznek
vendégségbe. A vásártéri sokadalom is
része az ünnepnek, nagyon sok szórakozási lehetőséget kínál.
Az esti órákban is voltak alkalmak közös időtöltésre. A iatalok számára a Tinnet Ijúsági Klub szervezett diszkó esteket. Első estén old diszkó volt a művelődési Otthon nagytermében, majd másnap az otthon udvarában Graiti parti és
PENA-Party várta az érdeklődőket.
A helyi vadász egyesület augusztus 20án, szombaton este szervezett Szent István-napi diszkót.
Szent István ünnepének másnapján,
augusztus 21-én, miután kipihenték a
mulatságok fáradalmait, régi hagyományos szokás szerint, felkerekedik a falu
apraja – nagyja és ki traktorokkal, ki gépkocsikkal kivonulnak a természetbe, vízpartjára és ott folytatódik a szórakozás.
Évekkel ezelőtt a Duna partján telepedtek
le, azon a helyen, ahová elődeiket telepítették, ott lehetett fürdeni. Ma már biztonságosabb, távolabbi fürdőhelyeket is
felkeresnek, de ily módon is tovább éltetik a hagyományt.

Ebben a közösségben már egy évtizede tavasszal szerveznek egy egynapos találkozót amatőr-, illetve proi fényképészek részére. Az idei szakmai találkozón több mint 150 fényképész vett részt Szerbiából és Macedóniából.
A szervezők ezúttal is számos markáns helyszínt és örökségmentő témát kínáltak fel vendégeiknek, ez utóbbiak fénybeírt impresszióinak
megvalósításához. Így tárulkozott fel objektívjeik előtt újra a Szent Vendel-templom beltere, nyílt csónakázási lehetőség számukra a Kis-Dunán,
fotózhatták az alkalom apropóján helyi viseletbe öltöztetett hús-vér embereket, egy végérvényesen letűnt világról mesélő ivanovai lakóházakat...

Az akkor elkészült fényképeket állították ki, némelyeket közülük díjaztak is augusztusban a sándoregyházi művelődési otthonban.
Martinek Imre

KI MIT KERES, AZT TALÁL

A DEBELLÁCSI NAGYVÁSÁR

Lőcsei Ilona

IN MEMORIAM

DUDÁS ROZÁLIA, TANÍTÓ NÉNI (1933. - 2016.)
ramfüzetet, könyvet fordított
más szervezetekkel együttműködve. A Dél Bánáti Szemle
egyik alapító tagja, rendszeres
résztvevője. Aktív tagja volt a
Börcsök Erzsébet Vajdasági
Módszertani Központnak, lelkes támogatója a Pancsovai Televízió Magyar Percek adásának. Hajlott korában is iatalos
hévvel vállalt számos feladatot.
Folyó év augusztus 28-án
hunyt el, 30-án helyeztük örök
nyugalomra a pancsovai katolikus temetőben. Az örökös tanítótól, baráttól és kultúrmunkástól a legközelebbi családtagok mellett búcsút vettek volt
tanulói, ismerősei és munkatársai.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Dudás Károlyné Kovács Ro-

zália 1933. szeptember 24-én
született Kosztolácon, ott
dolgozó székelykevei szülők
gyermekeként. Iskoláskorára
a család visszaköltözött Székelykevére, így anyanyelvű
alappal indulhatott a nagybecskereki magyar gimnáziumba, ahol 1954-ben érettségizett. Akkor indult Szabadkán az ötéves tanítóképzés,
így egy évvel a gimnáziumi
érettségi után már diplomás
tanítónőként térhetett vissza
falujába. Házasságkötését
követően tanítói munkáját
Kevevárán – Kovinban folytatta osztatlan tagozaton,
művelődési tevékenységét a
Rákóczi Kultúregyesület oszlopos tagjaként fejtette ki. A
család a hatvanas években
költözött Pancsovára. A hertelendyfalvi iskola tanítójaként elvégezte a Tanítóképző
Egyetemet, így biztosítva a
keretet hivatásának további
gyakorlásához.
Iskolai munkája mellett a
művelődési egyesületeink életének is jelentős támasza, a Pe-

B. J. és L. I.

tői Sándor Magyar Művelődési Egyesület aktív tagja, ahol
szerepelt, felolvasott, műsort
vezetett, részt vett a szakcsoportok munkájában, gyermekeket, felnőtteket készített fel
fellépésre talajt adva a lábuk
alá. Felvezető szöveget, prog-

Dél-Bánátban, de szélesebb kör-

ben is ismeretes, hogy a Torontálvásárhelyi – Debellácsi vásáron sokféle
termék található, amelyre szükségük
van a mezőgazdasági termelőknek,
de másoknak is, akik kedvelik az
ilyen eladási és vásárlási lehetőséget.
A vásárt hagyományosan már több
mint egy évszázada rendezik a helyi
vásártéren és ez egyike a legnagyobb
ilyen rendezvényeknek a környéken.
Az első piacot 1862. augusztus 10-én
tartották meg, kezdetben 3-4 napot
tartott és háromszor évente rendezték.
Ma a vásárt a „4. oktobar” Közművesítési Vállalat rendezi és hatszor évente tartják: márciusban,
áprilisban, júniusban, augusztusban, szeptemberben és november-

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Панчевац”,
Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” •
Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни
уредник: Синиша Трајковић • Уредник додатка и преводилац:
Илона Лечеи • Технички уредник: Александар Милошевић •
Фотографије: Имре Мартинек, Каролина Бисак, Марија Нађ,
ТВ Боњхад, Јулијана Балаша и Михаљ Сатмари • Лектор и
коректор: Јулијана Јовић (српски), Вероника Гал (мађарски)

ben, mindig pénteki napon és egy
napot tart.
A bánáti szinten is legnagyobb vásáron augusztus 26-án az elárusítók
és kíváncsi vevők sokasága találkozott. Az elárusítók háziállatokat,
mezőgazdasági gépezetet, kisipari
termékeket és sok minden mást kínáltak. Az odalátogatók használt
árút, különféle gépekhez alkatrészeket, sőt technikai árút is találhatnak.
A tarkaságot teljessé teszik a felállított sátorok, ahol élő zene mellett
étel és italkimérés van, a cukrászok,
akik tükrös mézeskalácsot és más
cukorka terméket kínálnak. A vásár
egy kiválló hely kereskedelemre, találkozásra és társalgásra.
Lőcsei Ilona

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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Петак, 16. септембар 2016.
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ВЕЛИКА АКЦИЈА МУП-а И ТУЖИЛАШТВА У СРБИЈИ

АКЦИЈА „ХИГИЈЕНЕ” У СКРОБАРИ

ТРИ ПАРА ЛИСИЦА ЗА ВРШАЦ И ПАНЧЕВО

С дивље депоније
однето 30 тона смећа

На територији државе
„пале” 123 особе
Заплењени дрога,
таблете, оружје и новац
Најављена још
интензивнија борба
против криминала
Једна особа ухапшена је на територији Вршца, а два лица су
лишена слободе у Панчеву у
оквиру велике акције усмерене на сузбијање организованог
и општег криминала коју су
припадници Министарства унутрашњих послова, у сарадњи с
Тужилаштвом за организовани
криминал и другим надлежним
тужилаштвима, спровели током протекле недеље и у Београду, Суботици, Кикинди, Зрењанину, Шапцу, Ваљеву, Смедереву, Бору, Крагујевцу, Краљеву, Ужицу, Чачку, Јагодини,
Зајечару, Пироту, Лесковцу и
Врању.
Како се наводи у саопштењу
МУП-а, на територији целе
Србије ухапшене су укупно
123 особе, заплењено је више
од 177 килограма марихуане
и откривене су три лабораторије за производњу наркотика. Одузето је и 620 различитих врста таблета, затим више
комада ватреног оружја, као и
већа сума новца. Расписана је
потрага за осам осумњичених.
Панчевачка полиција је у
оквиру ове акције ухапсила Г.
М. (1982) из Вршца, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Током претреса стана и других просторија осумњиченог
полиција је запленила 19 семенки марихуане, 50 таблета
екстазија, 183.000 динара,
8.432 евра, 314 америчких долара, 100 канадских долара,
30 швајцарских франака,

Ово није крај. Ко је следећи?
1.700 шведских круна, 15 румунских леја, као и 10 мобилних телефона и исто толико
СИМ картица. Постоје основи
сумње да је осумњичени у ранијем периоду продавао марихуану уживаоцима с подручја Вршца.
У Панчеву је ухапшен А. Р.
(1995), осумњичен да је на
подручју нашег града починио
више кривичних дела тешке
крађе и неовлашћеног коришћења туђег возила. Сумња се
да је А. Р. починио више кривичних дела тешке крађе и на
подручју Београда. Панчевачка полиција је ухапсила и А. В.
(1996), због постојања основа
сумње да је починио кривично
дело тешке крађе у рибарници
„Баракуда”.
Како саопштава МУП, ова
велика акција на територији
читаве државе спроведена је
као наставак предузимања појачаних мера и активности ради спречавања и сузбијања

кривичних дела из области
организованог и општег криминала: производње и кријумчарења наркотика, трговине
људима, кријумчарења људи,
посредовања у вршењу проституције, силовања, недозвољених полних радњи, изазивања опште опасности, насилничког понашања, угрожавања сигурности, тешких крађа,
неовлашћеног држања оружја
и експлозивних материја,
неовлашћеног коришћења туђег возила, као и превара у
осигурању, злоупотреба службеног положаја, фалсификовања исправа и навођења на
оверавање неистинитог садржаја.
Министар полиције Небојша Стефановић изјавио је
овим поводом да ће полиција
наставити још јачу и интензивнију борбу против криминала, те да нико више неће
знати када и колико брзо ће се
наредне акције одиграти. То

ће, истакао је Стефановић, бити познато једино полицији и
тужилаштву.
Д. Кожан

Радници ЈКП „Хигијене”
уклонили су велику дивљу
депонију у Скробари, која се
налази на путу Качарево –
Ковачица. Како сазнајемо у
том предузећу, уклоњени су
и контејнери који су у том
смећу стајали, а због којих за
возаче није био прегледан
део саобраћајнице. Надлежни из „Хигијене” су саопштили да ће убудуће становницима Скробаре смеће бити
одвожено једном недељно, те
да ће, они уместо на дивљу
депонију, смеће остављати
уторком испред својих кућа.
Дивља депонија у Скробари уклоњена је по налогу комуналне инспекције, а однето је чак око 30 тона смећа.
Тај посао, као и друге сличне
послове које радници тог
градског предузећа обављају
по налогу инспекције, плаћају сви грађани – из буџета.
„Хигијена” најављује и да
ће радити на одржавању
противпожарних путева и
канала на старој градској депонији, јер је поред одржавања унутар саме депоније, а

зарад безбедности, неопходно и одржавање канала уз
пругу и уз депонију, на улазу
у насеље Циглана. Грађани у
дренажни канал депоније
бацају кабасти отпад, стај-

њак, биљни суви отпад... па
постоји опасност и од избијања пожара.
Редовно одржавање проходности ових површина, које су и ван ограде депоније,
важно је због чињенице да суграђани током лета пале дивље депоније на том простору,
па постоји могућност да ватра
захвати и саму депонију, али
и електричне водове, што се,
нажалост, догађало у протеклом периоду.
М. Д.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ништа мени без мене
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас ко вам пружа
подршку у тешким тренуцима. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Правила живота” Клер Бидвел Смит за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Моји најбољи пријатељи –
сладолед, чоколада, ’сникерс’
и наравно ’марс’.” 064/0541...
„Кад је мука, где си Ђука, а
кад је мени стани-пани, Ђука

недоступан. Све у свему, ништа
ме ни
без
ме не.”
068/4015...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање
како замишљају срећу. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Другачије замишљена
срећа” Марка Левија.
То издање моћи ће да у
књи жа ри „Дел фи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:

ФЕЉТОН: СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КОШАРКАШКОГ КЛУБА ДИНАМО (1)

„Не замишљам срећу... осећам је увек... када ме буди сунце у његовим очима, када грлим све које волим, када моја
душа пева.” 064/9882...
„Срећу замишљам као топао
дечји осмех, као пољубац за
добро јутро и лаку ноћ, као родитеља који има здраву и
успешну децу, јер срећу чине
мале ствари.” 063/8434...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на
страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

Приредио Александар Живковић

Раме уз раме с највећима у Југославији
У јесен 1945. године у Панчево су из Петровграда (данашњи Зрењанин) стигла прва
два коша. Донео их је Милета
Тешин, тада војно лице, с местом службовања у нашем граду. На пролеће следеће године
кошеви су постављени на данашњем Градском стадиону.
Тада је формирана и кошаркашка секција Гимназије Панчево, под именом „Слога”. Магична игра је могла да почне...
Првих дана септембра 1946.
године кошеви су с фудбалског
игралишта пренети у Народну
башту, где је поред тениских
терена изграђено и кошаркашко игралиште са земљаном
подлогом. Прва кошаркашка
утакмица у Панчеву је одиграна против гимназијског актива из Петровграда, а победили

су гости с резултатом 45 : 34.
Крајем 1946. године формиран је Кошаркашки клуб „Динамо”, а на турниру у Новом
Саду мушка екипа је остварила и прву победу. Домаћа
„Слога” је поражена с 30 : 15.
Већ 1947. године „Динамо”
је одиграо 17 утакмица, а имао
је скор од шест победа и једанаест пораза. Те прве кошаркашке сезоне играли су: Иштван
Варга, Драгутин Рацић, Карло
Сабо, Вељко Живков, Бела Беце, Панта Арсеновић, Божидар
Шалиначки, Јано Балаж, Никола Кудрин, Богдан Марган,
Момчило Божић, Карло Сабо и
Зоран Војнов.
Исте године су формиране
мушка и женска јуниорска
екипа, које су постале расадник талената панчевачке кошарке. За првог тренера му-

Екипа из 1978. која се пласирала у Прву Б савезну лигу

Најсјајнија генерација – они су 1960. играли у елити
шке јуниорске екипе поста- играле: Вера Јањевић, Гордана
вљен је један од најбољих ко- Миловић, Вера Араповић, Јешаркаша сениорског тима – лена Илијевић Сека, Марија
Бог дан Мар ган, а све до Аћимовић, Љубица Ракиче1953. године јуниори Дина- вић Буба, Драгана Зарубица,
ма су остваривали највише Бранислава Репић, Нада Пепласмане на такмичењима у шић, Софија Стајић, Ружица
Војводини и Србији. У екипи Данхел, Ксенија Зако, Нада
су играли: Боривоје Бродан Манојловић, Вера Барбуљ, ЈеБацко, Душан Патић Факси, лена Пуркаревић и друге.
Милош Стојков Цвики, ПеИ јуниорке су од 1949. до
тар Пупић, Милан Миковић 1951. године оствариле највиРи кле, Бо ри слав Ћор ко вић ше пласмане у Војводини и
Реба, Драшко Гаћеша, Ми- Србији, а 1949. и 1950. године
хајло Ратковић Мика, Ђорђе су биле треће у Југославији.
Бо жић, Сло бо дан Ре пић,
Већ 1953. године почео је да
Стеван Војтех, Петар Ивач- се гради и стадион за кошарко вић, Ср ба Сте ва но вић и ку, на данашњем Градском
Миле Брзован.
стадиону, а највећи допринос
Прве кошаркашице у Пан- изградњи терена дали су сами
чеву биле су јуниорског узра- кошаркаши „Динама”: Радиста, а њихов тренер био је воје Радаковић, Здравко ЋоВељко Живков Бацко, такође пић, Томислав Шуља, браћа
активни играч сениорске еки- Предраг и Ненад Савић и Депе „Динама”. У том тиму су јан Зиројевић.

Период од 1954. до 1960. године обележили су успеси мушке сениорске екипе, која је
од Војвођанске лиге дошла до
највишег ранга тадашње Југославије – Прве савезне лиге.
Овај подвиг су 1960. остварили: Златко Сајков, Здравко
Ћопић Ћук, Александар Поповић, Ђорђе Дракулић, Радивој
Радаковић, Миле Павлов, Ненад Савић, Предраг Савић,
Милан Мирковић, Рашко Петровић, Влада Линчевски и
Жива Каначки, а предводили
су их тренер Тодор Лазић Тоша и технички вођа екипе Петар Пупић, као и управа клуба
с председником Жарком Ђукићем на челу.
Иако је „Динамо” у Првој
савезној лиги играо само једно лето, свака утакмица је била празник за навијаче из нашега града. У тој сезони Југославија и Панчево су добили
новог златног стрелца – Златка Сајкова! Златко је био најефикаснији у елити, с 549 постигнутих кошева. Те године
проглашен је, други пут узастопно, за најбољег кошаркаша у Војводини.
У периоду до 1964. године
„Динамо” је играо у Другој савезној и Републичкој лиги, с
променљивим успехом.
Нови елан панчевачкој кошарци је 1964. и 1965. донела
млада гарда, која је под вођством Тодора Лазића на квалификационом турниру у
Панчеву 1965. године освојила прво место и поново вратила „Динамо” у Јединствену

српску лигу. До 1968. године
„Динамо” је играо без великог
жара под вођством тренера
Бранислава Рајачића и Златка
Сајкова, а с доласком тренера
Владана Марковића и захваљујући његовом посвећеном
раду с младима, до 1973. године је стасала нова генерација која је крчила пут успеха ка
савезном рангу.
Од 1973. до 1976. године
„Динамо” је с младим тренером Срђаном Влајковићем успео да се консолидује и да се
врати у Другу савезну лигу. Тај
успех су остварили: Перић, Јона, Пољак, Ђого, Мартиновић,
Остојић, Драгишић, Марин,
Јараковић, Тодоровић, Орешковић, Керкез, Протић и
Маринковић. „Динамо” је и
1977. и 1978. године играо у
савезном рангу, али под вођством Борислава Ћорковића
Ребе. Он и ново руководство
клуба препородили су екипу,
па је крај шампионата у сезони 1977/78. „Динамо” дочекао
на петом месту у Другој савезној лиги група „Север”, чиме
се пласирао у Прву Б савезну
лигу! Највише заслуга за повратак нашега града у високо
друштво југословенске кошарке припада тренеру Бориславу
Ћорковићу, али и сјајној генерацији кошаркаша „Динама”
коју су чинили: Перић, Бабић,
Јона, Пољак, Ђого, Мартиновић, Павловић, Остојић, Жуловић, Марин, Јараковић,
Чермак, Тодоровић, Буквић и
Драгишић.
(Наставиће се)
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЈУЖНОБАНАТСКИ ДЕРБИ ПРИПАО ДОМАЋИНУ
Железничар поражен
у Сакулама
Динамо 1945
„прегазио” Кикинђане

Екипа пионирки
освојила две
сребрне медаље
У Сремској Митровици је
прошлог викенда одржано
Првенство Србије у гађању из
серијске малокалибарске пушке, у конкуренцији пионира, по Б развојном програму
Стрељачког савеза Србије.
СД „Панчево 1813” предводио је тренер Синиша Вељковић, а екипу пионирки сачињавале су Ивана Виславски, Анастасија Грујоски и
Марија Алексић. Тим из нашега града освојио је два пехара намењена другопласираном учеснику, у конкуренцији 20 такмичарки из 14
српских клубова. Панчевке
су биле друге у дисциплини
30 метака у лежећем ставу

(688 кругова), док су у дисциплини тростав (три пута
по 10 метака у лежећем, стојећем и клечећем ставу) погодиле 645 кругова.
У појединачној конкуренцији најуспешнија је била
Ива на Ви слав ски. Она је
тријумфовала у дисциплини тростав са 244 круга, па
је титули шампиона Војводине придодала и пехар намењен најуспешнијој пионирки у Србији. Анастасија
Грујоски је била седма у обе
дисциплине, а Марија Алексић је заузела осмо место у
лежећем ставу.
Ови такмичењем је и коначно завршена претходна
такмичарска сезона за пионире, тако да они одмах настављају тренинге и такмичења из ваздушног спортског
оружја у сезони 2016/17.

ТЕНИСКИ ТУРНИР У НОВОМ САДУ

ПОБЕДНИЧИ ПЕХАР
ЗА ЕМИЛИЈУ КОЈЧИЋ
У Новом Саду је прошлог викенда одржан турнир за тенисерке и тенисере до шеснаест
година који се налази у званичном календару ТСС-а. На
том изузетно важном, последњем такмичењу прве категорије у сезони окупило се
преко шездесет четворо дечака и девојчица који су се борили за поене за коначни статус на домаћој ранг-листи.
Од панчевачких такмичара учествовала је само Емилија Којчић, чланица ТК-а
Динамо, која је освојила и
шампионски пехар. Она се
недавно вратила из Америке,
где је провела два и по месеца тренирајући у „Најк кампу” у околини Њујорка. На
надметању у Новом Саду могла је да потврди своју добру
форму, што је и учинила.
Емилија је као други носилац на турниру из кола у коло
играла све боље и сигурније,
па је без изгубљеног сета дошла до титуле. У полуфиналу је са 6:1 и 6:4 савладала
Београђанку Анастасију Гутић, а у финалу је била боља
од Анђеле Јоцовић, која тренира у Новом Саду, и у неизвесној завршници ју је победила са 6:3 и 7:5.

Утакмицама петог кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Српској лиги група „Војводина”. Један од интересантнијих
дуела одигран је у Сакулама,
где су у јужнобанатском дербију снаге одмерили домаћи
Борац и панчевачки Железничар. Овај дуел је посматрало
око 500 љубитеља најважније
споредне ствари на свету, а
Борац је славио убедљиву победу од 4:0. Победник се могао
наслутити већ после првих 45
минута игре, када су домаћи
фудбалери имали предност од
два гола.
Панчевачка „дизелка” је
овај меч одиграла у саставу:
Катанић, Текијашки, Николајев, Илић, Стајчић, Ђуровић,
Црномарковић, Трипковић,
Ковачевић, Јаковљевић и Новаков, а прилику су добили и
Јовановић, Антељ и Гудан.
Борац је од самог почетка
утакмице кренуо агресивно ка
голу гостију, а Панчевци су деловали помало збуњено, па је
голман Катанић први пут капитулирао већ у четвртом минуту, када је млади Дучић довео свој тим у вођство. На крилима енергије коју је донео
брз погодак, Борац је наставио
у још јачем темпу. Средином
првог полувремена, тачније у
28. минуту, Лазар Милошев је
повисио на 2:0, па се победник
већ тада могао наслутити.
Ипак, Железничар се није
предавао. Жељко Стајчић и његови саиграчи су се мало пренули, ослободили су се притиска, заиграли офанзивније и

стварали прилике, али нису
имали ни довољно среће да би
овај меч учинили неизвеснијим. Данило Ковачевић је
имао добру шансу, али је после његовог шута лопта ударила у стативу...
По неписаном фудбалском
правилу, екипа која промашује
– обично бива кажњена. Тако
је било и овог пута. Већ у 52.
минуту капитен Борца Марко
Миловац је лепим поготком из
слободног ударца, са око двадесет метара, повисио на 3:0, а
он је ставио и тачку на овај дуел, у 64. минуту, голом који је
постигао из једанаестерца: Борац–Железничар 4:0.
Панчевачка „дизелка” после
пет кола има скор од једне победе, два нерешена резултата и
два пораза, па је пала на девето место на табели, са пет бодова. У недељу, 18. септембра,
на СЦ-у „Младост” гостује
Раднички из Нове Пазове, који

се налази на десетом месту, с
једним бодом мање. Пред фудбалерима Железничара је важна утакмица, а уз подршку с
трибина лакше ће доћи до нових, веома потребних бодова.
Меч почиње у 16 сати.
Пета рунда шампионата одиграна је и у Војвођанској лиги група „Исток”. Фудбалери
Динама 1945 су брзо преболели пораз из Ковачице, па су на
свом терену „демолирали” госте из Кикинде. На Градском
стадиону у Панчеву: Динамо
1945 – ЖАК 5:0.
Тренер панчевачког тима
Срђан Живојнов је поверење
за овај дуел поклонио саставу
који су чинили: Томић, Војновић, Дашић, Недучић, Радојевић, Арбутина, Скокна, Стојановски, Тошић, Николић и
Станојковић, а играли су и Ракић, Пештерац и Спасић.
Овај ду ел је по сма тра ло
око 200 гледалаца, а питање

СТАРЧЕВЦИ БРОЈАЛИ ДО ПЕТ
Првенствена трка за бодове настављена је и
у Првој јужнобанатској лиги. У овој рунди
шампионата најефикаснији су били фудбалери Борца из Старчева, који су на свом терену савладали Партизан из Уљме с 5:2.
Младост је у Омољици победила Црвену
звезду с 3:1. Дуел имењака у Влајковцу
окончан је без победника, јер су домаће Јединство и оно из Качарева играли 1:1. Слога
је у Банатском Новом Селу са 4:1 савладала
Будућност, а локални дерби у Иванову припао је гостима: Стрела–Југославија 0:1.
Идућег викенда у Јабуци играју Југославија и Борац, у Алибунару Будућност и Стрела,
а у Црепаји Војводина и Слога. Јединство у

Качареву дочекује Полет, а Младост из Омољице гостује у Белој Цркви.
У Другој јужнобанатској лиги група „Запад–Север” Глогоњци су у Идвору победили Полет са 4:1, а Младост је у Војловици
савладала Победу са 2:0. Наредног викенда
Војловчани гостују у Уздину, а Глогоњ дочекује Омладинац.
У групи „Запад–Југ” Стари Тамиш је с минималним резултатом савладао Борац из
Плочице (1:0), Будућност је у Банатском Брестовцу изгубила од Пролетера са 4:1, а Долово је у Ковину било боље од Колоније (2:1).
Наредног викенда Брестовчани гостују у Дубовцу, а Стари Тамиш игра у Делиблату.

