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Поштовани читаоци,
Због измењених рокова штампања, од 2. октобра
„Панчевац” се и на улицама града, код
колпортера, продаје од петка, уместо од
четвртка, као што је то било до сада. У петак
стиже и на киоске.

Рокови за предају огласа и читуља остају исти.
Надамо се да ћете имати разумевања за ову

промену.

Редакција
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Број 4887, година CLII

ЛУДИ КАМЕНЛУДИ КАМЕН

Годинама и деценијама нека здања у 
центру града пропадају. Да ли мора тако?
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P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

Радно време
од 8 до 16 сати
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Но ви гра до на чел ник Пан че ва Алек -
сан дар Сте ва но вић, же ле ћи да око
се бе има мла де, обра зо ва не и спо соб -
не љу де, у тим је по звао ди пло ми ра -
ну прав ни цу Дра га ну Ку пре ша нин,
ко ја је са да ње го ва за ме ни ца. Ове не -
де ље би ла нам је у го сти ма ка ко би -
смо по раз го ва ра ли о то ме ка ко ви ди
свој ан га жман у Град ској упра ви.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка кав је био осе ћај ка да
сте по ста вље ни на ову од го вор ну
функ ци ју? Шта вам при ли ком ан га -
жо ва ња у Град ској упра ви нај ви ше
по ма же из ва шег рад ног ис ку ства?

ДРА ГА НА КУ ПРЕ ША НИН: Функ -
ци ја зна чи јед ну ве ли ку од го вор ност,
ула га ње огром ног тру да и ра да ка ко
би се оправ да ло ука за но по ве ре ње.
Увек сам се ру ко во ди ла прин ци пом,
ко ји год да сам по сао оба вља ла, да
чо век мо ра мак си мал но да бу де по -
све ћен то ме што ра ди, да не ма не ре -
ши вих про бле ма, да је за не ке ства ри
по треб но стр пље ње, али и да се упор -
ност увек вра ти у ви ду ква ли тет но
ура ђе ног по сла. Ис ку ство се сти че го -
ди на ма, ва жна је ње го ва им пле мен -
та ци ја у прак си, али и на до град ња
но вим зна њи ма. Ако смо за до вољ ни
оним што смо ура ди ли да нас за наш
град, за што су тра дан не би смо ле -
стви цу по ста ви ли ма ло ви ше и би ли
још за до вољ ни ји ти ме што смо ура -
ди ли. Нај ва жни је нам је да гра ђа ни
пре по зна ју наш труд и за ла га ње. Да
они бу ду за до вољ ни оним што смо
ура ди ли. Ми смо ту због њих.

l Чи ме се нај ви ше ба ви за ме ник
гра до на чел ни ка Пан че ва?

– Не по сто ји стрикт на по де ла по -
сло ва, па да ка же мо овим се за ме ник
гра до на чел ни ка ба ви, овим се не ба -
ви. У пи та њу је ор га ни за ци о но де ле -
ги ра ње по сло ва ра ди њи хо вог ефи ка -
сни јег оба вља ња. Уко ли ко же ли мо да
ло кал на са мо у пра ва бу де ефи ка сна,
да се про гра ми и про јек ти уна пре ђе -
ња жи во та и ра да на ших су гра ђа на
бр же и ефи ка сни је ре а ли зу ју, мо ра -
мо да ра ди мо тим ски. Мо ра да по -
сто ји ве ћа и чвр шћа уве за ност свих
сек то ра. Све је то јед на це ли на. Не
мо же те јед ну област да изо лу је те, чак
на про тив –мо ра да бу де са рад ње. Део
сам ти ма гра до на чел ни ка Пан че ва
Алек сан дра Сте ва но ви ћа, ко ји је у
свом го во ру од мах на кон име но ва ња
ис та као да ће ин си сти ра ти на ве ћој
ефи ка сно сти ра да ка ко град ских слу -
жби, та ко и јав них пред у зе ћа под ин -
ге рен ци јом Гра да. Ва жан сег мент у
то ме је сва ка ко тим ски рад.

l Ка ко из гле да ваш рад ни дан?
– Ка ко ће рад ни дан из гле да ти,

дик ти ра ју оба ве зе. Оба ве за је мно го,
из раз ли чи тих сег ме на та, не по сто ји
тип ски рад ни дан. Ако има мно го
по сла, си гур но га не ће те оста ви ти