победника није се постављало ниједног тренутка, иако је
у првом полувремену виђен
само један гол, и то онај који
је постигао Александар Стојановски у 12. минуту.
После одмора Панчевци су
кренули још агресивније и
офанзивније ка голу ривала,
па тим са зачеља табеле није
имао никакве шансе против
изразитог фаворита. Серију
погодака отворио је Немања
Николић, који је после сјајне
акције Бранислава Тошића
био прецизан у 47. минуту. На
3:0 је повисио Марко Станојковић дванаест минута касније, а потом су фудбалери
ЖАК-а постигли и аутогол, па
је Динамо 1945 повео са 4:0.
Тачку на овај сусрет ставио је
Небојша Арбутина голом у последњим тренуцима сусрета.
– Лепа утакмица, с много
голова. Публика је могла да
ужива. Задовољан сам како су
момци играли. У првом делу
сусрета смо били мало стегнути, али како је време одмицало, преузимали смо иницијативу. Пред нама је дерби с Козаром. У Банатском Великом
Селу ће се састати две екипе
које желе у виши ранг. Ми
имамо јасан циљ: идемо на
победу – рекао је тренер Динама 1945 Срђан Живојнов.
Панчевци су и даље на другом месту, са скором од четири победе и једног пораза у
пет кола. Најзанимљивији сусрет наредног викенда биће
одигран у Банатском Великом
Селу. Домаћа Козара, која има
максималан учинак на почетку првенства, дочекује Динамо 1945.

СТАРТОВАО И КАРАТЕ КЛУБ ДИНАМО

ЈЕСЕН ПРЕПУНА ИСКУШЕЊА
Наша суграђанка има амбиције да се у децембру, на
Зимском првенству Србије за
учеснике до шеснаест година, други пут избори за место
у јуниорској репрезентацији
наше земље која ће учествовати на екипном Европском
првенству.

Све такмичарске селекције
КК-а Динамо, као и карате
школа тог спортског колектива, почеле су да раде у сали
ДТВ-а „Партизан” 1. септембра, по старом распореду.
Млађи такмичари клуба били су активни и током лета,
јер су учествовали на Светском купу за младе у Умагу, у
летњем кампу перспективних
спортиста Војводине у Апатину, на припремама на Дивчибарама, као и у кампу на Тари.
Ова јесен ће бити посебно
значајна за сениорске репрезентативце из Динама Николу
Јовановића и Слободана Битевића, који ће крајем октобра
наступити на Светском првенству у аустријском граду Линцу. Они су током лета прошли
већ три циклуса припрема, били су на Опленцу, у Крагујевцу
и на Златибору, почетком септембра су учествовали на турниру Премијер лиге у Истанбулу, а

тренутно вежбају на Копаонику. До почетка Светског првенства предстоје им наступи на
неколико значајних међународних турнира, који ће бити
одржани у Хамбургу, Ријеци и
Београду, с циљем да што
спремније дочекају наступ на
највећој светској карате смо-

три. Најмлађи такмичари Динама учествоваће на турнирима у оквиру купова Војводине
и Србије, а јуниори ће се надметати на шампионатима државе и покрајине, као и на Првенству Балкана.
Од 1. септембра КК Динамо
уписује нове чланове у своју

карате школу, а детаљније информације могу се добити на
телефон 064/157-22-45.

Страну припремио

Александар
Живковић

СЕЛО

Петак, 16. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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До почетка јесење сезоне успећемо да
све објекте учинимо функционалним.
Немања Ротар, члан Градског
већа задужен за културу

ЗГРАДЕ ДОМОВА КУЛТУРЕ У ОЧАЈНОМ СТАЊУ

КРОВОВИ СЕ СВЕ ВИШЕ УРУШАВАЈУ
У објекте старе
пола века дуго
није улагано
„Криви” немаштина
и „зуб времена”
Општепознато је да су објекти
домова културе у врло лошем
стању. Годинама у њих није
улагано и то сада, малтене у
исти мах, стиже на „наплату”,
што је у ова кризна времена
немогуће одједном исфинансирати.
Те зграде су пројектоване
педесетих и шездесетих година да би, дословце, биле једино место на којем се одвијао
културни и социјални живот
житеља села. Данас су се ствари битно промениле – модернизација, с једне, и немаштина, с друге стране, учиниле су
да их време и буквално и фугуративно прегази у многим
аспектима.
Речју, све те гломазне објекте тешко је попунити садржајима, а још их је компликованије одржавати.
У Брестовцу страдала
библиотека...
У таквим околностима не треба превише да чуди када се чује да се, рецимо, пре извесног
времена обрушио део плафона
изнад библиотеке брестовачког Дома културе. Директорка
Невенка Ђурић каже да ће
књиге бити пребачене у другу,
условнију просторију, вероватно, тек догодине. Дотле,
када ученик пожели лектиру
или пасионирани читалац неки нови роман, једино она, на
сопствену одговорност, сме да
уђе и услужи их.
Ништа мањи проблем није
ни у Долову, с тим што је овде
реч о биоскопској сали. Тачније – о плафону, с којег се,
према речима директора Мирослава Првуља, већ годинама
одваљују плоче.
– Те украсне алуминијумске
квадратне плоче постављене су
на четрдесетак центиметара
удаљености од плафона, који
је врло крхке грађе – сачињен
је од трске и малтера. С обзи-

Преко „трња” до књига
ром на то га је зуб времена
одавно нагризао, све чешће се
кроз њега пробијају шут и голубији измет, што снажно притиска плоче, све док се оне не
обруше на под. Први озбиљнији случај забележен је 2011, па
наредне године и тако редом –
навео је Првуљ.
Тада је био угрожен део код
бине, али сада ни ситуација

изнад балкона није наивна. У
међувремену је с тавана уклоњено више десетина џакова измета и разног шута, чиме је санирано око 130 од укупно 380
квадрата укупне површине
плафона изнад сале. Међутим,
Доловцима муке задаје и сам
местимично пропустљив кров...
Наведене невоље вишеструко добијају на значају ако се

зна да је то једино место за
тренинг (и наступе) фолклораша. Током лета они су то одрађивали под ведрим небом у
виду отворених проба, што је
имало свој шмек и могло је да
се подведе под културне програме, али долазе хладнији
дани...
... а у Долову биоскопска сала
Члан Градског већа задужен за
културу Немања Ротар каже
да ће, што се доловачког Дома
културе тиче, ситуација врло
брзо бити под каквом-таквом
контролом.
– Тај посао би отприлике изнео око деведесет хиљада динара. Међутим, лако је закрпити једну рупу, али неупоредиво
је важније то да неко стручно
лице, попут статичара, процени стање читавог крова, које је
очигледно очајно. Када то буде
урађено, видећемо колико ћемо моћи да се „испружимо”
наредних година, јер да би
проблем био у потпуности решен, неопходан је озбиљан захват – истакао је Ротар.
Он додаје да ће брестовачка
библиотека бити измештена у
другу просторију, а да би новац за то био обезбеђен, таква
ставка треба да уђе у буџет за
наредну годину. Ни зграде домова културе у другим селима
нису у нимало „ружичасте”,
кровови тиште и Старчевце,
Ивановчане...
– Из нашег фонда за одржавање, „тешког” три милиона
динара, свим установама културе аутоматски се пребацује
одређени износ за поправке и
одржавање, а део иде накнадно према ургентности. На тај
начин већ је издвојено двеста
педесет хиљада динара за санацију крова на објекту ивановачке установе културе, а Качаревци су добили триста хиљада динара за уређење фасаде, што ће ускоро бити започето – најављује градски већник.
Све у свему, намера надлежних је да до краја јесени све
приоритетно буде реализовано,
а зграде функционалне за
предстојећу сезону јесен–зима.
Међутим, комплетно решавање проблема дотрајалости
објеката није на видику...

У ДОЛОВУ ОБЕЛЕЖЕН 7. СЕПТЕМБАР

Друга сеоска слава
Доловци су у среду, 7. септембра, обележили своју другу сеоску славу, или социјалистичку,
како се она некад популарно
називала.
Реч је о датуму који је од изузетне важности за новију доловачку историју, јер је баш
тог дана 1944. године у партизане отишло више стотина
омладинаца, од којих је њих
око осамдесет погинуло.
Управо као сећање на те жртве установљена је ова сеоска
слава. И ове године обележавање је започето комеморативним скупом у сали Месне
заједнице, где су Доловци одали почаст пострадалим омладинцима. Том приликом се

пљенима, након чега су се сви
запутили до спомен-обележја
у Селишту, где су се пре седамдесет две године млади
борци и окупили и одакле су
пребачени на Сремски фронт.
У току дана центар села се
шаренео од веселих боја малишана, који су уживали у рингишпилима, шећерној вуни, лизалицама, балонима и разним
другим „шпецијама” и играчкама. Касније увече заменили
су их они мало старији, како би
потражили провод у локалним
кафићима уз живу музику до
ситних сати.
Н. Р.
Никола Брзован, председник
удружења бораца свих ратова
из прошлог века, обратио оку-

ИДУЋЕГ ВИКЕНДА У ГЛОГОЊУ

Дани Румуна
КУД „Веселија” организоваће
следећег викенда пете „Дане
Румуна у Глогоњу”.
Најпре ће у суботу, 17. септембра, у Дому културе бити отворена изложба народне ношње, ста-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

рих фотографија и традиционалних јела.
Свечани концерт биће одржан на истом месту у недељу,
18. септембра, од 17 сати. Том
приликом наступиће бројни
извођачи из Србије и Румуније, а поред домаћина, публици
ће се представити и гости из
Овче и Јанков Моста, ансамбл
Центра за културу из румунске Дете, као и КУД „Раду
Флора” из Новог Села.

ПОСЛЕДЊЕ СЕПТЕМБАРСКЕ НЕДЕЉЕ

Изложба ситних
животиња у Старчеву
Удружење одгајивача ситних
животиња „Феникс” из Старчева поново организује изложбу расне живине, голубова,
кунића, папагаја, канаринаца,
разних егзотичних врста...
Тако ће последње недеље
текућег месеца узгајивачи из
Панчева и околине моћи да
изложе и продају своје примерке или да до жељених животиња дођу куповином односно разменом. На овој мани-

фестацији биће места и за
цвеће, као и за опрему и храну
намењену љубимцима.
Организатори позивају све
заинтересоване за учешће у
овој интересантној манифестацији да се у недељу, 25.
септембра, од 6 до 15 сати, појаве на Тргу неолита у Старчеву. Све информације се могу
добити
путем
телефона
060/03-14-854, 063/278-519 и
064/13-75-482.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Дирекција за изградњу и уређење
Панчева ускоро ће на порталу
објавити јавну набавку за изградњу паркинга код цркве,
за шта је предвиђено милион
динара. Месна заједница планира припрему пројектнотехничке документације за
улице И. Л. Рибара, Вука Караџића и Кутина 2. Током викенда, од 10 до 12 сати, биће
одржана радионица карикатуре Николе Драгаша.
Банатско Ново Село: Санација амбуланте је при самом
крају, а преостали су још само
молерски радови. Према најавама из Дирекције, асфалтирање комплетне улице Бориса Кидрича у дужини од
око једног километра кренуће
почетком октобра. Месна заједница припрема документацију за изградњу капеле.
Долово: Румунска православна црква је у среду, 14.
септембра, добила нови дрвени крст висине три метра.
На основу договора са челницима Града ускоро треба
да почне санација плафона у
биоскопској сали Дома културе у делу изнад бине.
Глогоњ: Након вишенедељне
паузе због повећаног присуства појединих хемијских
елемената и хиперхлорисања резервоара, вода у еко-чесми је исправна за употребу. КУД „Веселија” организоваће следећег викенда
пету манифестацију под називом „Дани Румуна у Глогоњу”. Атрактиван загребачки
састав „Мики Солус” наступиће у уторак, 20. септембра,
од 21 сат, у Дому културе.
Иваново: Недавно је основано удружење пензионера, које ће на њихов дан, 1. октобра, направити бал. Протеклог викенда је приређена
техно-журка, која је привукла више стотина поклоника
ове врста музике.
Јабука: Месна заједница је
Дирекцији за изградњу и
уређење Панчева послала
листу приоритетних инвестиција за наредну годину,

међу којима се издвајају изградња Улице Гоце Делчева
и аутобуског стајалишта на
улазу у село. Служба хитне
медицинске помоћи одржаће показну вежбу реанимације у недељу, 18. септембра,
у 10 сати, у центру села.
Качарево: У качаревачким
њивама протеклих дана избила је туча између ратара
који су на државном земљишту сејали шећерну репу и
радника Земљорадничке задруге „Клас”, због њиховог
покушаја скидања усева.
Омољица: У Дому културе је
у уторак, 13. септембра, изведена позоришна представа за
децу под називом „Весела
дружина”. Маја Витман, ди-

ректорка Дирекције за изградњу и уређење Панчева,
пропратила је у четвртак, 15.
септембра, завршетак радова
на асфалтирању Бегејске улице. Наредног дана ће екипа
РТВ-а Војводина снимати
емисију о младим Омољчанима, школи, фото-кино клубу, фестивалу „Жисел”...
Старчево: Одред извиђача
„Надел” поднео је захтев
Основној школи „Мика Антић” за оснивање јата полетараца и пчелица. У току је реновирање Креативног културног клуба. Панк-рок састав „Креативни неред” боравио је на турнеји у Чешкој.
Млади Старчевац Урош Јајић
учествовао је као певач на реномираном фестивалу музике у Бугарској. Маја Витман,
директорка Дирекције за изградњу и уређење Панчева,
пропратила је у четвртак, 15.
септембра, завршетак радова
на асфалтирању улица Наделске и Зимске. Атрактиван
загребачки састав „Мики Солус” наступиће у понедељак,
19. септембра, од 21 сат, у
Дому културе.

У ИВАНОВАЧКОЈ ШУМИ ОДРЖАН РЕТКО
ВИЂЕН ТЕХНО-СПЕКТАКЛ

Журка за незаборав

Надомак Иванова је протекле недеље направљен ретко
виђен техно-спектакл. Реч је
о још једној у низу сајкоделик-тренс журки под називом „Тhe Universe”, у реализацији организације „Стара
школа”, којој су помогли
Дом културе и ивановачка
омладина.
Те суботње ноћи ка шумици код „шлајза” око 21 сат су
с разних страна почели да
надиру људи са упадљивим
дрес-кодовима. Специјално
за ову прилику постављена је
велика бина с квалитетним
звуком и расветом. На њој су
се све до недеље ујутро, када
је сунце већ увелико било на

хоризонту, ди-џејеви смењивали као на филмској траци.
У питању је пажљиво одабрана група артиста, углавном домаћих снага, међу које се „умешао” и један гост из
Грчке: ди-џеј Spiros Wom. У
ивановачкој шуми се од продуцената нашла тројка Imaginarium, Middle Mode и Relativ, а плејере је запосео
двојац 100le и Eddy. Из Вршца је дошао Psyhosis, из Ваљева – Milosh, а запажене
наступе су имала два пионира домаће тренс-сцене: Sale
Liquid & Solid и Stole Xperiment, као и „Chaotic Beats”
четверац – Mozza, Miloš,
Tzobree и DaPEACE.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 15. септембар, 18 сати, фоаје Културног центра:
свечано отварање седамнаестог Бијенала уметности „See Art
Gates: стања стварности”; наступ бенда „James Brown Tribute Belgrade”.
Субота, 17. септембар, 21 сат, сцена Културног центра: концерт ансамбла „Renesans”, „Музичка гозба Средоземља”.
Четвртак, 22. септембар, 20 сати, сцена Културног центра:
отварање фестивала „Ethno.com”. Наступају: инклузивни
хор „Звуци у Јабуци” и група „Врело”.
Петак, 23. септембар, 20 сати, сцена Културног центра: наступ тамбурашког оркестра „Невен” МШ „Јован Бандур”
Панчево.
Петак, 23. септембар, 20.30, сцена Културног центра: концерт групе „Нит” (фестивал „Ethno.com”).
Петак, 23. септембар, 21.30, сцена Културног центра: концерт Дамира Имамовића и „Севдах такта” (фестивал „Ethno.com”).

Изложбе
Четвртак, 15. септембар: изложбе у Галерији савремене
уметности, фоајеу Културног центра, Галерији Милорада
Бате Михаиловића, биоскопу „Војводина”, СК12 (Савремени концепт становања), Штапској згради, Градској управи
Панчево – у оквиру Бијенала уметности.
Петак, 16. септембар, 20 сати, Народни музеј: отварање изложбе слика великог формата „Од фигурације до апстракције”, аутор: Мирослав Лазовић, професор зидног
сликарства на Факултету примењених уметности.

Књижевност
Четвртак, 22. септембар, 19.30, читаоница Градске библиотеке: представљање „Трилогије о вршачком шинтерају”
Драгог Бугарчића (романи: „Споредна улица”, „Гаталица” и
„Слепи споменик”). Гости: Драги Бугарчић, аутор, и Васа
Павковић, књижевни критичар.

СЛИКЕ МИРОСЛАВА ЛАЗОВИЋА

Од фигурације
до апстракције
Изложба слика великог формата Мирослава Лазовића
„Од фигурације до апстракције” биће отворена у петак,
16. септембра, у Народном
музеју. Том приликом ће о
раду и делу аутора говорити
професор Душан Русалић.
Лазовић је завршио Факултет примењених уметности у Београду и магистарске

студије из области зидног
сликарства. Ради на Факултету примењених уметности, на одсеку за примењено
сликарство, и члан је УЛУСа. Добитник је „Ордена Светог Саве II степена” Српске
православне цркве и награде за трајно културно добро
Града Београда „Златни беочуг”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Борнов императив”
Роберта Ладлама
Тајни агент без прошлости
поћи ће опасним трагом
издаје и обмане како би
спречио заверу која на
коцку ставља будућност
читавог света.
Човек којег је Џејсон
Борн извукао из хладних
вода Балтика неким је чудом жив, иако је прекривен
ледом и обилно крвари из
ране од метка. Буди се без
сећања, не зна ни ко је ни
шта му се догодило. Борнова стара пријатељица и
агенткиња Мосада, Ребека,
можда једина зна одговор
на ова и многа друга питања
јер већ недељама покушава
да пронађе тог човека, који
сад лежи беспомоћан у
кревету као заробљеник
сопствене амнезије. У грозничавој потери, она занемарује све протоколе своје
агенције и ризикује да буде
ликвидирана на лицу места
ако је њене некадашње колеге ухвате.
Током опасне потраге за
тајном која може променити судбину човечанства,

Петак, 16. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

СЕДАМНАЕСТИ БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ

ОТВОРЕНИ ПРОЛАЗИ ЗА УМЕТНИКЕ
Деветнаест излагача
на осам локација
Одабрани радови баве
се аспектима наше
тренутне стварности
Овогодишњи Бијенале уметности „See Art Gates: стања стварности”, који организује Културни центар, биће одржан од 15.
септембра до 15. октобра на
осам излагачких простора,
симболично названих „гејтови”
(пролази, капије) – саопштено
је на конференцији за новинаре приређеној 12. септембра у
Београду. После отварања, које
је планирано за 18 сати, у 20 сати ће се представити група од
шесторо уметника „Подреализам”, која долази из Париза, а
догађај ће употпунити ди-џеј
Масимо Гремни, такође из
главног града Француске.
О историјату Бијенала и организационим аспектима ове
интернационалне манифестације с дугом излагачком традицијом, која је међу најзначајнијим у Србији када је у питању преглед савремених уметничких токова и праксе, говорила је уредница галеријског
програма Културног центра
Ивана Маркез Филиповић.
– Трудили смо се да посетиоцима понудимо разнородне
медије, од класичног сликарства, преко видео-инсталација,
до пројекција, а сходно томе
направили смо и мале „излете”
у просторе који нису класично

галеријски, као што је, рецимо, сарадња с кафеом „Хедонист” – рекла је Ивана Маркез
Филиповић.
Селектор Бијенала ове године је биран на конкурсу, а од
пет пријављених кандидата
изабрана је млада историчарка
уметности Маријана Коларић.
Она у свом тексту у каталогу
овогодишњег бијенала наводи
да су уметници данас због недостатка економске и институционалне подршке често приморани да оду у земље развијене културе и да сам поднаслов
„Стања стварности” упућује на
„тежњу ка спознаји бивствовања овде и сада, на неопходност
поседовања става, перспектива,
различитих погледа, приступа,
расположења, менталитета”.

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕВРЕЈСКЕ КУЛТУРЕ

Историја, традиција, језици
Европски дан јеврејске културе, манифестација чији је
циљ представљање историје,
традиције и богате културе
овог народа, обележен је у
Панчеву 11. септембра видео-пројекцијом и изложбом на
тему „Језици Јевреја”. Организатор дана који се у првој
недељи септембра обележава
широм Европе јесте Јеврејска општина Панчево, у сарадњи с Барбаром Панић, кустосом Јеврејског историјског музеја у Београду, која
је аутор поставке и видео-приказа.

АФОРИСТИЧАРИ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Вече сатире

Борн ће искусити и сласт
победе и горки укус пораза, а његов живот више никада неће бити исти. Да ли
ће Борн открити идентитет
тајанственог човека или ће
моћније силе прве стићи
до њега?
Од Стокхолма и Мексико Ситија па све до Пекинга и Вашингтона, Борн и
Ребека ће се наћи у лавиринту огледала у којем нико није онакав каквим се
чини.

Два читаоца који до среде, 21. септембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Како открити тајног агента?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Борнов императив” Роберта
Ладлама. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.
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 38,64 динара у мт:с мрежи.

– „See Art Gates: стања
стварности” у ствари је скраћено од Sоuth–East Europe, јер
заправо смо тематски оквир
овогодишњег бијенала извукли
сумирајући све оно што је он
значио и представљао у неким
прошлим годинама. Претходни бијенале је репрезентовао и
представио кроз изложбе, архивску грађу и документацију
богату колекцију, дугогодишњи континуитет манифестације, али је и отворио низ нових
питања. Мени је најзанимљивије било да ли има потенцијал да заиста понесе карактер
једне интернационалне манифестације, с обзиром на све
мање финансијске могућности
буџета. С обзиром на то наметнуло се као логично да се кон-

центришемо на простор југоисточне Европе и отуда у називу
то скраћено SEE као игра речи.
„See Art Gates” нас уједно и позива да прођемо кроз те излазе
или капије, уметничке пролазе, који на неки начин реферишу о једној другачијој
стварности из позиције уметника. Имамо 19 уметника, а
одабрали смо радове који се
баве појединим аспектом наше тренутне стварности, проблематизују актуелне друштвене теме и места, који спекулишу о реалности, животу у
свету глобализма, конзумеризму, идентитетима, о актуелној
етици, миграцији, људским
страстима... – изјавила је селекторка Бијенала Маријана
Коларић.
О свом учешћу на Бијеналу
говорили су уметници Татјана
Милошевић, Тимеа Анита
Оравец и Ненад Андрић.
Бијенале уметности је интернационална манифестација која се у Панчеву одржава
од 1981. године. У почетку је
то била изложба југословенске скулптуре великог формата, да би 2000. године манифестација прерасла у Бијенале визуелних уметности интернационалног карактера, а
2006. програм се проширује
на позоришну и филмску
уметност и добија данашњи
облик – Бијенале уметности.
Покровитељ манифестације је
Град Панчево, а подржавају је
републичко министарство и
Покрајински секретаријат за
културу.

Говорни језик Јевреја од Х
века п. н. е. био је хебрејски, а
од VI века п. н. е. арамејски.
После 70. године, када су Римљани срушили други јеруса-

Сатиричар и драмски писац
Слободан Симић и панчевачки
афористичар Зоран Т. Поповић
учествовали су на књижевној
вечери „Вече сатире” у четвртак, 8. септембра, у читаоници
Градске библиотеке. Симић је
читао кратке сатиричне и хумористичке приче из своје најновије књиге „Приче из кавеза”, а Поповић своје афоризме.

часописима. Зоран Т. Поповић
је за последњу, девету књигу
„Даће Бог. Ако Бог да” добитник награда „Радоје Домановић” и Београдског афористичарског круга за најбољу књигу
афоризама у 2015. години.
Ових дана је стигла вест да је
наш афористичар освојио и прву награду у категорији афоризми на матерњем језику за

У Дому омладине у петак, 9.
септембра, отворена је изложба
дечјих радова насталих у Летњој школи карикатуре коју је
водио панчевачки илустратор и

Слободан Симић, по професији психијатар, до сада је објавио четири књиге афоризама и
две збирке кратких прича. Добитник је више признања, а заступљен је у бројним домаћим
и страним антологијама, и објављује у многим новинама и

стране ауторе на такмичењу
„Торино укратко”, коју додељује Италијанско удружење афористичара и Културна асоцијација „Свет идеја” из Италије. У
истој категорији похвалу су добили Весна Денчић, Слободан
Симић и Александар Чотрић.

карикатуриста Никола Драгаш.
Изложени су радови двадесет
шесторо основаца и средњошколаца који су похађали часове од 25. до 30. јула ове године.

лимски храм, прогоњени и расељени припадници овог народа, поред свог, прихватају и
језике земље домаћина, те се
стварају нови језици као комбинација хебрејског и других.
– Истичу се три основна јеврејска језика: ладино, јидиш и
хебрејски. Ладино је језик
шпанских Јевреја са Иберијског
полуострва, јидиш – Јевреја источне и средње Европе, а хебрејски је званични језик државе
Израел – рекла је Мирослава
Кон Панић, потпредседница Јеврејске општине нашег града.
Барбара Панић је подсетила
да је творац препорода хебрејског језика Елијезер Бен Јехуда. Он је крајем 19. века поставио темеље за новохебрејски, којим се данас служе Јевреји у Израелу.

ЛЕТЊА ШКОЛА КАРИКАТУРЕ

Изложба дечјих радова
– Циљ школе је био да им
пренесем нека своја искуства.
Имали су могућност да раде
портрет и гег карикатуру, да
им она буде објављена у новинама, да направе стрип, излажу своје радове. Они су за месец дана научили да цртају,
али невероватно је то што за
два сата успевају да направе
нешто за шта је мени, који се
тиме бавим, потребно више
дана. Шесторо-седморо деце
је изразито талентовано за карикатуру – истакао је Драгаш.
На часовима Летње школе деца су имала прилику и да вежбају креативно размишљање, а на
једном од њих специјалан гост
им је био стрип-цртач Саша Арсенић, који им је показао како се
прави хумористички стрип.

Стране припремила

Милица
Манић
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ЗАВРШЕН ТРЕЋИ „ПАНЧЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛ” – ПАФФ

КВАЛИТЕТНА ОСТВАРЕЊА
И МНОГО ГЛЕДАЛАЦА
» Наставак са стране 1
Овогодишњи, трећи „Панчево
филм фестивал” почео је 7.
септембра пројекцијом једног
од најбољих овогодишњих
филмских остварења – „Тони
Ердман”, режисерке Марен
Аде. У препуну салу Културног
центра Панчева није могло да
се уђе. Своје задовољство због
присуства толиког броја младих који су дошли да виде
филм изразио је и Немања Ротар, градски већник за културу. Подсетио је да је Панчево
имало филмску кућу „Панфилм”, која је снимала озбиљне игране филмове, а наш град
се може похвалити и великим
бројем младих синеаста, режисера, глумаца, костимографа, сценографа, камермана...
Управо млади филмски
ствараоци из Панчева и околине окупљени око удружења
„Панчевачки филмски фестивал”, у сарадњи с Културним
центром и Домом омладине,
а под покровитељством Министарства културе и информисања и Града Панчева, и
организују ПАФФ – престижну и на неки начин јединствену филмску манифестацију. Циљ младих филмаџија
је да представе независни ауторски филм, али и да привуку филмску публику, посебно
младе, који ће имати прилику
да виде другачију уметничку
кинематографију у присуству
аутора. И са три пута мањим
буџетом од прошлогодишњег
органи затори су успе ли да
обезбеде 28 заиста квалитетних филмова за такмичарску
селекцију и тридесетак за ревијалну, ауторску и тематску.
Филмским и пратећим програ мом у пот пуно сти су
остварили своје циљеве, а по
броју гледалаца који су пратили пројекције надмашили

Млади жири успешно завршио посао
– Неке су биле више посећене, неке слабије, али нама није била идеја да пустимо два
филма пред препуном салом,
већ да у исто време на два места пустимо различите филмове и доведемо гледаоце у
ситуацију да бирају и да се
определе. Фестивал организују млади филмски уметници –
људи који се баве филмом и
који са својим остварењима
иду на фестивале и знају како
да направе нешто што ће бити
занимљиво не само људима из
овог града него и посетиоцима
са стране и нашим гостима,
који оду одавде препуни дивних утисака. Успели смо да
концертима, музичким вече-

ПРА ТЕ ЋИ ПРО ГРАМ
У окви ру пра те ћег про гра ма одр жа ни су кон цер ти бен дова „Stray Dogg” и „Straight Mickey and The Boyz”, неко ли ко му зич ких ве че ри, из ло жба стри по ва и цр те жа
Бори са Станића и ра диони ца „Мали филм”, ко ја је при ре ђе на у са рад њи са ор га ни за ци ја ма „Фил мкул ту ра” и
БУДИ.
су сва очекивања. И поред
финансијских тешкоћа, организатори су обезбедили бесплатан улазак за гледаоце. На
многим од шездесетак пројекција тражило се слободно
место.
Директор фестивала, селектор и један од оснивача Огњен
Главонић презадовољан је посетом, а каже да их је и време
послужило, па ниједна пројекција није отказана.

рима и радионицом скренемо
пажњу и суграђанима који можда нису дошли ни на један
филм, али су приметили да се
дешава нешто што је добро за
њих и њихов град – каже Главонић, наш успешни филмски
режисер.
Ретроспектива филмова младог хрватског аутора Игора Безиновића привукла је поштоваоце кратког метра. Они су имали прилику да у ревијалној и

ауторској селекцији „Светла
будућност” у дворани „Аполо”
виде тринаест његових радова
насталих у разним врстама
продукције.

– Кроз њих се упознајеш са
одређеним стањима, ситуацијама страха, али из друге руке,
не непосредно, па си на тај начин заштићен. А опет то може

ЖУ ТИ МЈЕ СЕЦ
Мастер-клас о филмској режији и глуми одржао је хрватски
редитељ Звонимир Јурић у суботу, 10. септембра, а посетиоци су видели и његов кратки филм „Жути мјесец”, који је
био приказан на Берлинском фестивалу и део је ширег омнибуса „Загребачке приче 1”. Јурић је публици причао о изради кратких филмова, а с њим је разговарао наш редитељ
Никола Љуца. Он је оценио да је Јурићев „Жути мјесец” можда најбољи кратки филм настао од распада Југославије,
ремек-дело...
– Већину филмова које сам
радио нисам планирао. Једноставно су се теме некако
отварале саме од себе. Приче
углавном настају на самом
снимању, а не на разини сценарија. Никада до сада нисам радио с професионалним
глумцима – казао је Безиновић.
Млади редитељ сада ради
на свом првом дугометражном филму, који треба да буде завршен до краја године.
Посебно задовољство имали
су љубитељи хорора за које је
сваке вечери у поноћ у дворани „Аполо” била организована
пројекција. Џулијан Ричардс,
селектор програма „Поноћна
језа”, одабрао је пет филмова,
од којих је већина први пут
приказана у Србији. Он даје и
одговор на питање зашто људи
воле хороре.

да буде на нивоу само неког
осећаја анксиозности и на
основу неких реалних опасности које видиш, а и само узбуђење доприноси популарности жанра – рекао је Ричардс.
Најширој биоскопској публици била је намењена селекција
„Паффорама”, у којој је приказано шест дугометражних и два
кратка филма – фестивалских и
ауторских хитова из ове и претходне сезоне. Међу њима је и
филм „Шаулов син” режисера
Ласла Немеша, који је ове године добио награду „Оскар” за
најбољи страни филм.
ПАФФ је затворен 11. септембра, када су додељене награде и када је приказан први дугометражни филм „Влажност”
режисера Николе Љуце, који је
имао премијеру на овогодишњем „Фесту”, где је проглашен за најбољи домаћи филм.

ЧЕТРНАЕСТИ „ETHNO.COM”

На отварању наступа група „Врело”
Четрнаести world music фестивал „Ethno.com” биће одржан у
четвртак и петак, 22. и 23. септембра, а отвориће га концерт
групе „Врело”, који ће бити одржан у Културном центру. Њихова музика је оригиналан, али
и необичан спој традиционалног српског певања и новијих
музичких праваца, као што су
рок, панк, реге, даб, техно... Пре
њих наступиће инклузивни хор
„Звуци у Јабуци”, који чине корисници дома „Срце” у Јабуци,
њихови васпитачи и мештани
тог села. Хор постоји пет година и наступио је на многим
културним манифестацијама,
међу којима су и „Дани духовне

музике”, ПАФФ, Панчевачки
џез фестивал...

Другог дана фестивала на
сцени Културног центра на-

ступиће тамбурашки оркестар „Невен” Музичке школе
„Јован Бандур” под руководством професора Михајла Јовића, група „Нит”, која изводи традиционалне песме из
разних крајева света, и Дамир Имамовић и његов „Севдах такт”.
„Ethno.com” је један од најзначајнијих и најстаријих фестивала, који промовише етно
и world music звук Србије и
региона. Организује га Културни центар, а покровитељ је
Град Панчево. Улаз на концерте прве вечери је бесплатан, а друге вечери улазница
стаје 300 динара.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Бубашвабе” Јуа Несбеа
У једном сумњивом бангкочком мотелу проститутка
проналази тело норвешког
амбасадора на Тајланду.
Необична дршка ножа која
му вири из леђа на први поглед елиминише могућност
несрећног случаја или природне смрти. Такве околности су саме по себи довољно
скандалозне да норвешко
Министарство спољних послова пожели да их прикрије, али будући да је покојник партијски сабрат и близак пријатељ председника
мањинске, конзервативне
владе у Норвешкој, заташкавање постаје питање од
националног значаја. У дослуху с представницима
норвешке дипломатије и
самог државног врха, полиција у Ослу постиже споразум о прикривању детаља
истраге, а уједно им шаље
свог изасланика чији је задатак да у сарадњи с локалном полицијом дискретно и
у што краћем року открије
убицу. Начелнику одељења
Мелеру донекле је јасно зашто избор његових надређених пада на инспектора
Харија Хулеа, који се претходне године прославио расветљењем низа убистава у
Сиднеју. Али само донекле.
Истргнут из свог ресторана „Шредер” и тек донекле

растрежњен, Хари Хуле се
сусреће с бангкочком врелином, нестварним саобраћајним гужвама, необичном и предузимљивом вишом инспекторком Лиз
Крамли и ексцентричном
норвешком дијаспором на
Тајланду, чије му закулисне
радње, законити и противзаконити пороци и богатство нуде прегршт смерница за даљу истрагу. Међутим, чини се да га сваки
траг води у слепу улицу и
док ослушкује бубашвабе
како миле по невидљивим
пукотинама у зидовима, Хари подозрева да су му његови налогодавци из неког
разлога дали мање информација него што му је потребно да расветли случај.

Два читаоца који до среде, 21. септембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „На шта вас асоцирају бубашвабе?”, наградићемо по једним примерком књиге „Бубашвабе” Јуа
Несбеа. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари
„Делфи”.
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 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Наиван. Супер.
Никола Рељић, студент
веб-програмирања
КЊИГА: Књига „Наиван.
Супер.” норвешког писца
Ерленда Луа писана је једноставним језиком, лако се
чита и разуме, али то не
умањује њену вредност –
напротив. Лако је поистоветити се с главним ликом,
јер његове проблематичне
мисли муче сваког од нас,
углавном у сличном периоду живота. Ради се о двадесетпетогодишњем младићу
који је одлучио да напусти
студије и у урбаној џунгли
пронађе себе, смисао свог
живота и улогу у систему.
Оставља све обавезе и одлази
да чува братовљев стан, где
му је једина обавеза да доспелу пошту пошаље факсом. Читајући књигу о универзуму, постаје опседнут
временом и његовом величином. Проводи време непрестано бацајући лоптицу о
зид, што сам понекад и сам
радио размишљајући о битним стварима. Смишља листе које се чине наивним и
немогућим, као што је, на
пример, она са свим животињама које је икада уживо видео. Постаје пријатељ с дечаком из комшилука и упознаје његову сестру.
ФИЛМ: Научнофантастични филмови имају неку посебну драж, јер умеју да заголицају машту. Иако се неке
ствари чине нереалним, у
будућности су и те како могуће, чак и неминовне. У
филму „Ex machina” млади
програмер највеће интернет
компаније, налик на „Google”,

бива награђен да недељу дана проведе на директоровом
имању, које је уједно и истраживачки центар. Тамо
схвата да ће учествовати у
научном експерименту где
му је задатак да тестира прву праву вештачку интелигенцију смештену у тело
прелепе робот-девојке. Машина пролази све тестове,
али на најбитније питање не
може се добити конкретан
одговор. Да ли машина изражава праве емоције или
их само симулира?
ИГРА: Налазите се у улози
Макс, чија се визија светионика који бива уништен у
апокалиптичном торнаду
непрестано понавља. Схвата
да има моћ да враћа време
уназад и да тако може мењати одлуке, јер свака одлука
доноси одређене последице.
Макс помаже Клоји, проблематичној пријатељици
из детињства, да промени
живот набоље док уједињене
трагају за мистериозно несталом Рејчел, заједничком
другарицом. Ово је садржај
видео-игре „Life is Strange”.
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ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА У УПОТРЕБИ

НИСКИ ДИКТАТОР

Појас и даље
најзначајнији
за сигурност

Волво ПВ544

Тренд употребе
у Србији у порасту
Сигурносни појасеви играју
главну улогу у погледу безбедности возача и путника у сваком
возилу. Иако постоје кампање
које промовишу везивање,
многи занемарују појас и игноришу савете стручњака и
статистику, која показује да су
готово сви који нису користили појас изгубили живот у саобраћајној несрећи. Оправдања за невезивање су различита
– од навода возача да им појас
смета и да их стеже до тога да
се не везују јер им је вруће.
„Волво” заслужан за концепт
Сигурносни појасеви су се први пут појавили још педесетих година, када их је компанија „Мерцедес” уврстила у
своје моделе као стандардну
опрему. Ови појасеви су били
фиксирани у две тачке, али су
накнадна испитивања и забележени случајеви саобраћајних незгода доказали да то,
нажалост, није било довољно
да путника задржи у седишту
приликом судара. Возач или

„Ролс-Ројс” је произвођач
аутомобила који је одувек
имао неке „посебне” услове
при продаји својих возила.
Можда најекстремнији од
њих током дуге историје
овог луксузног бренда јесте
да модел „фантом 4” није
продат никоме ко није члан
британске краљевске породице.
сапутник су приликом чеоног
судара буквално излетали из
аутомобила, а чак 75 одсто
њих је изгубило живот. Све се
променило 13. августа 1959,
када је „Волво”, произвођач
који је данас познат по изузетно сигурним аутомобилима, патентирао појас фиксиран у три тачке. Аутомобил
који је први имао ову иновацију био је модел ПВ544, а
први контингент ових возила
испоручен је дилеру аутомобила у шведском граду Кристијанстаду.
Сигурносни појас са три
тачке фиксирања био је ефикаснији, јер се приликом судара кинетичка енергија тела
равномерно распоређује на
раме, груди и карлицу, а глава возача не удара у волан или
неки други део кабине. Врло
брзо и остали произвођачи су
у своје аутомобиле почели да
уграђују овај тип појаса, док
су на задњој клупи и даље били они који се фиксирају у
две тачке. Током осамдесетих
и ово се променило, па су безбедносне регулативе многих
земаља прописале да путници
и позади морају имати појасеве

какве и данас користимо. И
након више од педесет година
од када су први пут употребљени, сигурносни појасеви са
три тачке фиксирања у савременим аутомобилима се много не разликују од првобитних
– две тачке фиксирања се и
даље налазе у Б-стубу возила,
а трећа је између седишта.
Сачувани многи животи
Појасеви су, наравно, усавршавани и данас се користе савременији материјали и патенти у копчама. Ово су једине
видљиве промене, док су оне
које се не виде оком кључне за
већу сигурност. Добар пример
су затезачи појасева који путем сензора добијају сигнал да
постоји ризик од удара. У том
моменту појасеви се дотежу
како би приликом судара тела
путника остала у седиштима.
Иако постоје скоро 60 година,
појасеви су и даље најбитнији
део аутомобила када је сигурност у питању.
Нажалост, и даље не користе сви појас. Најчешћи разлог
је тај што возачи мисле да се
саобраћајна незгода неће баш
њима десити и немају навику

да се везују. Многи заборављају да се саобраћајне несреће често дешавају и на краћим релацијама у градовима.
Статистички подаци више институција и саобраћајних полиција у Европи показују да
везивање сигурносних појасева приликом судара умањује
смртни исход за 40 процената, а око једанаест хиљада возача на Старом континенту
преживело је тешке удесе захваљујући појасевима.
Највећу свест о важности
везивања имају Французи,
Немци, Швеђани и Аустријанци, јер се чак преко 95 одсто возача у њиховим земљама везује током управљања
возилом. Најмањи проценат
свесних је у Русији, где свега
око четири процента возача
користи сигурносне појасеве.
У Србији је тај број већи и износи око 58 одсто, а сваке године је у порасту. Тренд овог
пораста је због чешћих контрола саобраћајне полиције и
едукације возача и путника о
важности употребе појаса. Везивање траје две секунде –
утрошите их за себе и своје
најближе.

Аутомобили су почетком
двадесетих година још увек
имали посебну ручку – курблу
за стартовање мотора. Та по-

луга се углавном убацивала
на посебно место код предњег браника, а сама операција стартовања није била нимало лака. Модел „тројан” из
1922. први је аутомобил који
је курблу имао унутар кабине
како возач не би киснуо када
је лоше време.
„Мерцедес 770к” Адолфа
Хитлера имао је дупли под
како би тај диктатор био читавих пет центиметара виши
када устане приликом поздрављања нације на улици.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - -

СТАНДАРД ПОУЗДАНОСТИ
Љубитељи јапанских возила
који су у потрази за већим,
породичним аутомобилом
који ће их добро служити
иако је половњак, свакако
треба да обрате пажњу на
другу генерацију „Тојотиног” модела „авенсис”.
Као и за готово све моделе највећег светског произвођача аутомобила, и за
„авенсис” важи неписано
правило: седи и вози. То
значи да су искуства власника више него добра, а
посете сервису су углавном
ограничене на редовно одржавање возила. У „авенсис”
се може сместити пет одраслих особа, а гепек, који је
међу највећима у класи, гарантује да путници могу по-

само оне који су препоручљиви по перформансама,
поузданости и потрошњи.
Најслабији бензинац 1.800
је мали потрошач, а његових 130 коњских снага је
више него довољно за потребе мање захтевних возача.
Онима који би нешто више
снаге под хаубом, дволитарски бензинац од 150 „коња”
биће довољан. „Дизелаш”
идентичне кубикаже има
116 коњских снага, а агрегат од 2,2 литра такође с погоном на дизел има исту
снагу као и јачи бензинац.
Сви мотори су се показали
веома добро током експлоатације, а на вама је да се
определите за онај који вам
одговара.

нети све што им је потребно
без бојазни да ће део ствари
морати да ставе у путнички
простор. Позиција возача и
прегледност су добри, као и
распоред команди, што је
код „Тојотиних” аутомобила
увек био случај.
Удобност при крстарењу
на отвореном и добром путу
је загарантована, али ће у
граду и приликом преласка
преко рупа путници ипак
осетити да аутомобил има
нешто тврђе вешање. Звучна
изолација кабине је на високом нивоу, па путници и возач неће чути брујање мотора,
чак ни при већим обртајима.
Нижи пакети опреме овог аутомобила пружају довољно у
погледу комфора, активне и
пасивне безбедности, тако да
купац неће морати да издваја
додатни новац за опрему која
је неопходна возачу без много прохтева.
Број мотора у понуди је велики, али ми ћемо поменути

Уколико купујете возило
од првог власника који је
„авенсис” одржавао у овлашћеном сервису и у прописаним интервалима, можете бити сигурни да нећете
имати главобољу због кварова и непоузданости. Код
појединих возила се јављао
мањи проблем с квачилом и
воланом који се тресе на неравном путу. Неки од власника су се жалили да им је
мања количина воде улазила у фарове, али су ово мане
које не треба претерано да
вас брину. Већ при првој вожњи ћете увидети све евентуалне недостатке на аутомобилу и тако одлучити да
ли ћете постати власник ове
„тојоте” или не.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003. годиште 1.7 ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)
ПЕЖО, 206, 2004; опел
астра 2001, може замена.
064/134-06-30. (227311)
РЕНО меган 2007, 1.9
ДЦИ, караван, металик,
фул, очуван, власник.
062/658-100. (227313)
НА ПРОДАЈУ опел корса
1.7 Д, 1996. годиште.
064/248-88-71. (227350)

СКАЛА 55, 1996, истекла
регистрација, у возном
стању, може и у деловима.
064/130-36-02. (2276546)
СТИЛО 1.6, 2002, петора
врата, секвент плин, све
од опреме. 064/130-36-02.
(2276546)
ПОЛО 1.2, 2002, децембар, троје врата, 129.000
км, регистрован. 064/13036-02. (227656)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ПУНТО 1.2, 2008, 5 В, као
нов, металик, 3.100 евра.
Могућа замена. 064/05151-61. (227388)

ОТКУП свих врста возила,
акумулатора, катализатора, продаја делова.
069/203-00-44. (226198)

ПУНТО 1.2, 2002, 3 В, металик плав, одличан, гаражиран. 064/856-60-65.
(227406)

СТАЛНИ откуп свих врста
возила, акумулатора, катализатора, гвожђа, продаја
делова. 066/409-991,
063/782-82-69. (226198)

ПРОДАЈЕМ мазду 626,
800 евра, nisan sunny, 1.4
SLX. 060/821-15-87.
(227431)
ПРОДАЈЕМ опел зафиру
2.0 ТДИ, 2004. годиште,
2.950 евра. 064/888-40-41.
(227496)
ПРОДАЈЕМ форд мондео
2001, 2000 д, 150 кс. Тел.
063/309-535. (227625)
ФИЈАТ пунто, 1.2, 2005,
2/3 врата, 142.059 км, повољно. 064/439-60-40.
(227590)
ПЕЖО партнер, 2001. годиште, бензин, плин, регистрован до децембра.
063/329-340. (227579)
СИТРОЕН берлинго 2005,
бензин, плин, регистрован.
063/329-340. (227757)
ПРОДАЈЕМ југо ин,
XII/2005. 062/460-093.
(227585)
ПРОДАЈЕМ пежо партнер
1.9 Д, 2006. годиште, путнички, гаражиран, власник, купљен у „Верану”,
Србија. 063/811-85-46.
(227733)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2006.
годиште и скутер ЦПИ,
оливер 50 ццм, власник.
063/854-05-32, 064/08809-08. (227698)

КУПУЈЕМ диференцијал
од ладе ниве, са точковима. 064/267-28-20.
(227370)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 - 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (227379)
КУПУЈЕМ возила свих врста до 1.800 евра, стање
небитно. 063/165-83-75.
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.500 евра. 062/193-36-05.
(227470)

МАШИНЕ

БЕРАЧ дворедни змај 222,
продајем хитно и повољно.
064/172-44-10. (226918)
МОТОКУЛТИВАТОР 506
С, прекрупач, круњач на
продају. 347-726,
063/193-78-40. (227087)
РУЧНИ круњач, ручна
прекрупара, тракторска
војна приколица 200 х 100
х 50 цм, прекрупара оџаци, мотор за заливање
ДМБ некоришћен, чамац
са кабином метални 8 м.
Тел. 064/179-51-73.
(227390)

ОГЛАСИ
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ гаражу, Ул.
Жарка Зрењанина 55.
066/807-08-31. (227624)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру,
регале, мост + регал, гарнитуру мојца, сто + 4 столице, спаваћа соба комплет, комплет кухиња,
дечја колица, ел. шпорет,
ТА пећи, пећ на дрва, машину за веш, суђе, тепихе,
половне ауто-гуме, бицикле разне. 063/107-78-66.
(4679)

СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Туцовића 28. 353463. (227271)

ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу на старом православном гробљу, близу
капеле. 062/860-08-87.
(27357)

ПРОДАЈЕМ ТВ тошиба,
модел 21 N 21 E. 064/35955-44. (227695)

ПРОДАЈЕМ кашу за џем
од шипка и дрена, паковање 5 л. 064/979-07-19.
(227356)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-0510, 063/703-76-07.
(227687)
ПОЛОВНИ рачунари, И 3,
процесор, лаптоп И 5,
процесор, као нови, повољно. 064/181-20-69.
(227553)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПОВОЉНО продајем преостали буков пелет мираја
Краљево. 065/234-16-10,
013/234-16-10. (226067)
ПРОДАЈЕМ полован намештај. 065/592-78-75.
(206508)
БАГРЕМОВА и церова дрва на продају. 060/603-3232. (226862)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (226935)
БРИКЕТ од храста.
064/142-42-93. (и)
ПРОДАЈЕМ краву са телетом. 629-169. (227306)
ПРОДАЈЕМ тросед и двосед и пет кухињских столица. Тел. 063/722-80-21.
(227369)
ДВА стола од мермера на
продају. 063/824-63-51,
373-154. (227349)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3.5 кв.
069/771-993. (227383)
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ПРОДАЈЕМ нове некоришћене алуминијумске радијаторе. 063/823-38-21.
(227336)
ПРОДАЈЕМ комплет ремонтоване ТА пећи, достава, повољно. 061/198-8142. (227337)
ПОЛОВАН цреп, више врста, 10 динара, хитна поправка оштећених кровова. 064/051-51-61.
(227388)
ЈЕФТИНО, електрични
шпорет велики и мали,
сточић округли и правоугаони, лежај. 064/276-0954. (227392)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи свих
киловата, достава, монтажа, повољно. 065/284-1186.(227565)
ПОЛОВНИ намештај, ормани и дечја соба, очувано. Тел. 060/391-79-46.
(227546)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
Та пећи, 2, 3, 4 и 6 кв, достава, монтажа. Гаранција. 064/366-57-87, 335930. (227544)
РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од 1.000,
столови од 3.000, кревети
од 9.000, угаоне клупице
од 7.000, судопере 3.500.
Стара утва, 060/600-1452. (227563)
ПРОДАЈЕМ каљеву и термоакумулациону пећ.
013/348-352, Тома.
(227555)
ПРОДАЈЕМ струг за обраду дрвета и бансек.
063/865-80-73. (227467)
ПРОДАЈЕМ полован цреп
кањижа потисје тип 2, одличан, 1.200 комада. Тел.
064/280-385. (227475)
ПРОДАЈЕМ улазна врата
крило и по 130 х 210, дрво-стакло. 063/341-895.
(227476)
ПРОДАЈЕМ абрихтер циркулар, замрзивач, крека
весо, краљицу пећи, томос
мотор са редуктором.
062/873-62-98. (227479)
ПРОДАЈЕМ округли сто и
четири столице, дечја колица, оградицу и столицу
за храњење. 064/592-7811. (227483)
ПРОДАЈЕМ шлајферицу за
паркет, шлајферице за терацо, дизалицу грађевинску. 064/810-30-91.
(227496)
ПРОДАЈЕМ метални амбар 6 х 160. 065/672-5792. (227514)
ПРОДАЈЕМ домаће ћурке.
377-257. (227516)
ПРОДАЈЕМ мушко теле
црно-бело. 066/354-791.
(227518)

ПРОДАЈЕМ тучане радијаторе, шпорет на чврсто гориво ваљевац 3, некоришћен, и два дечја креветића. 064/040-82-72.
(227533)
ПРОДАЈЕМ очувану угаону плишану гарнитуру, повољно. 013/355-537,
065/335-55-37. (227461)

ПРОДАЈЕМ гробно место
на старом гробљу.
061/229-83-72. (227769)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, гаранција, повољно.
062/170-43-10. (227743)

ПОЛОВАН намештај са
доставом. Имамо све од
игле до локомотиве.
061/317-07-67. (227717)
ПРОДАЈЕМ полован цреп,
272 и рогове. 063/214387. (227667)

ПРОДАЈЕМ машину за сечење плочица, експрес лонац, машина за резанце,
гоблен, политикин забавник. Тел. 314-233.
(227443)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, монтажа, достава. Годину дана гаранција.
065/344-49-30. (227425)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер, комбинацију,
замрзивач, може ваше неисправно, уз доплату.
013/346-790, 064/129-7360. (227766)

ПРОДАЈЕМ прасиће и јагањце, вршим услужно печење на дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09.
(227739)

ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру, брачни кревет, трпезаријски сто са столицама,
повољно.
063/713-52-59.
(277710)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кухињске столове и регал, повољно, цена по договору.
060/036-60-92.
(227727)
ПРОДАЈЕМ француски лежај, мало коришћен.
061/149-27-11, звати после 16 сати. (227728)

ТА пећ 2,2 кв, веш-машина, микроталасна, замрзивач фиокар 240 л, трпезаријски сто са столицама,
угаона гарнитура, кауч,
тросед мојца, писаћи сто.
Тел. 063/861-82-66.
(227631)

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце и остало покућство. 066/900-7904. (227320)

ПРОДАЈЕМ тритикал.
064/618-44-10. (227689)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих величина. 064/366-57-87, 335974. (227544)

ПРАСИЋИ, свиње, балирана детелина, 150 – 250 динара, на продају. 064/30328-68. (227646)

ПРОДАЈЕМ двокрилна и
двоја једнокрилна врата,
са стаклима – пуно дрво,
нов двосед. 062/424-128.
(227571)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града. 063/272-594.
(227165)
САМОШ, продајем обрадиво, пољопривредно земљиште, бунари и добричко поље. 064/226-6731. (227118)
ПРОДАЈЕМ плац од 6 ари
са кућом. Повољно. Танаска Рајића. 063/215-844.
(227171)

ПИЛИЋИ уређени, на продају, кућна достава, Панчево. 065/410-97-34.
(227646)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер и замрзивач
индесит инокс. 064/38531-15. (227634)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари.
063/225-928. (227165)

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ трпезаријску
угаону гарнитуру, очувану, цена повољна. Тел.
064/152-59-56. (227685)

ПРОДАЈЕМ пећ за централно грејање, термомонт 40 кв. Тел. 013/377341, 064/243-86-20.
(227649)

ОГЛАСИ

КУЋА сређена са два стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. (226718)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност није битна. 335974, 063/705-18-18.
(227544)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих величина. 065/344-49-30.

КУЋА, Србијанска 55,
Панчево, 70 м2, плац 5.5
ари. 064/651-16-22.
(226641)
КАРАУЛА, 14 ари, кућица
за повремени боравак, вода, струја, детаљније на
интернету. 064/205-73-18.
(226465)
ПРОДАЈЕМ плац у Старчеву, 35 ари, може замена
за стан у Панчеву.
063/206-996. (226521)
ЊИВА, 33 ара, у Скробари, на самом путу, 3.300
евра. 065/852-71-99.
(226227)

ПРОДАЈЕМ експрес апарат са две групе – сан
марко. 063/314-877.
(227571)
ПРОДАЈЕМ половне алуминијумске ролетне са
роло-комарницима разних
димензија. 064/876-52-22.
(227584)
ХИТНО продајем кирби
сентриа 2, апарат за усисавање и прање тепиха и
намештаја. Тел. 063/75576-98. (227583)

КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, фигуре,
есцајге, сифон флаше,
старо покућство. 335-930,
063/705-18-18.
(227544)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, добро
плаћам. 065/284-11-86.
(227565)
КУПУЈЕМ гвожђе, старе
славине, веш-машине, замрзиваче, акумулаторе и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (227528)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у Јабуци, 300 м2, 6.5 ари плаца, геотермичко грејање,
клима. 063/378-357.
(223545)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
спратну усељиву кућу, Ново Село, плац 7.5 ари.
063/808-40-43. (227315)
КУЋА на продају, Качарево, Радничка 48. Тел. 601560, 063/694-451. (22731

marketing@pancevac-online.rs

ХАЛА 500 м2, са канцеларијама, екстра локација,
хитно, повољно. 06210520-12. (227355)
ПРОДАЈЕМ 18 ари баште,
са викендицом. 063/86580-06. (227357)
ПРОДАЈЕМ три ланца земље иза Фабрике сточне
хране Јабука. 064/156-4072. (227334)
ПАНЧЕВО, Стрелиште, ново насеље, екстра локација, угао Ул. Стевана Сремца, Дечанска, објекат у
Дечанској бр. 2, школа на
300 метара, новоизграђена кућа 150 м2 бруто. Поседује велики ајнфор, три
спаваће собе, трем, велики ходник, купатило, велики дневни боравак, кухиња и остава, објекат продајем укровљен, а од таванског простора може се
урадити 80 м2 додатних.
Парцела 4,13 ари, све
ограђено новом зиданом
оградом. Објекат саграђен
клима блоком, прве класе,
даље уређење по сопственом избору. Све квалитетно и за сваку препоруку.
Контакт телефон стално:
063/637-673. (222335)
ПРОДАЈЕМ њиву у селу
Војловица, 44 ара, дозвољена градња. Тел.
064/256-35-40. (227391)
УСЕЉИВА кућа, 140 м2, са
локалом 30 м2 и плацем
7,3 ара, у Војловици, Јаношикова 94. Тел. 063/386309. (227546)
КУЋЕ: М. Горког, 31.000;
Ц. Лазара 32.000; Горњи
град 34.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (227548)
ПРОДАЈЕМ викендицу на
Белој стени. 061/172-1928. (227561)

ПРОДАЈЕМ 40 ари грађевинског земљишта, са викендицом, на старом црепајском путу. Тел.
062/176-49-00.
(227487)

КОД Турске главе, кућа са
два локала, 150 м2, 2 ара,
55.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(227504)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
АЛУМИНИЈУМСКА ограда
и гелендери, монтажа и
превоз, АЛУ и ПВЦ столарија. 063/801-84-76.
(227611)
ЦИГЛА фасадна бела, на
палетама, 35 динара/комад. 631-032. (27570)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
нова кухиња, 10.000 динара. 063/773-45-97, 371-568.

ПОНУДА

ОМОЉИЦА, 120 м2, 8,64
ара, гараже, пластеник,
реновирано. 064/200-0209, 065/961-93-22.
(226903)
КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено. 061/33331-19, 062/860-80-94,
063/277-025.
(226935)

КУЋА, легализована, 112
м2, 10 ари, 1/1, Баваништански пут, преко касарне. 064/248-94-34,
013/370-298. (227520)

ПЛАЦ, 5 ари, нова Миса,
иза Стоваришта „Тмушић”, дозвољена градња.
064/128-27-70.
(227701)

КУЋА на продају, Спољностарчевачка 58, цена по
договору. Тел.
063/830-66-33.
(227527)

ПЛАЦ, шири центар, за
предузетнике, плаћена комуналија за 1.000 м2.
063/389-962.
(227681)

ПРОДАЈЕМ 75 ари код
Скробаре. 066/354-791.
(227518)

КУЋА 120 м2, 5 ари, Преспанска 15. Власник, легализовано. 063/307-674.
(227697)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 140 м2,
2 ара, 39.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (227504)

КУЋА са две стамбене јединице и гаражом, 3.6
ара, повољно. 064/124-4815. (227917)

КУЋА на новој Миси, код
школе, на продају.
063/824-63-51, 373-154.
(2237348)

ТРОСЕД и две фотеље на
развлачење мојца, 14.000
динара. 065/503-70-71,
013/626-461. (227607)

ПРОДАЈЕМ кућу са локалом у Улици Синђелићевој, Панчево.
064/431-07-31,
064/012-59-40.
(227696)

ПРОДАЈЕМ три хектара
мали надо, један хектар
лап и ½ ланца стари црепајски пут. После 16 сати.
064/578-78-73.
(227489)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту, вода, струја, канализација, телефон, СББ,
асфалт. Тел. 066/363-454.
(227384)

КУПУЈЕМ старе сатове, новац, пенкала, разгледнице,
књиге, ситне антиквитете.
013/233-35-01, 064/26582-98. (227562)

ДОЊИ ГРАД, кућа за
адаптацију или рушење,
2,6 ари, канализација,
струја. (470) „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(227506)

ПРОДАЈЕМ башту 37 ари,
са викендицом и воћњаком. Тел. 319-159,
063/789-09-91. (227436)

СТАРА МИСА, 300 м2, 6
ари, 65.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (227504)

ПРОДАЈЕМ викендицу с
виноградом у старим виноградима, код Црепаје.
064/523-28-32. (227432)

НОВА МИСА, 150 м2,
48.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(227504)

ПРОДАЈЕМ плац и кућу на
старој Миси. 065/361-6011, 013/361-601. (227445)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал у центру Стрелишта од
81 м2, за стару кућу, плац,
стан. Тел. 064/267-71-74.
(227502)

ПРОДАЈЕМ плац 7.5 ари,
са започетом кућом, Јабука, договор. Тел. 063/76442-95. (227418)
НОВОСЕЉАНСКИ пут, 14
ари, викендица 32 м2, више помоћних просторија
од чврстог материјала.
Тел. 061/620-61-40.
(227421)
НОВА МИСА, кућа 112 м2,
1 ар, 25 м2, 55.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(227486)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36.
(227505)
ТЕСЛА, кућа у мирном
крају 80 + 40 м2, канализација, трофазна, укњижено, 49.000, замена. (470)
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (227506)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
200 м2, Максима Горког,
3.8 ара. 063/301-360.
(227541)
ВИКЕНДИЦА на Новосељанском путу, 15 ари,
струја, вода до пута.
063/336-461.
(227694)
ПРОДАЈЕМ два плаца на
Новосељанском путу.
Струја, вода, дозвољена
градња. 063/337-851.
(227704)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (227683)
ПРОДАЈЕМ дворишну двособну кућу, центар,
21.000. 069/339-04-67.
(227690)
НА ПРОДАЈУ кућа, новије
градње, у Банатском Брестовцу. Тел. 062/872-5087. (227653)
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ОГЛАСИ

ОМОЉИЦА, 130 м2, приземље и поткровље, нова,
7 ари, 35.000.(679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (227598)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ пет ланаца земље. 060/153-25-15.
(227645)
ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (227634)

ПОЧЕТАК Војловице, лепа, два стана, , 115 м2, 7.5
ари, 36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (227615)
ХИТНО, Горњи град, усељива, 88 м2, 2 ара, 27.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (227615)
НОВИ СВЕТ, прелепа салонска, 178 м2, 5.5 ари,
петособна, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(227615)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
кућа на 10 ари, до пута,
32.000. „Лајф”, 061/66291-48. (4679)
БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60
м2, 6 ари, продајем/мењам. 064/955-51-85.
(2275759

КАРАУЛА, 43 м2, на 50
ари, 24.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(227634)
КУДЕЉАРСКИ насип, стара кућа 40 м2, на 29,3 ара.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227634)
ПРОДАЈЕМ земљу у Омољици, цена повољна. Тел.
062/875-49-55. (227572)
ТЕСЛА, типска, 95 м2, 3.5
ара, за сређивање, 36.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (227573)
ПРОДАЈЕМ земљу код Кудељарског насеља.
060/144-40-66. (227595)
2

ВОЈЛОВИЦА, 90 м , 5 ари,
грејање, 35.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (227621)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву или мењам за стан у
Панчеву, уз доплату. 602011, 063/175-83-64. (2276

КУЋА, 30 м2 + 30 м2 помоћни објекат, на Маргити, све укњижено.
064/248-90-16. (227718)
ТЕСЛА, нова кућа, 110 м2,
мирна улица. 063/783-3997. (227730)
КУЋА у Јабуци, приземна,
120 м2, 3 ара плаца + гаража, помоћни објекти,
плин. 063/765-82-60,
063/185-47-82. (227768)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву на главном путу и плац
на главном путу. 060/13999-83. (227770)
КУЋА, Тесла, на екстра локацији за приватни бизнис
и становање. 063/329-464.
(227747)
ПРОДАЈЕМ плац 6 ари, са
озиданим подрумом, 120
м2, стари ПИК „Тамиш”.
065/366-32-33. (227745)
ОМОЉИЦА, кућа 120 м2,
плац 28 ари, централно,
воћњак, подрум, модерна.
617-310.
(227735)

ПРОДАЈЕМ једнособан
комфоран стан, Котеж 1,
32 м2, ЦГ, власник.
063/822-87-67. (227463)

КУПУЈЕМО станове и куће
на свим локацијама. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (227598)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 140
м2, на новој Миси, 42.000,
може замена за мањи
стан. 060/821-15-87.
(227431)
ПРОДАЈЕМ стан у центру,
двособан, укњижен. Тел.
064/290-46-55. (227411)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, може замена за
мањи. Власник. 061/16453-41. (227447)

СТРЕЛИШТЕ, два стана по
36 м2, засебна кућа.
066/281-789. (СМС)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
центар, 45 м2, ВП, ТА,
28.000. Тел. 064/417-6961. (227426)

СТАНОВИ

СОДАРА, 37 м2, II спрат,
ЦГ, лифт, повољно.
064/866-20-78, 063/73762-52. (4679)
ТРОСОБАН стан, Котеж 2,
продајем/мењам за мањи
стан/кућу. 063/771-15-68.
(226128)
МИСА, 14.000, 55 м2, 70
м2 + двориште, 24.000.
063/377-835. (226104)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, 58 м2, сређен, близу школе. Тел.
064/968-56-80, договор.
(227428)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 2, пети спрат,
лифт, повољно. 064/14301-78. (2275329

ПРОДАЈЕМ стан, Стрелиште, 60 м2, ЦГ. 064/17057-10, 065/824-39-44. (и)
ПРОДАЈЕМ трособан стан,
66 м2, 27.000 евра, центар,
зграда. 061/670-97-96.
(226354)
КОТЕЖ 2, 68,46, укњижен,
двоипособан, уграђен плакар, подрум, 41.000 +
ПДВ, централно, бојлер,
клима, близу београдског
пута. 013/317-565,
062/860-79-71. (225673)
ТЕСЛА, трособан стан са
ЦГ, IV спрат. 063/770-4555, 013/331-079. (226530)

КОТЕЖ 2, продаје/мењам
стан за мањи стан, кућу,
договор. Тел. 064/436-6905. (227536)

ДВОИПОСОБАН, V, ЦГ,
Вељка Влаховића 12, брзо
усељив, 41.500. 063/16461-52. (227240)
СТАН, нова Миса, 39 м2,
реновиран, укњижен, приземље, грејање, власник.
063/727-76-29. (227408)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
у центру, ТА, III спрат.
062/388-130. (226893)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА
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НОВА МИСА, 260 м , ЕТ,
сређена, договор. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (227598)
УЖИ центар, 70 м2, 3 ара,
код старог СУП-а, 75.000.
(679), „Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (227598)

КУПУЈЕМ хектар земље у
Банатском Новом Селу,
до пута. 062/530-477.
(227758)

НОВА МИСА, трособан,
ЦГ, I, 85 м2, замена за мањи. 064/134-06-30.
(227311)
ХИТНО продајем стан, Тесла, 70 м2. 062/702-280.
(227315)
НА ПРОДАЈУ једнособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52. (227343)
ПРОДАЈЕМ једнособан на
Стрелишту, са ЦГ, без посредника. 064/354-68-84.
(227340)
СТРЕЛИШТЕ, 73 м2, трособан, 39.000; 62 м2,
33.000. (300), „Чурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(227373)
ТЕСЛА, 53 м2, двособан,
25.000; Стрелиште,
23.000. (300), „Чурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(227373)
СТРЕЛИШТЕ, више једнособних станова, екстра
сређени. (300), „Чурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(227373)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ двособан стан на Тесли, за кућу. 065/968-24-01.
(227393)
ПРОДАЈЕМ стан 20 м2, Ул.
М. Пијаде бр. 43. 063/72836-78. (227403)

МИСА, скоро нов, двособан,
две терасе, код цркве,
30.000 евра, договор. „Дива”, 345-534, 064/246-05-71.

ПРОДАЈЕМ трособан стан
у поткровљу у Улици Стевице Јовановића. 069/43412-24. (227554)

ДВОИПОСОБАН, Котеж,
64 м2, тераса, 36.000. „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (227506)

ПРОДАЈЕМ троипособан
стан, Котеж 2, 82 м2, IV
спрат. 064/317-07-35,
013/401-430. (227543)

КОТЕЖ, 50 м2, двособан
29.500; двоипособан,
43.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(227471)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
ЦГ, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (227501)
ТЕСЛА, двоипособан, 69
м2, гаража, ВПР, ЦГ,
45.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(227501)
ТЕСЛА, гарсоњера, 23 м2,
ТА, 14.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(227501)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
69 м2, 37.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(227501)
СТРОГИ центар, двособан,
ТА, 28.000, договор, усељив одмах. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(227506)
СОДАРА, повољно, двособан, ЦГ, 27.000; без грејања, 24.000. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(227506)
ДВОСОБАН, Котеж 57 +
5, ЦГ, III, 33.000, договор.
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (227506)

ИЗНАД СДК, двоипособан, 53.000; Карађорђева,
сређиван, троипособан,
63.000. (396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48.
(227548)

НА ПРОДАЈУ стан 76 м2, у
центру града. Тел.
064/175-31-61, звати после 17 сати. (227472)

НОВА МИСА, нов једноипособан, приземље,
21.000; велики избор дворишних станова. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, 46 м2, Котеж 1.
065/867-52-50, 064/12669-52. (227481)
ПРОДАЈЕ се једнособан
стан, иза Стоматолошког
факултета. 064/550-95-13.
(2274859
ТЕСЛА, новоградња, 50
м2, 75 м2. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
III, ТА, 24.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(227486)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74
м2, ЦГ, IV, 34.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(227486)

СОДАРА, војне, одличан
двоипособан, 43.000; Доситејева, троипособан, договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (227548)

ТУРСКА ГЛАВА, прелеп
двособан, 38.000; салонски 114 м2, 63.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(227548)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
30.000; Стрелиште,
22.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(227471)

НУДЕ се станови или куће
за доживотно издржавање.
061/324-40-85. (227494)

СОДАРА, једнособан,
23.500; двособан, 27.000;
трособан 38.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(227548)

СТРЕЛИШТЕ, сређена,
гарсоњера, 13.000; 7. јула,
39 м2, приземље, 17.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (227548)

СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, једнособан, 22.000; Миса,
21.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(227471)

ПРОДАЈЕ се стан на Котежу 2, 84 м2, VI спрат.
065/398-98-99. (227161)

ГОРЊИ ГРАД, 183 м2, ПР,
3 ара, 32.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (227599)
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ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, двориште, гаража, башта, укњижен.
064/938-41-99. (227560)

ТЕСЛА, леп једноипособан, 23.000; троипособан
сређен, 62.000; двособан
за сређивање, 25.500.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (227548)
КОТЕЖ 2, двособан, I,
31.000; Стрелиште, двособан, 30.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (227548)

КОТЕЖ 1, 37 м2, ЦГ,
25.000; Стрелиште, 23 м2,
ЦГ, 13.000; Зеленгора, 40
м2, 22.000; Тесла, 24 м2,
17.500; Содара, 37 м2,
22.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (227547)

СТАН 45 м2, Котеж 2, Кикиндска, ЦГ, усељив,
26.000. 063/272-152. (

ЗЕЛЕНГОРА, леп двособан, приземље, 26.5000;
Тип Станко, двособан,
сређен, 26.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(227548)

ЦЕНТАР, Петра Драпшина, двособан, IV, ЦГ,
35.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(227639)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
ЦГ, 18.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(227486)
СОДАРА, једноипособан,
45 м2, V, 27.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(227486)
НОВА МИСА, једноипособан, 47 м2, I, 21.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(227486)
ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
први спрат, ЦГ, 15.000
евра. 069/127-59-43.
(227550)

18

Петак, 16. септембар 2016.
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СОДАРА, трособан, ВПР,
63 м2, ЦГ, ПВЦ, 32.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(227639)
ЦЕНТАР, једноипособан,
I, 45.000, ЦГ, 32.500.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
КОТЕЖ 2, једнособан, III,
45 м2, ЦГ, 25.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (227639)
КОТЕЖ 1, Ослобођења,
једноипособан, V, лифт,
ЦГ, 27.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (227639)
МАРГИТА, нов двоипособан, I, 55 м2, гас, 36.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
ПРОДАЈЕМ двособан 61
м2, стање перфектно, Котеж 1, I спрат и зидану гаражу 15 м2, Улица Вршачка. 063/122-55-22. (27568)
ЦЕНТАР, двоипособан, 61
м2, 42.000; шири центар
једноипособан, 46 м2,
20.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227634)
КОТЕЖ, једнособан, 37
м2, 25.000; гарсоњера 25
м2, 15.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(227634)
КОТЕЖ, једноипособан 45
+ 12 м2, 24.000; једнособан, 45 м2, 25.000.(097),
„Перфект”, 064/348-0568. (227634)
КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан 61
м2, 27.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(227634)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, једнособан, 27 м2,
16.500; двособан 49 м2,
25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227634)

ТЕСЛА, леп двособан, V,
55 м2, ЦГ, 35.000, договор.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (227573)

ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
38.000; једнособан 26 м2,
15.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227634)

ОСЛОБОЂЕЊА, леп дворишни двособан, 50 м2,
1/1, 21.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.

СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500; двособан 53 м2,
19.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227634)

СОДАРА, 37 м2, једнособан, IX, ЦГ, 22.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.

СОДАРА, једнособан, 35
м2, 23.000; двоипособан,
75 м2, 40.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(227634)

ЦЕНТАР, 47 м2, већи једнособан, II, ЦГ, усељив,
30.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (227181)

СОДАРА, двоипособан, 62
м2, поглед на Тамиш,
39.000 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(227634)

СТРЕЛИШТЕ, одличан једнособан, 39 м2, III, ЦГ, новија зграда, 23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (227181)

МАРГИТА, новоградња, 60
м2, двособан, 650 евра, са
ПДВ-ом. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227634)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65
м2, I, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (227181)

МАРГИТА, трособан, 64
м2, 40.000; четворособан,
96 м2, 65.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(227634)
МИСА, двособан, 47 м2,
25.000; двоипособан, 52
м2, 30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(227634)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 65 м2, 31.000; трособан, 80 м2, 39.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (227634)
ПРОДАЈЕМ леп стан, Тесла, I спрат, ТА, реновиран, 44 м2, усељив.
062/424-128, 064/423-3143. (227571)
СТРЕЛИШТЕ, леп двоипособан, 63 м2, V, ЦГ,
36.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (227573)

2

ТЕСЛА, 42 м , једнособан,
III ЦГ, усељив,
22.000.(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2, IV, ЦГ, лифт, брзо
усељив, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (227181)
РУЖИН просек, новија
градња, 53 м2, приземље,
ЕГ, тераса, двособан,
35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (227181)

marketing@pancevac-online.rs

САМАЧКИ, ВП, 17 м2, ЦГ,
комплет реновиран, прелеп, 13.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(227573)
СТРЕЛИШТЕ, поткровље,
51 м2, ЦГ, лифт, 17.000;
кућа 55 м2, 25.000.
„Ивакс”, 062/173-88-45.
ТЕСЛА, двоипособан, VI X, ЦГ, лифт, 32.000, договор. „Ивакс”, 062/173-8845. (227574)
НОВИ СВЕТ, сутерен, сређен, укњижен, 45 м2,
20.000, договор. „Ивакс”,
062/173-88-45. (227574)
ХИТНО, Тесла 61 м2, ЦГ,
VI, 26.000. (679), „Трем”
01, 332-031, 063/836-2383. (227548)
ТЕСЛА, троипособан, ЦГ,
III, леп, четири собе.
(679), „Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (227548)
ВОЈНА ЗГРАДА, 61 м2, ЦГ,
V, 44.000. (679), „Трем”
01, 332-031, 063/836-2383. (227548)
ТЕСЛА, 45 м2, ТА, II, усељив, 27.500. (679), „Трем”
01, 332-031, 063/836-2383. (227548)
СОДАРА, 57 м2, ЦГ, VII,
27.000. (679), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
СОДАРА, 72 м2, ЦГ, тераса, лифт, ВП, добра зграда, 44.000. (679), „Трем”
01, 332-031, 063/836-2383. (227548)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
66 м2, ЦГ, IV, леп, 41.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (227181)

ПРОДАЈЕМ стан у Ражани, може и замена, све опције могуће, 6.500 евра.
063/818-75-44. (227569)

КОТЕЖ 1, комфоран једнособан, ВП, 37 м2, ЦГ,
реновиран, 24.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(227573)

ЦЕНТАР, једноипособан,
ВПР, ТА, 22.000 евра.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(227599)

ЦЕНТАР, одличан двоипособан, 63 м2, V, 43.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(227615)

ТЕСЛА, центар, двоипособан, VI од X, 32.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(227599)

СТРЕЛИШТЕ, леп двособан, 62 м2, ВП, 29.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (227615)

СТРЕЛИШТЕ, ново, 38 м2,
II, ЦГ, 25.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(227599)

ПОЧЕТАК Котежа, леп
трособан, 76 м2, II, 53.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (227615)
ПРОДАЈЕМ стан, 53 м2, на
Срелишту, VII спрат,
21.000 евра. 063/868-0206. (227801)
ТЕСЛА, трособан са грејањем, ВП, 77 м2, укњижен.
233-48-01, 065/404-13-43.
(2276129

МИСА, ново једноипособан, 42 м2, ТА, 27.000, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”,
062/886-56-09.
(227599)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, I
спрат, ЦГ, 31.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(227599)

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2, са
двориштем, 1/1, договор.
061/721-12-57. (227626)
КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2,
III, ЦГ, 33.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (227621)
НОВА МИСА, једнособан,
35 м2, приземље, ЕГ, укњижен, 21.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (227621)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (227621)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85
м2, новија градња, VII,
43.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(227621)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
етажно грејање, III,
22.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(227621)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2 + тераса, V, ЦГ,
21.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(227621)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, VII, две терасе,
28.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(227621)
СТАН, новоградња, 49 м2,
Светозара Милетића, I,
употребна, 35.900.
061/572-93-17.
(227754)
ПРОДАЈЕМ четворособан
стан, дуплекс, са грејањем, укњижен, власник.
061/415-44-77. (227707)
СТАН, центар, новоградња, код пијаце, грејање
подно, паркинг, остава,
110 м2. 064/295-50-95.
(227702)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту, повољно, други спрат, лифт, ЦГ.
063/759-98-77. (227699)
МИСА, два добра стана,
47 и 52 м2, власник.
062/485-502.
(227692)
ПРОДАЈЕМ трособан комфоран стан са нуспроторијама, без улагања. Тесла. 060/488-21-15.
(227649)
ДВОРИШНИ једнособан
стан са грејањем и баштом, продајем. 062/88543-20. (227676)

ОГЛАСИ

СТАН, Стрелиште, поткровље, једноипособан,
струјни котао, нов.
064/658-41-64. 4679)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до 16.000,
дајем ауто (3.000), остало
кеш. 064/134-06-30.
(227311)
КУПУЈЕМ стан од 55 м2, на
Котежу 2, без посредника.
061/215-66-95. (227751)

АГЕНЦИЈА „Стрелиште некретнине”, Вељка Петровића 7, локал 11, купује
станове, куће и остале непоретности на свим локацијама. 062/886-56-09.
(227599)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

У ЦЕНТРУ издајем једнособан стан, нов и намештен. 063/313-005. (СМС)
ИЗДАЈЕМ, на дуже, празан функционалан једнособан стан на Тесли, ЦГ.
Тел. 063/106-05-47. (СМС)

ПРОДАЈЕМ стан двособан,
на Тесли. Тел. 061/223-9841. (227688)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан, на Котежу
2, 100 евра. 063/217-201.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Котежу, 60 м2, Стевана
Шупљикца 111, други
спрат, 33.000. 065/332-2015. (227665)

ИЗДАЈЕМ мању празну кућу у Панчеву. 060/448-0880. (СМС)

СТАН дуплекс, нов, усељив, ЦНГ, Тесла, клима,
тераса. 064/658-41-64.
(4679)
СТАН, двоипособан, трећи
спрат, нов, усељив, тераса,
сређен, Тесла. 064/65841-64. (4679)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан, Котеж 2.
064/545-55-81.(СМС)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни станови,
брза реализација.
064/668-89-15. (227212)

У САМАЧКОМ издајем намештену гарсоњеру самцу,
80 евра. 065/353-07-57.
(225673)
ЈЕДНОСОБАН намештен/ненамештен код
Стоматолошког, факултета, погодан за студенте.
064/386-55-96. (226085)
ИЗДАЈЕМ стан на дужи
период, комплет намештен, одмах усељив.
066/631-31-80. (227159)
НЕНАМЕШТЕНА гарсоњера, Котеж 1, на дуже, лепа
локација. 013/317-864,
064/903-70-76.
(227069)
ГАРСОЊЕРА код Стоматолошког факултета, намештена, погодна за студенте. 064/386-55-96.
(226950)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. 013/362094, 060/144-85-80.
(226851)
ИЗДАЈЕМ стан на дуже,
Стрелиште. 064/144-3286. (227810)
ИЗДАЈЕМ комфоран једноипособан дворишни
стан + гарсоњера, намештен, Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45.
(227312)
ИЗДАЈЕМ двоипособан,
ненамештен стан на Тесли. 064/107-83-91.
(227326)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
нова Миса, ненамештен,
приземље, телефон, кабловска, интернет, две терасе, паркинг место.
064/616-40-99.
(227325)
ИЗДАЈЕМ комфорну собу
са кухињом и купатилом,
запосленима, предност
просветари. 064/988-9910, 061/189-00-93,
013/346-845. (227329)

ИЗДАЈЕМ стан. 060/34881-66, 013/348-816.
(227331)
ИЗДАЈЕМ намештену кућу
у Старчеву, за становање.
Звати после 16 сати.
063/748-96-06.
(227332)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ТА, Тесла, Илије Гарашанина. Тел. 231-56-00,
065/468-76-27.
(227377)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на новој Миси, у
непосредној близини школе и амбуланте. Тел.
061/321-73-50. (227480)
ИЗДАЈЕМ стан на Содари,
једноипособан, намештен,
клима, кабловска.
063/883-54-60. (227363)
ЈЕДНОСОБАН стан за извање код преображенске
цркве. 062/801-55-43.
(227367)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан и пословни
простор на Новосељанском путу. Тел. 064/39034-91. (227344)
ДВА стана издајем, Миса,Тимочка 32. 371-635,
064/993-71-74, 311-007,
064/297-81-68. (227338)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
за самца са употребом купатила. 371-262. (227347)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан од 45 м2, у центру
града. 069/280-39-07.
(227352)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Содара, ТА
грејање, 120 евра. Тел.
064/245-88-57. (227353)
ИЗДАЈЕМО једнособан намештен стан, Стрелиште.
060/152-88-55. (227349)
ЈЕДНОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (227384)
ИЗДАЈЕМ новију кућу 120
м2, са окућницом, у центру Старчева. Тел.
063/502-211. (2273959

НЕНАМЕШТЕН двособан
код школе „Свети Сава”,
телефон, кабловска, посебна улаз и струјомер.
Тел. 063/117-15-17.
(227399)

ОГЛАСИ

НАМЕШТЕН стан, издајем, паркет, грејање, кабловска, инернет, близу
центра. 064/368-30-89.
(227508)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан. 066/209-400.
(227396)

ДВОСОБАН стан, 60 м2,
комплет намештен, грејање, спрат кућа, Миса.
060/357-82-21. (227525)

ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан, намештен.
Тел. 013/346-938,
064/047-59-70. (227559)

ИЗДАЈЕМ једнособан дворишни стан за самца или
брачни пар. 013/331-827.
(227523)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код Хотела
„Тамиш”, 60 евра.
064/122-48-07. (227545)

ИЗДАЈЕМ стан у центру.
060/014-30-88. (227539)

ИЗДАЈЕМ једнособан комфоран стан, 44 м2, Котеж
2. Тел. 066/332-527,
013/332-527. (227474)
ПОТРЕБНА кућа у закуп.
064/476-58-00. (227488)
ЦЕНТАР, двособан 55 м2,
ненамештен, парно грејање, телефон, клима.
064/354-69-01. (227493)

ИЗДАЈЕМ собу, повољно,
Краљевића Марка 9, Панчево. 063/152-48-36,
063/811-73-7533 (227453)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан намештен стан студенту. Несметано учење, има
интернет. 013/355-537,
065/335-55-37. (227461)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 064/195-28-31.
(227460)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси. Тел.
060/037-19-40. (227503)

ИЗДАЈЕМ стан за озбиљну
жену или девојку. Близу
центра. 332-061. (227440)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, ЦГ, Содара.
063/892-39-53. (227503)

ИЗДАЈЕМ празан стан на
Котежу 2. 064/353-23-61.
(227442)
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СОДАРА, двоипособан, IV
спрат, ЦГ, кабловска, полунамештен. Тел. 344-254.
(227450)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 60 м2, са грејањем,
кабловска, нова Миса.
063/532-389. (227667)

ИЗДАЈЕМ једноипособан и
двособан стан, намештени, могу и празни.
064/118-56-11. (117424)

ИЗДАЈЕМ намештену,
комфорну гарсоњеру, 42
м2, грејање, клима, лифт.
064/280-30-35. (2276779

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан у центру. Тел.
065/335-12-73. (227420)

ИЗДАЈЕМ кућу 80 м2, са
двориштем и баштом, у
Старчеву. Тел. 064/40315-20. (227680)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру лепу,
намештену, засебан улаз,
нова Миса. 062/161-4874, 013/373-027. (227408)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Котежу 1, са већим купатилом и ЦГ. Тел.
064/133-54-18, 304-854.
(227439)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, дворишна зграда,
самици-самцу, Доњи град,
ТА грејање, 60 евра.
063/248-729. (227682)
ИЗДАЈЕМ ненаметшен
стан на Стрелишту.
063/805-59-36. (227642)

СТРЕЛИШТЕ, преко пута
„Авив парка”, изнајмљујем
ненамештен стан, на дуже.
060/706-01-11. (227719)

ИЗДАЈЕМ велику собу са
кухињом и трпезаријом, у
новој кући. 064/130-3602. (227656)

СОБА за самце, Стрелиште. 320-847. (227729)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан на Тесли,
приземље, етажно грејање, клима. 060/408-88-50.
(227648)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Тесла, преко пута
„Авива”, ЦГ. 013/348-386,
063/872-16-40. (227725)
ИЗДАЈЕМ намештен/ненамештен стан 45 м2, са великом терасом, интернет,
клима, кабловска, нова
Миса. 060/037-19-22.
(227114)
ИЗДАЈЕМ стан 100 м2, цела етажа намештен/ненамештен, засебна струја и
вода, клима, кабловска,
интернет, нова Миса.
060/037-19-22. (227714)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Стрелиште,
центар, ЦГ, од 37 м2.
063/812-42-83. (227706)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, без ЦГ, центар.
066/642-15-66. (227709)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан стан, дворишни у Војловици. 064/490-78-50.
(227711)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
на дуже време, са ЦГ.
063/337-851. (227704)
ЈЕДНОСОБАН, мањи намештен, центар. 063/12410-18, 063/392-236.
(227663)
ИЗДАЈЕМ једнокреветну
собу са грејањем, у центру. 064/866-24-98.
(227757)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, ТА, 85
евра + депозит. 064/18650-87. (227690)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан, ТА, пијаца
Тесла. 069/150-20-78.
(227651)

ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње и купатила на
Стрелишту. 060/157-00-15.
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, 57 м2, Тесла,
Јована Ристића 1/22 (преко пута „Авива”). 063/17192-12. (227619)
ИЗДАЈЕМ празан стан, 50
м2, са кухињом, ТА грејање, АЛУ столарија. Стрелиште. 064/305-71-60.
(227604)
ИЗДАЈЕМ кућу, шири центар, 100 + 50 м2, пословно-стамбене намене.
062/347-667. (227630)
ИЗДАЈЕМ нов комфоран
стан у центру, двема девојкама. Тел. 063/882-2377. (227606)
ПОВОЉНО издајем собу
са употребом кухиње и купатила, у згради на Тесли.
Тел. 063/820-91-38.
(227623)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру са ЦГ, кабловска и интернет. Тел.
063/118-22-09. (/227762)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 1.
065/975-00-20. (227748)

ИЗДАЈЕ се намештен једнособан стан на Тесли,
клима, ЦГ. 069/507-08-88,
060/347-70-77. (227749)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, 30 квадрата, ве-це, излог, клима,
тенда, главна аутобуска.
062/120-29-92. (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал 65 м2, Димитрија Туцовића, код
Водне заједнице. Локал,
плус два бироа и два мокра чвора. 063/130-04-07.
(226108)
ПОВОЉНО издајем локал
у центру Панчева.
063/206-996. (226521)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, Тржни центар код Суда, 14 м2. 069/663-773.
(226638)
МАГАЦИН 500 м2 са канцеларијама, екстра локација, хитно, повољно.
062/105-20-12. (227355)
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕ се локал на ћошку
25 м2, Светог Саве 1.
065/863-12-61. (227360)
ИЗДАЈЕМ локал у центру
Стрелишта, погодан за
сваку намену. 064/959-9883. (227371)
ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру града. 066/120019. Александар. (227375)
ИЗДАЈЕМ локал-канцеларију у строгом центру,
корзо, Ул. Ж. Мишића 6.
Тел. 064/224-61-31 или
064/179-38-45. (227379)
ПРОДАЈЕМ три локала
дворишна у Ул. Ж. Мишића, строги центар, корзо.
Тел. 013/764-006,
064/224-61-31. (227379)
ИЗДАЈЕМ локал од 81 м2,
у центру Стрелишта. Тел.
064/267-71-74. (227502)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци и на пијаци на
Стрелишту. 064/404-9149. (227491)
ПОТРЕБАН простор 150 –
300 м2, градски део, села
не. 062/140-67-16.
(227497)
ПРОДАЈЕМ киоск на главној аутобуској , 5 м2 + 25
м2, могућ договор.
063/879-03-55. (227522)
ИЗДАЈЕМ пословни простор 400 м2, пословна
зграда, у центру Панчева.
Тел. 063/341-797.
(227540)
ИЗДАЈЕМ локал у центру
за козметички салон, може и издавање радног места. 065/251-46-66.
(227457)
ИЗДАЈЕМ локал у Панчеву, Немањина 8, 26 м2.
Тел. 064/184-87-50.
(227455
ИЗДАЈЕМ локал 130 м2, 40
+ 90 м2, Војводе Путника
29. 063/278-250. (227464)
ИЗДАЈЕМ локал 15 м2 и 25
м2, у дворишту, Војводе
Путника 29. 063/278-250.
(227464)
ЛОКАЛ у раду, центар,
9.500; Стари Тамиш, 38
м2, 10.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(227764)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, до
улице, В. П. Бојовића 19.
063/314-803. (227577)
ИЗДАЈЕМ у Панчеву канцеларијско/салонски, ординацијски простор.
066/110-870. (227580)
55 КВМ, локал издајем,
хитно, сређен, усељив. Кочина 1-а, код Зелене пијаце. 069/266-98-20.
(227581)
30 КВМ, локал издајем
хитно, сређен, усељив, тржни центар – Змај Јовина,
приземље. 069/266-98-20.
(227581)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева. 060/33352-60. (227608)
ПОВОЉНО издајем локал
у најстрожем центру.
064/267-72-17. (227602)
ИЗДАЈЕМ 150 м2, Новосељански 36, локал, радионица, магацин, паркинг,
повољно. 064/482-65-53.
(227618)
ИЗДАЈЕМ локал у граду,
на углу улица Карађорђеве и Браће Јовановић.
063/882-23-77. (227606)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ искусне раднице за шивење, услови
добри. 060/738-69-43.
(СМС)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. 063/800-07-94.
(227332)
СТАРИЈОЈ покретној баки
потребна жена за помоћ у
кући. 064/254-94-68.
(227385)
ПОТРЕБАН пица-мајстор,
кувар и конобар са исксутвом у ресторану.
060/635-57-73. (227389)
ПОТРЕБНА радница за
рад у кафићу у Панчеву.
Звати од 9 до 20 сати на
телефон 013/331-241. (ф)
РЕСТОРАНУ „Звезда” потребна спремачица за пола радног времена. Доћи
лично. 013/314-669.
(227551)
ПОТРЕБАН столар, масив,
иверица, тапетар или помоћник тапетара. Панчево.
060/600-14-52. (227563)

ПОСЛОВНИ простор, 25
м2, погодан за мирну делатност, центар. 063/12410-18. (227663)

ПОТРЕБАН радник на
спортском објекту, дневна
и ноћна смена. 064/11630-31. (и)

ТЦ Змај Јовина, 24 м2,
приземље, 15.000, договор. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (227573)

ПОТРЕБНА конобарица са
искуством, „Caffe Picaso”.
065/504-91-07, 065/50491-09. (227556)

ОГЛАСИ
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САЛОНУ лепоте „La Vida
de Ela”, потребна радница
са стручним знањем.
063/734-82-31. (227457)
ПОТРЕБНА жена за чување старих лица у Немачкој. Мало познавање немачког, може ЕУ пасош
или српски. 062/571-007.
(227490)
РЕСТОРАНУ „Poco Loco”
потребни конобари, кувари и посластичари.
013/355-222. (227491)
ПОТРЕБНА жена за послове у домаћинству. Месечна плата. 064/076-3647. (227492)
ПОТРЕБНА фризерка са
искуством. Драгана,
060/713-62-05. (227529)
ПОТРЕБНА конобарица за
рад у кафићу. 060/362-2221. (227535)
ПОТРЕБАН радник, домар, ноћни чувар.
060/362-22-24. (227535)
АУТО-СЕРВИСУ „Станковић” потребан механичар
са искуством. 065/551-6745, 063/893-89-26.
(227610)
ПОТРЕБНА радница за
продају цвећа са искуством или трговачком
школом. 060/333-52-60.
(227608)
ПОТРЕБНА радница за
рад на бувљаку. 060/05230-40. (227638)
АУТО-ПЕРИОНИЦА „Бибац” потребан радник са
или без искуства. 063/329464, 066/001-050.
(227742)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу „Петица”, код
Аутобуске станице, улица
Ослобођења. 064/997-7909. (227739)
ПОТРЕБАН мајстор за
производњу пецива.
060/510-09-03. (227719)
ПОТРЕБАН радник и радница за рад у штампарији.
063/295-787. (227760)
ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Голуб” потребни радници
са искуством за рад у производњи. Доћи лично, од
понедељка до петка, од 8
до 15 сати. Ул. Жарка Зрењанина 36. 013/355-808.
(227716)
ПОТРЕБАН агент продаје
услуга пословним корисницима CV (са обавезном
фотографијом). Послати
на mail:
direkcija@pontesl.rs
ПОТРЕБНО особље за рад
у производњи и продаји у
пекари. CV (са обавезном
фотографијом) послати на
mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
ПОТРЕБНА жена/девојка
за чување деце и рад у кући. 062/869-98-61.
(227705)
ПОТРЕБНЕ раднице на
индустријским машинама
за шивење. 061/721-54-11.
(227669)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским шиваћим машинама.
069/238-07-65. (227661)
ПРОДАЈЕМ једнособан,
двособан, трособан стан
на Котежу 2. (661), „Весна
2”, 066/937-00-13.
(227669)
РЕСТОРАНУ „Маринера”
потребни помоћни кувари
са искуством и спремачица. 065/822-48-22,
064/658-41-63. (46790)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Ковачице. 060/066-08-60. (СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (223726)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(226093)
МОЛЕРСКИ радови, квалитетно, цена по договору.
Мајстор Неша. 069/44423-76. (227233)
ПОПРАВКЕ једноручних
чесми, санитарија, брзо,
одговорно. Тел. 065/22172-24. (227174)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање 10 евра дан, позовите. 064/235-0815.(227135)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(226995)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, аутомобила. Наташа, 361-474,
060/361-47-41, 066/361-474.
МАТЕМАТИКА, часови,
(основци, средњошколци).
Искусна дипломирана
профессорка математике.
Повољно. 343-370.
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
фасаде, пензионерима попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (227323)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, монтажа
капија, ограда, надстрешница, застакљивање тераса. 062/816-33-84.
(227459)

КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, бетонирања, чишћења тавана,
подрума, итд. 064/122-6978. (227322)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда
кошуљице, уградња ламината, столарије. 062/81633-84. (227459)

РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, бетонирања, ископи, утовари
шута, однос ствари, обарање стабала, кошење
траве. 060/035-47-40.
(227322)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета. 064/341-79-60,
065/543-21-53. (227437)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам гуртне. 064/18125-00. (227386)
РАЗНЕ физичке послове
радимо: ископи, шут, бетонирања и остало.
065/600-05-30. (2273879
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (227574)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: адаптације купатила, одгушења, замена, поправке, вентили. 013/331-657,
064/495-77-59, 063/77718-21. (227376)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских радова. 064/866-25-76,
013/361-601. (227445)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13. (227448)
НЕГОВАТЕЉИЦА пружа
сваки вид неге старим, болесним, на сат. 060/36663-69. (227449)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и
нега болесника. 063/73759-60. (227417)
РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање, малтерисање, бетонирање, извлачење кошуљице са европским квалитетом. 063/865-80-49.
(227412)
ЧАСОВИ математике,
основцима. 060/676-3637. (227466)

ТВ и сателитске анене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(227368)

ПРЕВОЗ тамићем кипером
до 2 кубика, песак, шљунак, шут, остало. 061/61214-50. (227767)
ЧАСОВИ енглеског језика,
повољно, професор енглеског. Тел. 066/934-47-36.
(227732)
ШАМОТИРАМ шпорете за
ложење, пећи, чистим каљеве пећи, димњаке.
064/437-64-33. (227720)
РАДИМО грађевинске послове, зидање, малтерисање, реновирање крова.
064/138-68-13, 372-799.
(227724)
КОШЕЊЕ и крчење, сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште.
064/196-17-32. ( 227726)
РАДИМО све физикалије,
утовар, истовар, бетонирање, цепање, имамо камион. 061/165-06-18.
(227731)
ЧАСОВИ енлеског, за све
узрасте, припрема за FCE.
063/875-88-83. (227710)
РЕЛАКС и медицинска масажа, естетски и медицински педикир, Јасмина.
013/351-907, 061/308-9586. (227666)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи, сигуран успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (227641)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, фасаде, чисто, педантно. 061/288-20-19.
(227640)

ТРАЖИМ жену за негу
старе особе у Немачкој.
063/194-19-18. (227362)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(227364)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
месечно плаћање, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-9494. (227599)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила,
ТА. 062/271-661, 061/13285-43. (227468)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до 2 кубика. 065/33423-38. (227593)
БРАВАРИЈА, ограде, капије, надстрешнице, врата,
решетке, рукохвати, ситне
преправке, врло повољно.
060/140-54-44, Дуле.
(227576)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (227339)
ПАРКЕТ: хобловање, лакирање и фуговање, дугогодишње искуство, повољно.
064/190-96-74. (227346)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове инсталације, машинска
одгушења санитарија.
062/382-394.
(227341)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, славине, одгушење канализације одмах. Тел. 063/269173. (227411)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (227410)
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ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством, тражи посао. 064/120-77-64.

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије, чисто,
квалитетно, повољно.
063/864-67-16, Влада.
(227321)

ЗАМЕНА црепа, поправка
крова, продајем бибер
цреп. 065/535-24-56.
(227328)

ОГЛАСИ

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде, гипсарски радови, повољно, пензионерима попуст. 061/626-5406. (227469)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-2003. (227488)
КЕРАМИЧАР, квалитетно,
ефикасно, повољно.
063/318-780. (227517)
ЕЛЕКТРИЧАР, ради инсталације и остале поправке,
повољно. 060/521-93-40.
(226528)
СЕРВИС, допуна, уградња
клима. 064/520-48-80,
063/740-83-98. (227542)
КЕРАМИЧАР, повољан и
квалитетан и молер, тражи
посао. 061/203-70-87.
(227736)
КОШЕЊЕ траве, дворишта
и воћњака, тримером. Могућност одвоза траве.
061/612-14-50.
(227767)

АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне, комарници, монтажа и демонтажа. 063/80184-76. (2276119

МАШИНСКО бушење рупа
за стубове, за ограду, за
винограде, воћњаке, монтажа ограде, ограђивање
плацева, дворишта...
Дејан,
065/440-97-00.
(227597)
СВЕ врсте физичких послова: утовар, истовар, селидбе, сечење/цепање дрва, копање, одвоз шута,
непотребног намештаја,
чишћење подрума, тавана,
шупа и слични послови.
Дејан, 065/440-97-00,
061/626-14-50,
341-571.
(227759)

УСЛУГЕ

ВЛАГА. Решите се влаге
заувек. Машинско сечење
зидова, постављање изолације, гаранција 100%. Тел.
062/427-614. (СМС)

екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. (4679)

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

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (4679)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (4679)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (4679)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,

УТОВАР и одвоз шута, ископ канала до 30 цм, паркинзи. Мини багер.
063/225-245,
064/245-93-48. (227531)
10 КУБИКА, шљунак, песак, превоз 2.000 динара.
064/245-93-48.
(227531)
ШЉУНАК, песак, цемент,
креч, сејанац, ризла, црна
земља. Велики камион.
063/225-245
(227531)

ШЉУНАК, песак, ризла,
сејанац, црна земља, мали
камион. 064/245-93-48.
(227531)
РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (227534)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (223422)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (225465)
ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368.
(227167)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/49577-59. (232611)
ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе, комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (226506)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(226633)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (4679)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (4679)

ПОВОЉНО! Превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (227327)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (227347)
СЕРВИС телевизора, продаја половних, електричар,
уградња ауто-радија. Дејан, 063/800-01-96.
(227372)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замена. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/49577-59. (227376)
ДНЕВНИ одмор, 5 евра по
особи, преноћиште 10 евра
по особи. Немаљина 8, хотел „Гостел”. 064/201-1839. (227382)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија,
све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/31726-33. (227400)
ДУБИНСКО прање намештаја, у вашем стану. Прање тепиха, одвоз, довоз.
066/001-050, 063/329-464.
(227747)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41, 064/317-10-05.

ОГЛАСИ

„TERMOMONTELEKTRO” DOO
BAVANIŠTANSKI PUT 247
PANČEVO

marketing@pancevac-online.rs

На основу члана 137. став 1. тачка 15 . Закона о спорту(„Сл.гласник РС бр.24/2011 и 99/2011), члана 18. става 2. алинеја 16.и члана 45. Статута Јавно комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терана и објеката „Младост” Панчево, („Сл.лист
града Панчева” број 9/2013, и Одлуке о буџету града Панчева за 2016. Годину(„Сл.лист града Панчева, број 37/15, 3/16, 4/16-исправка, 19/16), вд директор ЈКП „Младост” Панчева расписује

POTREBNI RADNICI SLEDEĆIH PROFILA:
– SERVISERI BELE TEHNIKE
– FRIGOMEHANIČARI
– MONTERI CENTRALNOG GREJANJA
– MAŠINSKI INŽENJER (TERMOTEHNIKA)
KONTAKT TELEFON: 013/ 215-54-44; 013/377-477

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара. 0-24 сата.
Ми смо ту због вас.
064/334-85-64, 063/81198-32, Поповић. (227721)
ПРЕВОЗ песка, шљунка,
сејанца, ризле, мањим и
већим камионом. 064/64824-50. (227659)
УТОВАР и превоз шута, рушење објеката, најповољније у граду. 064/648-2450. (227659)
ГРАЂЕВИНСКА радња,
Славиша Илиевски, изводи
све врсте грађевинских радова. Кровови, зидање, бетонирање, адаптације, станова, итд. 062/894-37-18,
064/183-16-36. (227644)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправка старих, нових кровова, разне фасаде. 013/664-491, 063/16253-89. (227651)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, ламинат, повољно. Проверите.
061/141-38-02, 063/17769-74. (227636)
КИРБИ дубинско усисавање и прање намештаја и
тепиха. Сервис „Гоша”.
064/338-49-78. (227578)
ПРЕВОЗИМ кипером, повољно, сејанац, песак,
шљунак, ризла, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(227595)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (227617)

СЕЛИДБЕ 1.000, попуст
ванградске, радници.
064/482-65-53. (227653)

РАЗНО

МУШКАРАЦ, 57 година,
упознао би слободну женску особу, од 35 до 50 година. 064/475-84-25.
(227564)
ИНВ. ПЕНЗИОНЕР, 1968,
тражи жену, озбиљну, без
обавеза, ради брака.
065/672-87-01. (227482)
ПЕНЗИОНЕРИ! Стручно
саветовање, доживотно издржавање, куповина стана
са плодоужитком, смештај
у стамбене заједнице за
пензионере. „Елпис”,
061/324-40-85, Мите Топаловића 6. (227494)
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту издату од АТП-а на
име Стеван Малајмаре.
ПОТРЕБНА слободна жена
за заједнички одмор у бањи. 064/372-9471.
НЕМАЧКИ пензионер, 69
година, тражи жену за заједнички живот (слободну
жену без обавеза, од 55 –
60 година). 064/501-91-05,
013/236-72-95. (227693)
МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
од 21 сат. 013/352-203.

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу термина и стаза на затвореном базену Спортско рекреативног центра „Стрелиште”
Јавно комуналног предузећа „Младост” Панчево за период 01.10.2016.-15.06.2017. године
ЈКП „Младост” Панчево позива све заитересоване спортске организације и друга правна и физичка лица да поднесу пријаве за
доделу термина и стаза на затвореном базену, субвенционисаних средствима из буџета града Панчева за 2016. Годину, као и средствима у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину.
1. Општи услови
·
да има својство правног лица са седиштем на територији града Панчева
·
да постоји и ради најмање годину дана
·
да није у поступку ликвидације,стечаја и под привременом забраном обављања делатности,да нема блокаду пословног рачуна,пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и да није у последње две године правоснажном одлуком кажњаван за прекршај или привредни поступак у вези са њеном делатношћу
·
да је испунио своје уговорене и друге обавезе према установама, јавним и јавно комуналним предузећима,чији је оснивач
град Панчево,закључно са 31.12.2015. год
·
да имају искуства у реализацији делатности којом се баве
·
да су евидентирани у матичним спортским савезима на нивоу Републике Србије
2. Посебни услови
·
да је рад спортске организације препознат и финасиран кроз буџет града Панчева
·
да је спортска организавија члан Спортског савеза града Панчев
3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ТЕРМИНА И СТАЗА НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ Спортског центар „Стрелиште” ЈКП „Младост” Панчево
1. Категоризација спортова по Правилнику о националној категоризацији спортова
Категорија
I -10 бодова
Категорија
II- 8 бодова
Категорија
III- 6 бодова
Категорија
IV-4 бода
Категорија
V- 2 бода
остало
- 0 бодова
2. Масовност (0-20 бодова)
·
Школа и млађи пионири
до 20 рег. Чланова (2 бода),преко 20 чланова (4 бода)
·
Пионири
до 20 рег. Чланова (2 бода) ,преко 20 чланова (4 бода)
· Кадети
до 15 рег. чланова (2 бода),прко 15 чланова (4 бода)
· Јуниори
до 15 рег. чланова (2 бода),преко 15 чланова (4 бода)
·
Сениори (4 бода)
3. Резултати за јунире,кадете и сениоре у сезони 2014/2015 (0-10)
4. Стручност тренерског кадра (број тренера ,лиценца, школска спрема, досадашња искуство тренера ...) (0-10)
5. Предложени план и програм рада клуб у наредних 3 године (0-20)
СУБВЕНЦИОНИСАНИ ТЕРМИНИ ЗА ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН
Термини

Период (сат)

Број стаза на базену

УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

7 СТАЗА

УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК

16-17
17-18

2 СТАЗЕ

УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК

18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-01

8 СТАЗА

СУБОТА
НЕДЕЉА

7-8
8-9
9-10
10-11

8 СТАЗА

ТУРИЗАМ
ЛИМАРСКИ радови, олуци, окапнице, лајсне, кровопокривачки радови, санације цурења, термо и хидроизлације равних кровова и тераса. Најјефтинији
алпинистички радови.
064/903-39-23. (2275969
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.

БАЊА ВРУЈЦИ, повољно
апартман и собе. 064/61633-83. (225434)
СОКОБАЊА, издајем смештај, центар, борићи, кабловска, паркинг, 600 динара по особи. 063/485829. (и)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ апартмане
на Златибору, центар, паркинг, КТВ, грејање, ново.
063/759-98-77. (227694)

КАНДИДАТИ ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА ДОСТАВЕ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
·
Доказ о резултатима за 2016. годину (потврда матичног савеза Републике Србије)
·
Копија диплома и лиценци тренера
·
Спискак чланова клуба по селекцијама
·
пријава на Јавни позив
Пријаве се подносе у ЈКП-у „Младост” Панчево на адресу: Панчево, Масарикова 1а, други спрат са назнаком „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПОДЕЛУ ТЕРМИНА ЗА ЗАТВОРЕНИ БАЗЕН- НЕ ОТВАРАЈ”.
Одлуку о додели термина доноси директор ЈКП ‘’Младост’’ Панчево на предлог Комисије за расподелу термина ЈКП „Младост” Панчево, а уз сагласност Комисије за спорт града Панчева.
Листа одобрених спортских организација које ће бити корисници поменутих субвенционираних термина на затвореном базену објавиће се на сајту www.jkpmladost.rs. .
Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 3 дана од дана објављивања листе на поменутом интернет сајту.
Коначну одлуку по приговору доноси директор ЈКП „Младост” Панчево,на предлог Комисије за расподелу термина ЈКП „Младост” Панчево и уз сагласност Комисије за спорт града Панчева и иста се објављује на поменутом сајту.
Предлагачи чија пријава буде коначно прихваћена и одобрена за добијање субвенционираних термина на затвореном базену, закључују уговор са директором ЈКП „Младост” Панчево, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Јавни позив ће се објавити на интернет страни ЈКП „Младост” и листу „Панчевац” са роком за подношење пријава од 8
дана од дана објављивања у листу „Панчевац” .
Све информације у вези са јавним позивом могу се добити на Е-маил:opstiposlovi@jkpmladost.rs, или телефон
013/354-178.

Петак, 16. септембар 2016.

„Stari Tamiš” a.d. Pančevo,

ОГЛАСИ
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Последњи поздрав

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04)

raspisuje konkurs za radna mesta:
·
·
·

poljoprivredni tehničar
traktoristа/kombajner
kuvar
Mail adresa na koju možete slati biografiju je:
zaposlenje@staritamis.rs.
Ili poštom na adresu: „Stari Tamiš” a.d. Pančevo,
Kestenova 004
26000 Pančevo
sa naznakom:
ZAPOSLENjE
Konkurs je otvoren do 30. 09. 2016. godine.

На основу члана 26 Статута Института за проучавање
лековитог биља „Др Јосиф Панчић” Београд, директор
Института је 12. 09. 2 016. године расписао

КОНКУРС
ЗА ДОБИЈАЊЕ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ
I
У локалном листу „Панчевац” објављује се КОНКУРС
за добијање најповољније понуде за превоз запослених радника Института, на релацији Град Панчево Сектор производње, Баваништански пут 277. ( на путу за Ковин).
II
Превоз се врши за око 50 запослених, а обавља се сваког радног дана од понедељка до петка.

САЛЕТУ

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину

од МАРИЈЕ и ОЛИВЕРЕ „Back office”
(62/227512)

Носилац пројекта Wellbury - Bela Anta д.о.о., Улица Игманска бр. 15, из Београда, поднео je захтев за
давање сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину ПРОЈЕКТА Инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље Bela Anta у Долову.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта
могу се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
и у просторијама Градске управе града Панчева, улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 10. 10. 2016. године.
За време трајања јавног увида заинтересована јавност
може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја на адресу
Секретаријата.

Последњи поздрав драгом пријатељу

БРАШО
Последњи поздрав од колектива АМЦ „Стари град”
(38/227444)

АЛЕКСАНДРУ
БАБИЋУ

Јавна расправа и презентација одржаће се 11.10.
2016. године у згради Владе АП Војводине (приземље,
канцеларија бр. 39) у 14 сати.

Последњи поздрав драгом пријатељу

„Резервни план”
(136/

АЛЕКСАНДРУ БАБИЋУ
Кафе-Пицерија „Кула”

Последњи поздрав

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
III
Превоз се обавља у времену од 6.20 до 6.50, ујутро, за
долазак на посао, и по завршетку радног времена од
15 до 15.50 сати. У међувремену возило и возач су
слободни.
IV
Превоз запослених обавља се са два возила, по 25
радника у возилу, и иде се кроз поједине делове града Панчева. како следи:
Смер возила бр.1 према фирми Институт биља „Јосиф Панчић”
6.30
1. станица – Жарка Зрењанина (код Стоматолошког
факултета)
2. станица – угао Жарка Зрењанина и Краљевића
Марка
3. станица – Ж. Зрењанина код бр. 47 (Содара)
4. станица – Ж. Зрењанина код бр. 3 (пекара „Хермес”)
5. станица – Светог Саве бр.2 (код главне аутобуске
станице)
6. станица – Светог Саве бр. 54
7. станица – Моше Пијаде бр. 120 (између Котежа 1 и
Котежа 2)
8. станица – Стевана Шупљикца бр. 83 (надвожњак)
9. станица – угао Михајла Обреновића и Милоша
Обреновића (Тесла)
10. станица – Сектор производње, Баваништански пут
бр. 277 - задње одредиште у 6.50
Смер возила бр. 2 према фирми Институт Биља „Јосиф Панчић”
6.35
1. станица – Стрелиште, Душана Петровића Шанета
2. станица – Стрелиште, Цвијићева
3. станица – Стевана Сремца бр. 32
4. станица – стари бувљак, Баваништански пут 30
5. станица – Баваништански пут код војске (касарне
„Стевица Јовановић”).
6. станица – Баваништански пут - Ново гробље
7. станица – Сектор производње, Баваништански пут
бр. 277 - задње одредиште у 6.50
ПОВРАТАК запослених с посла, обавља се од 15 сати, обрнутим правцем кретања, и траје до 15.50 сати.
V
На конкурс, који је отворен 8 дана, могу се јавити физичка и правна лица, регистрована за превоз путника,
и која приложе доказ да поседују возила одговарајућег
квалитета и стандарда намењеног за превоз запослених (да поседују чист и уредан аутобус са клима уређајима, технички исправан и подесан за укључивање у
јавни саобраћај, да обезбеде возача са потребним искуством.

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

После кратке и тешке болести преминула је наша

чика САЛЕТУ

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

АЛЕКСАНДАР
БАБИЋ

САЛЕТУ
БИЉА, МИОНА
и СЛАВКО
(53/227480)

БАНЕ и ГОЈКО
(136/

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица ЧОЛАКОВИЋ
(30/227423)

ЉИЉАНА БОЈКОВСКИ
1967–2016.

Најчувенијој глумици,
драгој

Наша вољена преминула је 13. септембра 2016.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији
(92/227605)

АЛЕКСАНДАР БАБИЋ

МИРИ
СТУПИЦИ

Последњи поздрав драгом

1923–2016.
Отишли глумци добијају најбољу поставку.
Трајаћете увек, нада у
сусрет. До виђења.
Поштовалац ДУШАН
МИЈИЋ, 32 године

Последњи поздрав

Последњи поздрав Салету штампару, од колектива
„Ауторемонт Пивашевић”
(51/ф)

Последњи поздрав

куму САЛЕТУ

(142/227752)

САЛЕТУ

КВАРИ - ИГРА,
РЕЉИЦА, СВЕТЛАНА
и МИЛУТИН

Последњи поздрав

МАТЕЈА, БИЉА
и ДЕЈАН

„Никад више на екскур-

АЛЕКСАНДРУ БАБИЋУ

зију”

(104/227623)

„МК СИРИУС”
(82/2127558)

(105/227627)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом пријатељу

ПЕТРУ ВУЈИЋУ
САЛЕТУ

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

(134/227715)

АЛЕКСАНДРУ БАБИЋУ

од стрине ЗАГОРКЕ
и сестре ЛАРЕ

Од колектива Штампарије „Александар”

1971–2016.
Аутосервис „Пападопулос”

(16/227393)

(85/227582)

(70/ф)
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Твоје место нико и никада не може да замени

АЛЕКСАНДАР
БАБИЋ

АЛЕКСАНДАР БАБИЋ

Одмарај, хвала ти за
све!!!
Твоји кумићи:
чику ЛАКИ
и чику СРКИ

1971–2016.
Поносни на сваку твоју мисао, реч и дело.

АЛЕКСАНДАР БАБИЋ

(135/227722)

Улепшао си нам животе.

1971–2016.
Твоји: НОВАК, МИЛИЦА и ОЉА с породицом
(86/227587)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Последњи поздрав Нолетовом тати

Увек са тобом „Good Company”
(67/ф)

АЛЕКСАНДАР БАБИЋ

АЛЕКСАНДРУ БАБИЋУ

1971–2016.
Саленце наш добри,
ти си наша душа
а ми твоји пилићи.

АЛЕКСАНДАР
БАБИЋ

АЛЕКСАНДАР БАБИЋ

Заувек НОЛЕ и МИЦА

Одељење VII-3 са разредним старешином, ОШ
„Јован Јовановић Змај” Панчево

(87/227588)

(44/337458)

Нека те анђели чувају.
Станари зграде Игњата
Барајевца 2
(73/227526)

Последњи поздрав пријатељу и великом
брату Салету од MC COYOТ

АЛЕКСАНДАР БАБИЋ

АЛЕКСАНДАР БАБИЋ

(49/Ф)

Последњи поздрав драгом и вољеном зету и течи.

Последњи позрав драгом приајтељу

АЛЕКСАНДАР
БАБИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

АЛЕКСАНДРУ БАБИЋУ
1971–2016.
Колектив Стоваришта „Топли дом”

ЈУЦА
и ПЕРА ВАСИЛЧИН

(68/ф)

(74/2275269

Последњи поздрав драгом пријатељу

Наш

Сале... брате... нека ти најсјајније звезде обасјавају небеске путеве...

Твоји БЕЛИЋИ

СТАНКО ПАУНОВИЋ и НИКОЛА ПИВАШЕВИЋ
с породицама

(89/227594)

(50/ф)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Последњи поздрав драгом пријатељу

Немамо речи захвланости за све пријатеље
и родбину који су нам пружили помоћ и
утеху у нашем болу за нашим Александром
Бабићем.

АЛЕКСАНДРУ БАБИЋУ
Породице БАБИЋ и ПАПИЋ
(88/227589)

Породице ЈАЛОВИ и СРБЉАНИН
(45/227462)

Драги наш Брашо

АЛЕКСАНДРУ БАБИЋУ
1971–2016.
„Бралекс КО”
(71/ф)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав другу

БРАШО

Речи не могу описати
нашу тугу.

АЛЕКСАНДАР
БАБИЋ

АЛЕКСАНДРУ
БАБИЋУ

АЛЕКСАНДАР
БАБИЋ

„Amadeus Band”

Друштво из гараже:
БИБЕР, СПИДИ,
ЖИКА, МИМИ,
МИКИЦА СИН,
МИЛЕНКО
и ВЛАДА НИНИЋ

Заувек ћемо те памтити.
Твоји омладинци:
ЋОМПЕ, ТАЛЕ, ЦРНИ,
ЗЕКА и ТАША

СЕНАД и ЈЕЛЕНА

Последњи поздрав од
АНЂЕЛЕ, ХЕЛЕНЕ,
ТАЊЕ и НЕБОЈШЕ
КОСИЋ

(69/ф)

(37/227444)

(65/227519)

(113/227659)

(116/227661)

АЛЕКСАНДРУ БАБИЋУ
1971–2016.

1971–2016.

АЛЕКСАНДАР
БАБИЋ
Драги наш куме, почивај у миру, нека те анђели чувају.
Твоји СУЧЕВИЋИ
(125/227639)
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11. септембра 2016. године преминуо је
наш вољени супруг, отац и деда
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Последњи поздрав комшији

БОГДАНУ
ПАВЛОВИЋУ

ЖИВКО ПОПОВИЋ

БОГДАН ПАВЛОВИЋ

1946–2016.

1958–2016.

од ЧЕДЕ, ДОБРИЈЕ,
ГОЦЕ и ОЛГЕ
с породицама

9. септембра 2016. опростили смо се од нашег
драгог

(108/227643)

Ожалошћени: супуга КОСА, син САША,
ћерка ЖИВАНА с породицом, брат
МИЛОРАД и сестре ВЕСЕЛА и ЖИВКА
с породицама

Последњи поздрав од супруге ЛЕНКЕ
и синова БОЈАНА и СРЂАНА
с породицама

(24/227413)

(19/227401)

Последњи поздрав драгом колеги

ДРАГОЉУБА ЋИРИЋА ЋИРЕ
Последњи поздрав

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

8. септембра 2016, у 71. години преминуо је наш
вољени

БОГДАНУ
ПАВЛОВИЋУ

Ожалошћени: син МОМИР, снаја АЛЕКСАНДРА
и унук ФИЛИП
(12/227365)

Још једно име мање у мом телефонском именику
Институт Др „Јосиф
Панчић” - сектор
прозводње Панчево

ДУШАНКИ МАРКОВ

ДРАГАН КРЧАДИНАЦ

1934–2016.

Твоји најмилији: породица МАРКОВ

1945–2016.
Завршио се један частан живот. Знај да те волимо и чувамо у нашим срцима заувек. Почивај у
миру.
Ожалошћени: супруга МИРЈАНА, син
АЛЕКСАНДАР, снаја ЖЕЉКА и унук СТЕФАН

(75/2275309

(81/2275579

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

(14/ф)

Последњи поздрав

ДРАГОЉУБ ЋИРИЋ

Сви који смо те познавали памтићемо те по предусретљивости, а ја и по пажњи и поштовању.
Хвала ти.
ЗОРИЦА
(80/227549)

У суботу, 10. септембра заувек нас је напустила
наша драга

У суботу, заувек је стало
срце моје баке

стри и тетки

МАРИЦА ДОБРЕСКОВ
1934–2016.
Само ми знамо колико нам недостајеш. Бићеш
увек међу нама и никада нећеш бити заборављена.
Нека те анђели чувају.
Ожалошћени: синови ДРАГАН и АЛЕКСАНДАР,
снаје МИЛАНКА и ЈАДРАНКА, унук ДАРКО,
унуке ТАМАРА, АЛЕКСАНДРА и ТИЈАНА
с породицама
(137/227337)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав се-

БОГДАНУ
ПАВЛОВИЋУ

ЗАГОРКИ

МАРИЦЕ
ДОБРЕСКОВ

Почивај у миру, међу
анђелима, јер си то и заслужио.
Породице КНЕЖЕВИЋ
и КАРАЊАЦ
(18/227399)

БОГДАНУ
ПАВЛОВИЋУ
од пријатеља ПЕТКА
НОВАКОВИЋА
(20/227401)

ИГЊИ
од њене сестре СЛАЂЕ,
ОЉЕ и ДАНИЈЕЛЕ

Хвала ти за сву љубав
коју си нам несебично
пружала. Чуваћемо те
од заборава.

Последњи поздрав снаји
Твоји: унук ДАРКО,
ВАСИЛИЈА
и ВАСИЛИЈЕ
(138/227737)

С тугом се опраштамо
од нашег зета

Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав драгом

БОГДАНА
ПАВЛОВИЋА
Жао нам је што си нас
тако рано напустио.

с породицама

МИЛАН и БРАНКА

(127/227691)

(35/227435)

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав куми

телефон:

БОГДАНУ
ПАВЛОВИЋУ

013/301-150

БОГДАНУ
Последњи поздрав драгом стрицу

ЗАГОРКИ ИГЊИ ГОРИ
од породица УСПЕНСКИ, ГУТЕША, ЂОРЂЕВИЋ,
ПАНИЋ и ГЕРМАНАЦ

Увек ћеш бити у нашим

(93/227609)

Последњи поздрав нашем разредном старешини

срцима.

(55/227490)

Брат ТОДОР, снаја

БОЖУ ВОЈВОДИЋУ

Почивај у миру. Нека те
анђели чувају.
Од ЉУБИЦЕ, РАДИШЕ,
МИКЕ и ДРАГАНА

МИРЈАНА, братанице

МАРИЦИ
ДОБРЕСКОВ

Последњи поздрав драгом деверу и стрицу

од ДРАГАНА, МИЛАНА и ДРАГИЊЕ с породицама

ЈАДРАНКА и БРАНКА.

Кумови ДУШИЦА
и ЗОРАН

(32/227429)

(23/227409)

(72/227524)

Последњи поздрав

НИКОЛИ МИЛОВАНОВУ ГУЛИВЕРУ

Последњи поздрав куми

Ученици VIII-3: СТОЛЕ, ЛИЛА, ВЕСНА, НЕНА,
ЈАЦА и ВЕСНА
(22/227407)

БОЖУ
ВОЈВОДИЋУ
БОЖО ВОЈВОДИЋ

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

1921–2016.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоје унуке БОЈАНА и БРАНКИЦА с породицама
(39/227446)

БОЖИ
ВОЈВОДИЋУ
Од породице
ВЕНЧЕВИЋ
(58/227504)

МАРИЦИ
ДОБРЕСКОВ

од БИСЕ и МИЛОША
ВОЈВОДИЋА
с породицом

од КАТЕ с породицом

(33/227430)

(139/227738)
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12. септембра 2016, престало је да куца велико срце наше мајке и
баке

Последњи поздрав

Последњи поздрав поштованој

ВЕРИ РИСТИЋ
1940–2016.
Породица ИЛИЋ
(119/227671)

ВЕРЕ РИСТИЋ

ВЕРИ РИСТИЋ

Последњи поздрав нашој

1940–2016.

Породица МРШИЋ
(122/227672)

Хвала на љубави коју си делила нама.
Последњи поздрав својој другарици

Твој син ДРАГОСЛАВ, снаја МИРОСЛАВА, унук ДУШАН, ћерка
ЈОВАНА, зет АЛЕКСАНДАР и унуке ЈАНА и ЛЕНКА

МИЛЕНКО
СЛАДОЈЕВИЋ

(121/227672)

ВЕРИ
Последњи поздрав брату

Последњи поздрав

Мој дрaги кум
од ВЕНКЕ, БРАНКА,
СОЊЕ и ДИЈАНЕ

RAY CAMERON

(120/227672)

преминуо је у Цириху, 7.
септембра.

МИЛЕНКУ

МИЛЕНКУ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

С поштовањем и тугом
кума ОЛГА

013/301-150

(141/227750)

од сестре ЈЕЛИЦЕ
с породицом

од сина ДУШКА, снаје
ОЛИВИЈЕ и унука
ПЕТРА

(99/227613)

(98/227613)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав нашем деди и прадеди који нам је испунио детињство и одрастање
лепим тренуцима и због
тога га никада нећемо
заборавити.
Његови: ЛЕЛА,
НИКОЛА, АНДРИЈА
и ДАВИД
(101/227613)

(123/227612)

17. септембра 2016. године, у 11 сати, на Новом гробљу Панчево,
даваћемо шестомесечни помен

17. септембра навршавају се три године од
смрти нашег вољеног

ДРАГАНА
БОЖИЋА

МИЛЕНКУ

од брата ЉУБИСАВА

ЈОВАНКА и ЛАЗА

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав брату

МИЛЕНКУ СЛАДОЈЕВИЋУ

ВЕРКИ
Почивај у миру.

ПЕРО ГАГИЋ

2013–2016.
Нема утехе за нас, само
сузе и дубока туга и
празнина.

БОЖИДАР
ПЕРОВАНОВИЋ

ПЕРО ГАГИЋ

1950–2016.

19. IX 2015 – 19. IX 2016.

Моја туга, бол и сузе ће
нестати оног дана када
те опет загрлим и будемо заједно.

Нека те у тишини вечитог мира прати наша
љубав јача од времена и
заборава.

од пријатеља
СТАНИМИРА
с породицом

Унука АНА, ћерка
ВЛАДАНА и зет БАНЕ

Супруга НАДА

Твоја породица

Твоји: мајка
АПОЛОНИЈА, брат
НЕНАД и сестра
ДУШАНКА
с породицама

(97/227613)

(140/227746)

(110/227650)

(109/2276509

(126/227685)

18. септембра 2016. навршава се пет година од
смрти наше драге

17. септембра навршавају се три године од смрти нашег вољеног

(94/227613)

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав

ПЕРО ГАГИЋ

ВЕСНЕ ЈЕРЕМИЋ

ДРАГАНА БОЖИЋА

1958–2011.
Сваке године нам све више недостајеш.
Воле те највише: СЛАВКО, СЛАЂА и БИЉА

МИЛЕНКУ

чика
МИЛЕНКУ

(118/227668)

Заборав и утеха не постоји за нас који те волимо.
Твој МОМЧИЛО
с мамом, татом и баком
МИЛИЦОМ

2013–2016.
Имао си велико срце препуно доброте, био си
наша снага. Остала нам је бол и туга. Волимо те
и у срцу чувамо.
Твоја супруга АНКИЦА и синови ГОЈКО
и БОЈАН

(111/227650)

(124/227678)

СЕЋАЊЕ
од брата БРАНЕ
с породицом

од синовице ЉИЉАНЕ
с породицом

(95/227613)

(96/227613)

Последњи поздрав супругу, оцу, деди и свекру

БРАНКО
САВИЋ

НОВИЦА
НИКОЛИЋ

ПЕРО ГАГИЋ

СОФИЈА ИЛИЋ
1941–2015.
21. септембра навршава се година откако није
више с нама наша драга супруга, мајка, бака,
свекрва и ташта.
Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се годишњи помен одржати на Католичком гробљу,
17. септембра, у 11 сати.
Вечно ће живети у нашим срцима.
Породица
(3/227326)

Хвала ти што си постојао, такав какав јеси.
Твоји најмилији

Твоји САВИЋИ

ЈЕЛИЦА, ДАНИЈЕЛА
и АЛЕКСАНДАР

Хвала ти што сам те
имао за оца ,и што си за
собом оставио толико
успомена да си увек у
нашим мислима.
Твоји: син ДАРКО,
снаја ТАТЈАНА и унук
ФИЛИП

(100/227613)

(144/227755)

(143/227753)

(112/227650)

2006–2016.

МИЛЕНКУ СЛАДОЈЕВИЋУ

Никада те нећемо заборавити.

И после пет година, недостајеш нам.

Петак, 16. септембар 2016.
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15. септембра је 11. годишњица

Четрдесет је дана од смрти вољеног оца

Навршава се четрдесет дана од смрти мог супруга

ЈЕЛЕНИ
ЛЕНКИ

МИЛУТИНА ВУЈОВИЋА

МИЛУТИНА ВУЈОВИЋА
Тешко је помирити се са судбином
да више ниси самном.
Отишао си тихо али болно,
без речи и поздрава.
Све што бих казала било би мало,
за тугу коју осећам без тебе.
Био си ми примјер како живети поштено и часно.
али ми ниси казао како даље без тебе.
Поносна што сам те таквог имала,
тужна што више ниси самном.
Памтит ћу те и помињати онолико колико сам те вољела,
бескрајно и заувјек.
Почивај у миру.
Супруга МИРЈАНА ВУЈОВИЋ

Драги тата!
Истина је тешка,
туга и празнина у мом срцу велика
Бола је превише,
а речи премало да кажем колико ми недостајеш.
Од смрти те нисам могао сачувати,
али од заборава могу.
Твоју бескрајну пажњу, љубав и доброту носићу у срцу.
Син МИЛОШ с породицом
(76/227537)

рођ. 1921.
Драгој прабаки која за
мене стално траје, као
да је ту.
Праунук ДУШАН
МИЈИЋ
(107/227637)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

(77/227537)

21. септембра навршавају се две године откако није с нама наша
драга мајка

АЛЕКСАНДАР БИСАК

АЛЕКСАНДАР БИСАК

Дани пролазе, а бол у срцу за тобом остаје.
Сваког дана, часа и минута си са мном.
Много ми недостајеш.

Само ја знам како је живети без тебе, без
твог гласа и осмеха. Ја знам колико ми недостајеш.

Твоја МИКА

Твој тата

(130/227708)

(129/227708)

ДАРИНКА СТАНИШИЋ
С поносом и љубављу у срцу чувамо те од заборава.

ПОМЕН

Твоја деца: ЉУБО, СЛАВКО и ЦИЦА с породицама
(133/ф-1552)

У суботу, 17. септембра, у 11 сати, обележавамо
годину дана откако нас је напустио

Драгом течи

САША

АЛЕКСАНДАР
БИСАК

За свих ових шест месе-

Баки, вечно ћеш живети у нашим срцима.

хе, постоје само сузе бо-

ВЛАДИМИР ЛУКИЋ

ВЛАДИМИРУ
ЛУКИЋУ

Недостаје твој поглед, савет, разговор са тобом.
Хвала за пожртвованост и љубав.

Никада нећеш бити заборављен.

Син СТЕВАН и снаја БРАНКА

Породица ТОШИЋ

и ИЛИЈА

(106/227635)

(42/227454)

(83/227566)

ла и туге.
Мирно почивај анђеле

1927–1998.

РАДИЧ
ЦВЕТКОВИЋ

Твоји: баба МАРИШКА
и деда ЖИВКО

Твоји најмилији:
супруга ЈАГОДА,
син МИЛАН и ћерка
МАРИЈА с породицама

(131/227708)

(10/227358)

(7/227350)

наш.
19. септембра навршава
се девет година откако
није с нама

Воле те мама, сестра

У четвртак, 22. септембра 2016. године, у 11 сати, обележићемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

ДАНИЦИ ТАРАЈИЋ

ОЛГА ПАВЛОВИЋ

ДАМЈАН
РАМЈАНАЦ
Увек си с нама.
Супруга МАРИЈА
и ћерка ЕМИЛИЈА
с породицом

ци не постоје речи уте-

20. септембра навршава се петнаест година
откао није с нама наша драга супруга, мајка, бака и прабака

17. септембра 2016. навршава се се пет година
откад није с нама наш
драги

АЛЕКСАНДАР
БИСАК

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РАДИЧ
ЦВЕТКОВИЋ

Увек ћеш ћивети у нашим мислима и срцима.

ЂУРИЦА
МОДОШАНОВ

Таст ГРАДИМИР, ташта
БРАНКА и свастика
ИВАНА

2007–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

Заувек у нашим срцима
и мислима.
Брат СТОЈАН
с породицом

(132/227708)

(43/227456)

(47/227473)

2011–2016.

Док је нас, живеће и сећање на тебе.
Породица ПАВЛОВИЋ

Породица ТАРАЈИЋ

(36/227438)

(52/22

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

30

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 16. септембар 2016.

У суботу, 17. септембра, у 10.30, на гробљу Котеж дајемо полугодишњи помен нашем вољеном

17. септембра навршавају се четири године
откада нас је изненада
напустила наша

НИКОЛА ЈОКОВИЋ ПИЏА

ПАВЛУ ВАСИЛИЈУ

МИРА
БОЈКОВИЋ

1965–2015.

1947–2016.

1953–2012.

Сећање, туга и захвалност за све што је чинио за нас стално су присутни. Много нам недостаје.

Време брзо пролази...
Твоја породица

Супруга ЉИЉАНА и синови ПРЕДРАГ и МИЛОШ с породицом
(56/227500)

(54/ф)

Оставила си нам мудрост, дела и речи, и то
је смисао нашег живота. Тешко нам је без тебе, али... морамо.
Твоји: супруг
СЛОБОДАН и ћерка
ЉИЉАНА с породицом
(46/227465)

17. септембра 2016, у 11 сати обележићемо двогодишњи помен

НИКОЛА
ЈОКОВИЋ

ПИЏО
Заувек ћеш остати у нашим мислима.

Колектив „MS Auto”
(57/ф)

2015–2016.
Стално си у нашим срцима.
Тетка НАДА, теча
ВЛАДА, сестре СИЛВИЈА и СЛАВИЦА,
зет ДРАГАН и сестрић
МИЛОШ

МИЛИВОЈЕ
МИТКОВИЋ

МИЛАНУ САВИЋУ
17. IX 2014 – 17. IX 2016.

21. IX 2008 – 21. IX 2016.

Вољени не умиру док живе они који их воле!
Твоја породица
(15/227381)

С љубављу
и поштовањем
твоји најмилији

(66/227521)

(117/227664)

17. септембра, у 11 сати, на Католичком
гробљу, даваћемо годишњи помен мојој
мајци

НИКОЛА ЈОКОВИЋ

НИКОЛА ЈОКОВИЋ

По доброти те памтим, с поносом помињем и од
заборава чувам...
Живот је трен...
Успомене и сећања вечни...
Твоја ЦЕЦА

Прошла је година...
Тешко је изгубљено правдати судбином, а још
теже боли и тугу лечити временом...
Недостајеш ми...
Твоја ЈАСА

(90/227603)

(91/227603)

СЕЋАЊЕ

ЗВЕЗДАНА
СТОЈАДИНОВ
ЦИЦА
18. IX 2015 – 18. IX 2016.

ЗВЕЗДАНИ СТОЈАДИНОВ
ЦИЦИ

Чувамо лепе успомене
и сећања на тебе.

6. IX 1938 – 18. IX 2015.
Прошле су три тужне године како нас је напустио наш драги супруг, отац и деда

Ћале

СЕЋАЊЕ
20. септембар 2016.

Ћерка ОЛИВЕРА

Ћерка ДУШАНКА,
унука ЈОВАНА
и зет МИША

(84/227567)

ВЛАДИМИР МАЛИЋ
27. I 1959 – 16. IX 2013.
Не постоји време да умањи тугу, ни сузе да исперу бол!
Увек остајеш у нашим срцима.
Твоје: НАТАЛИЈА, ДАНИЈЕЛА, МИЈОНА
и МАША
(78/227538)

Једна година је про-

(48/227477)

МИЛОВАН
ПРВУЉ

шла...

1950–1995.

НИКОЛА

ЈЕЛЕНА ЦВЕТКОВИЋ

Твој син УРОШ

МИРКО, ДРАГАНА
и ЈЕЛЕНА

Срешћемо се опет...
МАЛЕНА

рођ. Цицуљ
Рођ. 5. I 1949 – 10. IX 2016.
Док живимо остаћеш у нашим срцима.
Породица КОРОЛИЈА

(114/227654)

(11/227361)

(115/227654)

(2/227324)

Сећање на наше драге

СТОЈАНОВ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ВАСА ЈЕФТИЋ
2013–2016.
С љубављу и тугом породица

7. VII 1939 – 21. IX 2013.
… дође време када сећање почне да бледи...
Али ти ниси сећање, ти си део нас.
Твоји: ШАРИКА, ИВАНА и ЖИЛЕ

(79/227543)

(13/227366)

БРАНИСЛАВА ДРАГИША
2012–2016.

ДРАГОЉУБУ
ЋИРИЋУ
Чуваће те од заборава:
БУДА и ВЕСНА
с породицом
(59/227509)

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

Петак, 16. септембар 2016.
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Сећање на драге
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо
17.септембра 2016, у 11 сати, на Старом православном гробљу давати шестомесечни помен

ПОПОВ
из Омољице

САЊА ШАЈИН
2004–2016.

ЛАЗАР

САВА

ДАНИЦА

2008–2016.

2012–2016.

2016–2016.

Њихови: ВЛАДИМИР, ЛАЗАР и ТАЊА
(4/227330)

СЕЋАЊЕ

Дванаест година прође
и преко хиљаде и хиљаде дана, ниједан без тебе у мислима. А бол и
туга су све већи.
Твоји најмилији

ЈЕЛЕНИ ЈОВАНОВ
Њени најмилији: супруг ЈОВАН, синови
МИЛОШ и МАРКО с породицом

Прошло је десет тужних година откада
није с нама наш

(102/227616)

(6/227345)

Прошла је тужна двадесет четврта година од растанка с нашом мајком и баком, и нашим ујаком
и дедом

Мили наш

ДЕЈА

РАДЕ

ЈОСИФ ЈАНКОВИЋ

ЉУБИЦА
ВУКОБРАТ

1997–2016.
Успомена на племенитог човека, дивног
супруга, брижног и нежног оца, остаје трајно
у срцима његових најмилијих:
ЛЕЛЕ, НАДЕ и НЕНАДА

рођ. Илић
1943–1993.
1939–1992.
Никада их нећу заборавити.
Син и сестрић НИКОЛА с децом

Прошла је ова тужна година!
Увек си у нашим срцима.
Твоји: ИРЕНА, ИВИЦА,
РАТКО, ЗЛАТКО, МАЈА
и ЈАДРАНКА

(9/227354)

(41/

(5/227333)

Година дана, као да је било јуче

ЂУРИЦА
ИЛИЋ

СЕЋАЊЕ

17. септембра 2016, у 11
сати, навршава се година откако нема вољене

МИКИ

МАРИЈЕ
МИЛОСАВЉЕВ

Увек ћеш бити с нама.
Кумови ГЛИГОРИЋИ
(21/227405)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка ВЕРА ИЛИЈИН
с породицом
(17/227398)

17. септембра, у 11 сати, на гробљу у Омољици,
обележићемо полугодишњи помен

МИЛАН ПЕКЕЧ
МИЈО

ЉУБИЦА
ЈОВЧИЋ БУБА

Заувек у нашим срцима.
Твоји: ЦАКА, СМОЛЧА и СТОЈКЕ
(103/227620)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН
ЂАКОВИЋ

ДЕЈО

Фамилија НОВКОВИЋ

Твоја сестра МИРА
с породицом

Прошло је десет година
откако ниси с нама. С
тугом и болом у срцу чувамо те од заборава.
Твој ујка, нана и бата
с породицом

(31/227427)

(40/227451)

(8/227351)

Године пролазе, сећања
остају.

4. октобра 2016. навршава се годину дана од
смрти нашег драгог

17. IX 2006 – 17. IX 2016.
Кад срце и душа боле,
време није лек.
ТЕТИЈА и РАДИША
с децом
(26/227415)

ПОМЕН

ДЕЈАН ЈОКОВИЋ

МИЛАНУ СТАНОЈЕВИЋУ
1930–2016.

ДУШАНА МИШКОВИЋА

Тугују за њим: супруга ВЕЛИНКА, синови
ВЛАДА и ВОЈА с породицом

Без тебе више није и неће бити исто као пре.
Остала је туга и празнина.
Помен дајемо 19. септембра 2016, у 10 сати.
Заувек ожалошћена твоја породица

(28/227419)

(60/227510)

ДУШАН
МИШКОВИЋ
Живећеш у нашем сећању вечно.
Шурак ЖИВКО,
свастика ЈЕЛКА
и БОЖАНА
с породицама

Пре десет година си нас изненада напустио, а остало је
питање зашто.
Твоја мама и твој бата
(1/227319)

Дванаестогодишњи помен

Дванаестогодишњи помен

(61/227511)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

У недељу, 18. септембра, у 11.30, даваћемо
четрдесетодневни помен нашој

15. септембра навршава
се пет година од смрти

СЕЋАЊЕ

НАДА ДУКИЋ

СТОЈАНКА
ТУЦИЋ
2008–2016.
Кад сунце греје, мајка
је сину хлад, кад снег
веје мајка сина греје.
Недостајеш ми увек, и
сад.
Син БАТА
(29/227422)

НЕНАД
НИКОЛИЋ
2012–2016.
Нисмо те заборавили.
Супруга МАРИЈА и син
ЗОРАН
(27/2274169

ЕМИЛИЈИ
РАЈКОВИЋ
Неће те заборавити
твоји синови: ДРАГАН
и ЗЛАТКО
с породицама
и сестра ВАНА
(25/227414)

МИЛОРАДА
КОВАЧЕВИЋА

НЕДЕЉКО
МИЛИКИЋ

Године пролазе, а бол и
туга остају. Вечно ћеш
живети у нашим срцима.
Твоји најмилији

2014–2016.

(34/227434)

НАДА ДУКИЋ
2004–2016.

Ожалошћени: супруг
ЈОВО и синови
МИЛОМИР
и МИОДРАГ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син МИЛОМИР
с породицом

(64/227515)

(128/227691)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Твоја породица
(63/227513)

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

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 16. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп
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Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили ћерку
10. августа: Хелену – Зорица Микулаш и Андреј Ондрејевић Микулаш; 21. августа:
Анастасију – Љиљана и Сава Ника; 25. августа: Дару – Маја Цветковић и Радан
Живковић; 29. августа: Теодору – Кристина и Петар Костић, Дијану – Ла Лоја Даћијана Дражилов и Јован Дражилов; 31. августа: Ану – Јелена и Марко Трајковић;
1. септембра: Милицу – Гордана и Дејан Гонди, Невену – Ана и Дарко Ристановић;
2. септембра: Јану – Ивана Николић и Горан Додић, Миу – Јелена и Срђан Радаковић, Николину – Јелена и Петар Вукојевић; 3. септембра: Милицу – Јелена Керкез и Александар Ковачевић, Дуњу – Драгана и Игор Арсенијевић, Невену – Емилија Борбанди и Саша Стевић, Николину – Јулијана и Драган Смиљкић, Лену – Неда и Драган Путица; 5. септембра: Наталију – Мирјана Марчетић и Стефан Крстић.

Добили сина
16. августа: Николу – Александра Ћирков и Никола Фирловић; 18. августа: Бошка
– Снежана Алексић и Далибор Јаковљевић; 21. августа: Уроша – Ксенија и Дејан
Митровић; 24. августа: Данила – Марина Стојановић и Милош Вуковић; 27. августа: Илију – Кристина и Ненад Бошњак; 29. августа: Стефана – Ирена и Горан Штрбачки; 30. августа: Огњена – Јована и Дарко Билецки, Немању – Санела и Игор Дечермић; 31. августа: Михајла – Тијана и Зоран Модошанов; 1. септембра: Алекса
– Наташа и Владимир Дех, Јована – Маринела Љубић Тодоран и Кристиан Тодоран,
Тодора – Тијана и Жељко Јанковић; 2. септембра: Јована – Вера и Дорин Стамена,
Стефана – Драгана и Лазар Тепић, Алексеја – Марија Денчић и Дејан Петровић.

ВЕНЧАНИ
3. септембра: Милена Стојковић и Игор Крњајић, Марија Стојић и Бојан Гавриловић, Валентина Крстић и Јован Пурковић, Татјана Раданов и Драган Стојчић,
Река Миловановић и Игор Керекеш, Ивана Пољак и Владимир Гашић, Маја Токовић и Бојан Петковић, Моника Керекеш и Александар Вујић; 4. септембра:
Сандра Цветковић и Ненад Ђоковски, Емина Јовановић и Немања Ћук, Александра Орловић и Стефан Станојевић; 8. септембра: Наталија Стокић и Вук Станојевић, Тијана Коларић и Дамир Сплајт.
УМРЛИ
2. септембра: Бела Пап (1955), Јан Ленхарт (1982), Цветко Маркоски (1941),
Ђурица Келча (1947); 3. септембра: Јован Драгојлов (1960), Драгиња Јованић (1932), Златоје Кукуљ (1940), Сава Крунић (1928), Јожеф Семењеи (1951),
Живан Филипов (1949), Зорка Тасић (1930); 4. септембра: Мартин Ленхарт
(1950), Сава Грујин (1950); Мића Петровић (1962), Јанко Дојчиновски (1941);
5. септембра: Милена Борковић (1939), Славка Максимовић (1931), Слободан Илић (1956); 6. септембра: Антица Шикл (1937), Јулка Турншек (1932),
Никола Милованов (1936); 7. септембра: Ђорђе Петровић (1962). Владиир
Гецин (1928); 8. септембра: Домника Поповић (1939).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

ИСПУЊАЉКА
1
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(23. 10 – 21. 11)

Недеља пред вама је прилично
бурна. Просто нећете имати времена да подигнете главу од посла, али неће бити награде за
уложени труд. Партнерски односи полако улазе у фазу када следи велико рашчишћавање. Успорите или ћете остати сами.

Пословно небо се полако поправља. Новац који чекате већ
дуже време стиже и делује на вас
као лек. Пазите коме помажете,
макар то био и неко ко вас је некада задужио, да не бисте упали
у непотребне проблеме.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Помоћ пријатеља, па чак и ангажовање ближих сарадника у овом
тренутку су вам неопходни да бисте били задовољни. Превише
причате, превише сте заједљиви,
тако да људи почињу полако да
вас избегавају. Није партнер извор вашег незадовољства.

Насмејани сте, ширите позитивну енергију, а у ствари сте вулкан
пред ерупцијом. Не иде све како
сте планирали. Нестрпљење може довести до губитка неког важног посла и покварити вам све
планове. Не обећавајте партнеру
оно у шта нисте сигурни.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Све превише примате к срцу,
чак и добронамерне критике.
Тензија и ситне подвале колега
су нормални на послу, а ви се немојте трудити да будете у мировној мисији. Љубав долази само
ако се отвори срце, у противном
све остаје само на речима.

Крајем недеље започињете
озбиљне преговоре о послу који
планирате са странцима, па ћете
бити мирнији, јер решавате питање
финансијске стабилности на дужи
период. Могућ изненадни пут у иностранство. Обавезно идите. Љубав:
сумњате, али само сумњате.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)
Позив од пријатеља који вам је пре
неколико година нудио неки пословни ангажман поново је актуелан.
Размислите добро, да то не буде само голуб на грани. Не пружајте прилику свима зато што сте у мањини,
јер вам се то може обити о главу.
Укључите партнера у свој живот.

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
Креативни сте, пуни идеја, али
само када би... Е, то „када би” је
ваш главни проблем. Као да се бојите да предузмете конкретне кораке, да се не бисте разочарали у некога коме верујете. Пресеците ту
муку, затражите помоћ и знаћете
колико је то чврсто пријатељство.

АНАГРАМИ

1

2
3

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

деља пред вама доста турбулентна, с понеком стресном ситуацијом. Ма где да радите, прилагодите се. Они који траже посао, не
треба да буду баш избирљиви.
Једино добро је појачана страст у
вези.

4

ВОДОРАВНО: 1. многобошци, 2. младунче срне – италијанска глумица (Алида), 3. име ТВ редитеља Јовановића – савезни тржишни инспекторат (скр.), 4. лингвистичка наука која проучава значење властитих
имена, 5. краљевска ликовна академија (скр.) – река и градић у Истри,
6. град у Грчкој на острву Самосу – пламен, огањ, 7. некима је баук у
школи.
УСПРАВНО: 1. половина – држава у САД, 2. уједначено, равномерно
(лат.) – оброци отплате зајма, 3. показна заменица – тип возила „лада”
– симбол мазуријума, 4. име глумице Штрљић – умиривати, 5. наука о
језичком и књижевном стилу – пантљика.

4

Ове недеље очекујте позив или
повољну вест: добићете и више
него што сте очекивали. Какве
год недоумице и страхове да сте
имали, заборавите, све се само
од себе решава. Партнер вас подржава и то је оно најбитније у
овом тренутку.

Бик

Стрпите се још мало, јер је не-

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. град на Космету, 2. особа која издаје
непокретност у закуп, 3. италијански фудбалски клуб – ауто-ознака
Старе Пазове, 4. прошивање – Спилбергов филмски ванземаљац, 5.
древни феничански град – пуштање суза, плакање, 6. суседна слова
азбуке – место у Србији код Бољевца, 7. престанак постојања нечега,
ишчезнуће, 8. јестива биљка из породице главочика.

3

Многи Овнови мораће брзо да
реагују и да доносе одлуке у ходу,
али још увек није право време да
напуштате посао. Пазите шта
потписујете и коме се поверавате. Покажите колико вам је стало
до вољене особе, не дозволите да
нервоза донесе раздор.

(23. 8 – 22. 9)

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

2

(23. 9 – 22. 10)

Девица

ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА

1

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Само треба успорити и пажљиво
изабрати сараднике који могу да
прате ваше замисли и ваш темпо. Појачана нервоза може да
заустави неке већ започете пословне пројекте, да отера партнера и да вас доведе у сукоб са
околином, па чак и са законом.

Припрема: Момир Пауновић
Речи су састављене од следећих
слогова: АЈН, ГА, ЖИ, ЈА, ЛА,
ЛОСТ, МЕ, НА, НА, НИ, НИК,
РА, РИ, СВЕТ, ТИ, ТРАХТ, ЋЕ,
ЏЕ, ШТИ.
ВОДОРАВНО: 1. зрачење које
омогућава да предмети буду видљиви, 2. бивша рукометашица
панчевачког „Динама”, 3. окрутна владавина, 4. особа која руководи предузећем или делом
предузећа, директор (мн.), 5. лице под старатељством, стараник,
6. немачки фудбалски клуб из
Франкфурта на Мајни.
У посебно обележеним пољима добићете име и презиме наше познате пијанисткиње руског порекла (на слици).

Ован

1
2

2

3

4

5

(1) „ЗВЕЗДИН”
КОШАРКАШ

TВРДИМ:
ИМАШ
ЛИЦА
(2) „ЗВЕЗДИН”
КОШАРКАШ (O = У)

НАГНАЋЕ
ЊИМА
БОД

3
4
6

5

7

6

8

7

РЕШЕЊА – Испуњаљка: светлост, Лана Жига, тиранија, менаџери, штићеник, Ајнтрахт (коначно решење: Светлана
Тирменштајн). Двострука укрштеница: Приштина, рентијер, Интер, ст, штеп, Ити, Тир, плач, иј, Илино, нестанак, артичока. Анаграми: (1) Владимир Штимац, (2) Немања Дангубић. Укрштени слогови: политеисти, лане, Вали, Арса,
сти, ономастика, кла, Раша, хора, ватра, математика.

5

ФОТО-РЕПОРТАЖA

Петак, 16. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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ПРЕДСТАВЉАМО ГРАДСКЕ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

СВИ ТРЕБА ДА БРИНЕМО О ИСТОРИЈСКОМ НАСЛЕЂУ ПАНЧЕВА
Завод за заштиту споменика
културе је установа која се стара о богатом историјском наслеђу нашег града.
То многи знају, али није мали
број оних који не разумеју баш
најбоље како то функционише.
„Панчевац” ће, по већ установљеној пракси, овог пута покушати својим читаоцима да
приближи шта све за свој град
(и преосталих седам јужнобанатских места) чине запослени који добар део радног времена проводе под сводовима
зграде у Улици Жарка Зрењанина 17.
Завод за заштиту споменика,
иако му је оснивач Град Панчево, у складу с решењем Министарства културе, у својој
надлежности има још седам
јужнобанатских општина.
Од издавања дозвола
до издаваштва
Када је реч опису делатности,
ова установа првенствено се
бави проучавањем, евидентирањем и заштитом културних
добара; одлучује о могућности изношења уметничких дела
из земље, а на основу нових
законских решења обухваћена је обједињеном процедуром за издавање дозвола. Завод редовно конкурише за одређене програме код надлежних министарстава, секретаријата и других органа. Од
осталог, треба издвојити асистирање грађанима у вези с
негом и чувањем културних

Овај град је богат споменицима културе

– Понекад је људима битно
само да им прође оно што их
лично занима и тада готово да
не размишљају како би то могло
да утиче на општи изглед града.
Наравно, грађани су наши партнери и не можемо да функционишемо без комуникације и
разумевања с њима. Волео бих
да схвате колико је важно да подижемо вредност нашег града,
јер ће тако и вредност сваког појединачног објекта и власништва бивати све већа – поручује
директор ове важне градске

Завод се стара о Свилари...
добара. Стручни савети и рад
су у великој мери бесплатни с
циљем да се грађанима помогне да сачувају културно
добро. Ту је и издавачка делатност, а једно од последњих
издања је монографија о споменицима културе румунског
и нашег дела Баната као део
ИПА пројекта прекограничне
сарадње.
Завод се финансира у једном делу новцем из градског
буџета, а у другом од прихода
које сам убира, јер без тога не
би могао да функционише.
Кадровска структура је наслеђена из неких протеклих
времена, а мора да прати нове
оквире пословања проистеклим из законских измена.
Ипак, недавно је усвојена нова
систематизација па шеснаесторо запослених засад успева
... Преображенској цркви...

дана су, рецимо, у току јавне
набавке за неколико послова,
попут санације десног светионика на сливу Тамиша у Дунав, коју финансира Министарство културе, по пројекту
плаћеном новцем Покрајинског секретаријата за културу,
а ту је и истраживање тврђаве
Град у Ковину. Поред тога, радим план за ревизију одлуке о
старом градском језгру – наводи
Весна Потпара.
Њена колегиница Снежана
Вечански надовезује се информацијом да је у току реализација важног пројекта који финансира Министарство
културе.
– Реч је о дигитализацији
наше грађе преко софтвера за
вођење документације Завода.
Уносимо базу података непокретних културних добара која ће моћи да се претражује по
разним критеријумима. Тиме
ће и странкама и нама бити

– У односу на многобројне постављене задатке и циљеве, има
нас премало, па натчовечанским напорима успевамо да будемо на удаљеним местима у јужнобанатском региону. Рецимо,
тренутно у Белој Цркви завршавамо одлуку о утврђивању језгра
града као просторне културно-историјске целине, а и у Панчеву смо на корак да исто то
приведемо крају. Пре око две
године почели смо да све сегменте функционисања убацујемо у законске оквире, јер идеја
нам је да рад Завода буде транспарентан. Истакао бих и то да
нас је мађарска заједница препознала као институцију од по-

... Цркви Свете Ане...

да одговори новонасталим
обавезама.

или, прецизније речено, регионалне установе.

Мађарска заједница
„препознала” Завод
Можда је и најоптерећенији
део који се бави архитектуром
и издавањем решења и сагласности. Не заостају ни археолози, претрпани истраживачким радом на терену, затим
историчари уметности, етнолози са својим процедурама,
као и правна служба и књиговодство... Помаже им четворо
запослених по уговору о привременим и повременим пословима, а за све је одговоран
директор, који се поставља на
мандат од четири године. Ту
захтевну функцију већ две године обавља Миодраг Младеновић, дипломирани инжењер
архитектуре.

(Не) постоји свест грађана?!
Да би у Заводу за заштиту споменика културе све функционисало на највишем могућем нивоу, брине двадесетак запослених. У ред ангажованијих спадају архитекте конзерватори.
Једна од њих, Весна Потпара,
води рачуна о културним добрима од почетка до краја – од папирологије до извођења радова.
– Учествујемо у плановима,
сами правимо пројекте за које
мислимо да су неопходни,
обилазимо терен, пишемо извештаје... Важно је истаћи да
власници треба да брину о
својим добрима, а ми да их
усмеравамо како би то чинили
на прави начин. Што се актуелних активности тиче, ових

себног значаја, због чега у свим
нашим телима имамо њихове
представнике. Резултат се очитава у пројекту секељ-куће у
Војловици, скорашњој реконструкцији просторија МКУД-а
„Петефи Шандор”, а у Скореновцу смо били активни приликом постављања спомен-обележја. Покушавамо да помогнемо и представницима
других националних мањина,
па смо војловачким Словацима
водили надзор над обновом парохијског дома и обезбедили
донацију материјала за уређење
фасаде – набраја Младеновић.
Странке, односно грађани, у
установу у Улици Жарка Зрењанина 17 долазе с разним
захтевима, који су неретко нереални и превише лични. Најчешће тражене услуге су дозволе и сагласности за изградњу
објеката, за радове на санацијама и реконструкцијама, као и
постављању клима-уређаја или
летњих башта.

... па и о заоштавштини Ђорђа Вајферта.

знатно олакшан приступ базама података, које у некој перспективи треба да буду умрежене с другим установама
културе. С друге стране, срећем се с различитим захтевима грађана. Постоје они с којима је лако сарађивати приликом реконструкције неког
објекта јер имају високу свест
о вредности наслеђа. Међутим, има и обрнутих случајева: кад појединци имају пара,
али немају поменуту свест и
сматрају да оно што је њихово
мора да буде уређено искључиво према сопственим афинитетима – истиче Снежана
Вечански.

И директор и запослени заједнички се залажу да политика
Завода за заштиту споменика
треба да буде што флексибилнија када су у питању интереси
инвеститора, али да се никако
не сме нарушавати историјско
наслеђе.
А то овај град и те како поседује, па га сви заједно морамо (са)чувати за поколења.

Страну припремио
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ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА УЗ ОДЛИЧАН ОДЗИВ ПАНЧЕВАЦА

ИЗУЗЕТНО ЗАНИМЉИВИ И УЗБУДЉИВИ ДАНИ АВАНТУРЕ
Трећи „Панчевачки дани
авантуре” привукли су велики број суграђана, првенствено деце, али и оне који
се могу назвати децом у души. Њихове реакције биле
су дословце идентичне –
било је занимљиво и узбудљиво!
На располагању им је било много полигона, а број
учесника који су понудили
разноврсне садржаје ове
године попео се на седамнаест.
Може се рећи да су Панчевци били веома радознали и одважни – ретко ко је
одолео да се не опроба у
адреналинским активностима попут пењања уз вештачку стену или спуштања низ зип-лајн, као и да у
стилу легендарног Виљема
Тела покуша да преполови
јабуку.

„Панчевачки дани авантуре”
показали су да овај град и људи који живе у њему могу да
понуде и те како много занимљивих садржаја. Све то има
посебну драж када се одиграва
у природним окружењима као
што су Народна башта и парк
Барутана.
Стрелом као Тел
Треће издање ове манифестације одржано је протеклог викенда. Све је почело у суботу,
10. септембра, када је чланица
Градског већа задужена за заштиту животне средине Катарина Бањаи и званично отворила програм.

Након тога је уследило савладавање полигона, које су заједно
осмислили чланови Одреда извиђача „Надел” и Планинарско-еколошког клуба „Соко”. Преко сто деце прошло је десетак
препрека, као што су ходање по
гуртни, прескакање препрека,
избегавање мреже... Према речима Бранислава Ровчанина,
директора Туристичке организације Панчева, главног организатора авантуристичких дана, ове године није било организованог доласка ученика, изузев што су школама достављена обавештења, па тиме велики
број присутне деце само добија
на значају.

На тај начин је и промовисан главни програм, одржан у
недељу, 11. септембра, када су
први пут на овој манифестацији приређена и такмичења.
Клуб „Two Towers” организовао
је турнир у стоном фудбалу,
који је изазвао велико интересовање, а ништа мање гужве
није било ни на надметањима у
гађању традиционалним и савременим луком. Циљ је, као у
легенди о Виљему Телу, била
јабука – у једном случају била
је покретна, а у другом фиксирана за мету. Поменуту вештину промовисали су и Стреличарски клуб Панчево, као и
два Јована – Бодрожић и Бјелановић.
Средњовековно мачевање
Специјална бригада Војске Србије демонстрирала је борилачке вештине и приказала део
своје алпинистичке опреме. Јединица Црвеног крста била је
све време мобилна и показивала разне технике превијања.
Удружење „Бели орлови” омогућило је љубитељима средњовековних витезова да гађају
традиционалним луком, бацају
секиру и опробају се у мачевалачкој школи. Представио се и
Краљевски мачевалачки клуб
„Карађорђе”, док је Удружење
соколара Србије имало веома

посећен штанд, који су красиле
ове упечатљиве птице. Полигон је имао и Ерсофт клуб „Сокол”, а једна од најстаријих
панчевачких организација –
Стрељачка дружина „Панчево
1813” приредила је гађање.
Можда највеће интересовање
владало је за спортско пењање
на вештачкој стени, као и за

клуба „Соко” прелазили су с
једне на другу страну на начин
који је изазивао дивљење присутних. Више него успешни
„Дани авантуре” затворени су
тако што је удружење „Панчево
репрезент” демонстрирало акробације на ролерима, бициклима и скејтборду, а увече су наступили хаос-аниматори и с
новим тачкама довели до еуфорије код најмлађе публике.
Редови пред зип-лајном
А кад је реч о онима којима је
све ово намењено, није згорег
издвојити неке од утисака. Тако се Урош Јакоб (14), поред
тога што је био у организацији
Стреличарског клуба, опробао
у готово свему, а највише му
се допало пењање уз вештачку
стену. Исто је учинила и његова сестра Ива (9), али с нешто
мање успеха. Уни Маснић (6)
уживала је у спусту низ зип-лајн, као и Стеван Тођераш и
Филип Гроздић (8), који су се
опробали и у мачевању.
Сава Гроздановић, један од
оснивача „Белих орлова”, навео је да је циљ овог удружења
био да се деца анимирају мачевањем, стреличарством и бацачким секирама, а на њиховом штанду су, поред опреме,

приказане и средњовековне
игре, од којих је најбоље прихваћена „опсада”. Сави се у томе „супротставила” Јелена Кошарић, представница Одреда
извиђача „Надел”, која је, нешто раније, заузела друго место у стоном фудбалу. Многи
су покушали да савладавају
електрично возило под називом „ваздушни точкови”, у чему су се млађи боље сналазили,
а једна од оних који су се одважили је и Уна Теодоровић (9).
Волонтерке Црвеног крста
Наташа Вујић (14) и Анђела
Поповић (15) воле изазове, па
су се пењале по вештачкој стени и успеле да пређу половину. С друге стране, Иван Маринковић (36), са огромним
искуством у бављењу алпинизмом, није имао већих проблема у стизању до врха, док је
Милош Стефанов, велики таленат за овај однедавно олимпијски спорт, то учинио за нешто више од десет секунди.
Нема дилеме да је ова манифестација право откровење и
освежење у граду, у чијој реализацији је Туристичкој организацији Панчево, поред Града Панчева и свих поменутих учесника, помогло и ЈКП „Зеленило”.
В. Ђурђевић

µ

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”
спуштање низ зип-лајн, за који
су били формирани дугачки редови, па се на ово адреналинско задовољство чекало и до сат
времена. Између поменуте вештачке стене и суседног дрвета
направљена је инсталација дугачка десетак метара. Чланови

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.

Мама Били и мачићи
Прелепа послушна женка преживела је тешку
упалу плућа, коју је прележала у градском прихватилишту, а након опоравка решила је да присвоји неколико мачића
који су се тамо затекли.
Били је стара око годину и по, а малени чупавци имају два месеца
и сада сви траже нове домове.

Чубака

ИЗЛОЖБА У ОШ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”

Љубимци свих боја и врста
По во дом Свет ског да на жи во ти ња, ко ји се обе ле жа ва
4. ок то бра, Основ на шко ла
„Сте ви ца Јо ва но вић” по но во је у са рад њи с Дру штвом
при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” при ре ди ла из ло жбу
кућ них љу би ма ца уче ни ка
те уста но ве.
Као и сваке године, одазвало се много деце, а сви они су

Страну припремио
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добили поклоне од спонзора.
Волонтери друштва „Љубимци” су такође наградили многе
учеснике, и то по категоријама

– најчупавији, најпослушнији,
најмањи...
Ово је уједно била и прилика за боље упознавање ђака са

животињама и њиховим потребама и навикама, као и са
обавезама које се односе на
одговорно власништво.

Преслатки мешанац који
је пронађен пре неколико
дана у Омољици тражи
своје власнике или потенцијалне удомитеље.
Овај весели мужјак вероватно је побегао некоме из
дворишта, доспевши тако у
центар села, где је и ухваћен.
Будући да није чипован, немогуће је проверити код ветеринара ко је власник.
Чубака је стар мање од годину дана и тренутно се налази
у служби „Зоохигијене” у Власинској 1.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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Петак, 16. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

У СУБОТУ, 17. СЕПТЕМБРА

СУПЕРЛИГА „ОБОЈЕНА” У ЖУТО
Прво коло – прва
победа
Фантастична
атмосфера
Отворено је ново поглавље
спортске историје нашега града. Клуб богате традиције, колектив по коме се Панчево
препознаје, вратио се тамо где
му је и место – у елиту српског
рукомета. У суботу, 10. септембра, РК Динамо је у првом колу Суперлиге, пред препуним
гледалиштем у Хали спортова
на Стрелишту, угостио Мораву
из Велике Плане. Био је то
прави празник спорта, на трибинама је владала права бразилска атмосфера, а на терену
се водила жестока, мушка борба, без калкулација и пардона... Иван Петковић је на терен
извео „ратнике” које је предводио легендарни капитен Бранко Радановић... Сви су били
спремни за то да нови поход у
елити започну на најбољи начин. И успели су: Динамо
–Морава 31:25 (13:12).
Иако новајлије у лиги, „жуто-црни” су у овом мечу били
фаворити, како због домаћег
терена, тако и због доброг тима који је оформљен током
прелазног рока. И публика је
имала велика очекивања...
Играло се чврсто у одбрани, од
самог почетка. Искусна екипа
из Велике Плане је врло добро
парирала Панчевцима, а први
гол је постигнут тек у четвртом минуту. Гости су повели,
настављена је велика борба на
терену, прошла су још четири
минута, а онда је трибина у
Хали спортова буквално прокључала. Гол за Динамо, први
у новој сезони, први у Суперлиги, погодак за изједначење
и подстрек постигао је Срђан
Комланов.

Гости из Велике Плане су
наставили да играју у свом
ритму, средином првог полувремена су имали и два гола
предности (4:6), али Стефан
Шапоњић и Иван Дистол нису дозвољавали да направе
осетнију разлику. Динамо је
из јед на чио на 10:10 по сле
тајм-аута који је тражио тренер Иван Петковић, затим је
повео са 12:10, али се на одмор оти шло с ре зул та том

Комлановим и унео потпуни
немир у одбрану гостујућег тима. Полако али сигурно Динамо је повећавао предност у головима... Саво Славуљица је
извео праву мајсторију у самом углу терена, Милош Ивошевић је правом „бомбом” у
41. минуту повисио на 21:16...
Гости су успели да припрете,
да се мало резултатски приближе, али не и да начине изненађење. Чврстину у одбрани

ТУРНИР МАЛИХ ШАМПИОНА

један седмерац), Павле Бандука (један гол) и Стефан Шапоњић (шест голова).
– По ма ло нер во зно смо
ушли у овај меч, али како је
утакмица одмицала, када смо
се мало опустили, почели смо
да играмо своју игру. Морава
је ја ко ис ку сан тим чи ји
играчи дуго играју заједно,
али знао сам да у ротацији не
могу да издрже и да нас надтрче. Имали смо дужу клупу

Џудо клуб „Академија Јочић” из Старчева приредиће у суботу, 17. септембра,
велико окупљање полетараца и пионира, под називом
„Турнир малих шампиона”.
Очекује се да ће на том
такмичењу учествовати више од 300 малих бораца из
тридесетак српских клубова, али и из земаља у окружењу. У нашем граду ће гостовати и прослављена имена из џудо-спорта, некада
сјајни асови, а сада успешни

тренери. ЏК „Академија Јочић” ставља акценат на наше олимпијце и покушава
да укаже на значај и вредност великих шампиона.
Турнир у Панчеву ће бити
место на коме ће се окупити и челници нашега града, а свакако ће бити присутан и председник Џудо
савеза Србије Иван Тодоров.
Такмичење ће бити одржано у Хали спортова на
Стрелишту, од 11 сати.

УСПЕСИ ЏУДИСТА ПАНЧЕВА

МЕДАЉЕ СА СВИХ СТРАНА

13:12 и искључењем играча
Динама.
Друго полувреме је донело
потпуну доминацију „жутоцрних”. Иако бројчано слабији
на терену, домаћи рукометаши су кренули офанзивно на
ривала, а онда је севнула десница Миљана Буњевчевића
за 14:12... Популарни Бамби је
од тог момента преузео команду на терену. Само минут
касније реализовао је и „цепелин” у сарадњи са Срђаном

ДОЛАЗИ МЕТАЛОПЛАСТИКА
У среду, 21. септембра, на програму је треће коло Суперлиге.
Биће то још један празник спорта у нашем граду.
У Хали спортова на Стрелишту, Динамо ће угостити
рукометног великана из Шапца. Утакмица почиње у 20 сати.

донео је Бранко Радановић, а
Бамби се преобразио у „лава”... Сјајан је био и „плејмејкер” Јован Стојановић, али сви
момци заслужују похвале за
победу. Тренер Петковић је
шансу дао свој шеснаесторици. Нека остане забележено да
су прву утакмицу у новој сезони Суперлиге у дресу Динама
одиграли: Миломир Радовановић, Милош Ивошевић (четири гола), Миљан Буњевчевић
(седам), капитен Бранко Радановић, Јован Стојановић (три),
Петар Жујовић, Иван Дистол
(три), Срђан Комланов (три),
Алекса Гаћиновић, Радуле Радуловић (петнаест одбрана, један седмерац), Милош Баруџић (два гола), Саво Славуљица (три), Јован Крстевски, Никола Радовановић (одбранио

и то је пресудило. Треба још
доста тога да поправимо у
сво јој игри, али че сти там
момцима на пожртвованости
и жељи. Сви су играли и сви
су заслужили ову победу. Желим посебно да истакнем да
је нама у овој сезони највеће
појачање то што је Бранко
Радановић одлучио да и ове
сезоне буде с нама. Наш дугогодишњи капитен, момак
који је изнео целу прошлу сезону, и овог пу та је по ка зао
ка кав је чо век. Ве ли ки спор ти ста и и мо жда нај ве ћи и
нај о да ни ји вој ник Ди на ма –
ре као је шеф струч ног шта ба „жу то-цр них” Иван Петковић.
Идућег викенда Панчевци
путују у Суботицу, на мегдан
са Спартаком.

Млади такмичари ЏК-а Панчево били су веома активни у
протеклих десетак дана. Учествовали су на два значајна
такмичења и са оба су се вратили с трофејима.
На турниру под називом
„Дани града Суботице” учествовали су борци из Мађарске, Румуније, Хрватске и
Србије, а џудисти тренера
Марка Атанасова су у веома
јакој конкуренцији постигли
запажене резултате. Немања
Нишић је освојио сребрну, а

Лазар Албијанић бронзану
медаљу.
Прошлог викенда је у нашем
главном граду одржан традиционалан, 33. меморијални турнир „Милић Рашовић Миго”.
Милица и Немања Нишић
су се окитили сребрним медаљама, а бронзе су заслужили
Нина и Лазар Албијанић. Иако
су остали без трофеја, одлично
су се борили и: Марија Стојшић, Александар Лупулов, Лазар Ваневски, Филип Паланачки и Јована Милошев.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„ВЕПРИЋИ” ПАЛИ НА БАЊИЦИ

ПРИПРЕМЕ ЗА НОВИ НАСТУП У ЕЛИТИ ПОД ВОЂСТВОМ ТРЕНЕРА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИСАВЉЕВА

МЛАДЕ „ЛАВИЦЕ” ЧЕКАЈУ ПРОМОЦИЈУ
Један од најуспешнијих спортских колектива у нашем граду
увелико се припрема за нова
искушења која му предстоје у
најјачој лиги Србије. Женски
одбојкашки клуб Динамо, који
с много успеха предводи тренер Александар Владисављев,
започео је припреме за нову
сезону у Суперлиги још 15. августа. Тренира се вредно и
много. А почело је и играње
контролних утакмица.
Као сваке године, тако ће и
овог пута тим популарних „лавица” бити сачињен од младих
и неафирмисаних одбојкашица. Основни резултатски циљ
биће опстанак у елити. Костур
прошлогодишње екипе је остао
на окупу, па ће дрес Динама и
у наредној сезони носити: Николина Ашћерић, Катарина
Симић, Нина Коцић, Јелена
Лазић, Ања Владисављев, Милена Спремо, Драгана Марко-

вић и Сања Ђурђевић, којима
ће се прикључити и велики
број јуниорки, које су у млађим
селекцијама постизале одличне резултате.
– Засад све иде по плану,
али је евидентно да мора много и напорно да се ради. На

ИЗ ДИ НА МА У ЛИ ГУ ШАМ ПИ О НА
Колико се у ЖОК-у Динамо квалитетно ради, најбоље показује и следећи податак.
Наиме, прошлогодишње првотимке екипе из нашега града Слађана Мирковић и Александра Петровић отишле су у
Рабиту из Бакуа, коју тренира наш суграђанин и прослављени одбојкашки стручњак Зоран Гајић. Клуб из Азербејџана
наступа у Лиги шампиона Европе.

тренингу имамо и по осамнаест младих играчица, које
имају таленат и квалитет, те
нема никакве сумње да су оне
будућност Динама, али да бисмо били конкурентни у елити, морамо довести бар још
два појачања. Имамо времена
да формирамо екипу, а веома
сам задовољан залагањем девојака на тренинзима. Дошле
су нам и две младе играчице:
Сара Ђапа из београдског Аса
и Вања Симеуновић из Крушевца, која ће бити прикључена јуниорском тиму. Као
ранијих сезона, и овог пута
ћемо покушати да афирмишемо и промовишемо младост српске одбојке. Милица
Секулић, Даша Михаиловић,

Бјанка Петковић и остале девојчице и јесу будућност. На
њима, али и на нама тренерима јесте да радимо и заједно
стигнемо до циља – рекао је
Александар Владисављев, шеф
стручног штаба ЖОК-а Динамо и тренер који је имао велике заслуге, иако није био на
лицу места, за освајање сребрне медаље репрезентације Србије на Олимпијским играма
у Бразилу.
„Лавице” су одиграле и неколико контролних утакмица,
у којима су савладале Железничар из Лајковца и једну
америчку екипу, а до почетка
шампионата у Суперлиги планирано је да се одигра десет до
дванаест припремних мечева.
Противници Динама ће бити и
словеначке и грчке екипе, као
и српски суперлигаши. У недељу, 18. септембра, Панчевке
ће учествовати и на традиционалном турниру „Смедеревска
јесен”.
Нова сезона у најјачем рангу
стартује 15. октобра, када ће
„лавице” гостовати у Футогу.

После летње паузе почело је и
Првенство Србије у рагбију. На
самом почетку сезоне, од свих
селекција, први су стартовали
јуниори РК-а Динамо. Популарни „дивљи вепрови” били
су гости РК-у Рад на Бањици.
Млада екипа Динама је први

пут наступила у овом саставу и
приказала је добру игру, са
чврстом одбраном, али то није
било довољно да се заустави
већ уиграни јуниорски тим Рада. Домаћин је победио са 60:5,
а погодак за Динамо постигао
је Андреј Барбул.

ЖЕГАРАЦ НАЈБОЉИ
Пети „Великогоспојински турнир” у шаху одржан је 27. августа у Црепаји. Надметало се
16 такмичара, који су одиграли седам кола по швајцарском систему.
Нај у спе шни ји је био Вук
Же га рац из Цре па је, ина че и омла дин ски пр вак
Вој во ди не, ко ји је осво јио

шест по е на. Дру го ме сто је
за у зео Бо жи дар Ђор ђе вић
из Пан че ва (5,5 по е на), а
тре ћи је био Бо жи дар Кра чу нов из Ко ва чи це (пет
по е на).
Најуспешнији шахисти заслужили су пехаре, а сви
учесници су добили књиге и
захвалнице.

ШАХОВСКИ КУТАК
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време 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 23.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Напољу нема ничега
Имате осећај да стојите у месту, да се цео свет срушио на ваша
плећа? За своје проблеме кривите државу, шефа, мужа, комшију?
Погледајте ову зграду. Стоји, не мрда. Громови ударају, кошаве бичују, хулигани графитима лепе епитете... Она не може учинити ништа. Сад спустите поглед на цвеће: расте, цвета, радује
се животу и улепшава га другима. И, на шта себи више личите?
Зграда факат нисте, чим сте живи. Али цвет бисте могли бити. Онда када лепоту пронађете у себи, уместо да трагате за лошим стварима тамо напољу...

„Мени мисао стално на Јадрану. Читаве године сањам море, идем улицама,
радим, разговарам са пријатељима, а – нисам ту. На мору сам.” (Мика Антић)
Поздрави од Ленке и Јелене Маринковић, Јоакима Вујића 2ј

Ленка и Јелена,
Уроше, честитамо!

Гладац – јадац
На овој слици је просечан човек. Тамо изван капије је ушминкан, сређен, насмејан, љубазан. Ово ближе су његове мисли. Гомила ђубрета, понешто прекривено да се што пре заборави, много празнине, сивила и чемера.
Е, сад: два су пута пред њим. Или ће отворити кров, пустити
небо и сунце унутра и уредити врт с ове стране капије или ће наставити да гомила смеће све док оно не покуља и не сруши ограду, па ко преживи... Шта бисте ви одабрали?

Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.

Ветар се везат не може
Када сте последњи пут урадили нешто први пут у животу? Јесте
ли од оних што плешу по киши или вам је битније шта ће други
рећи? Је л’ вам је сигурније кад се ушушкате у старе навике и
уверења чак и кад они раде против вас или се храбро отварате
новим искуствима?
Знате, границе увек постављате ви сами. И смешне су попут
ове на фотографији. Лако их је прескочити, заобићи, искидати.
Само ако желите.
В. Ђурђевић
Д. Кожан

Гррр... Поздрав са Калемегдана из Дино-парка.
Урош Мрчковић, Јадранска 51

µ

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Милица
Стојадиновић,
ученица:
– Током распуста сам
ишла у Сокобању, где
сам се лепо играла и
одморила. Такође, доста
времена сам провела
напољу, у дворишту, а
сада сам кренула у школу.

Бојан Николић,
ученик:

Милош Џамић,
ученик:

– За време распуста
готово ништа нисам радио,
никуд нисам ишао,
а нисам ни излазио.
Углавном сам спавао
и одмарао се код куће,
а сада је почела
нова школска година.

– Сада идем у школу,
али сам за време
распуста ишао у Грчку
на море, као и у Белу
Цркву на купање.
Понекад сам с
друштвом одлазио
у Народну башту.
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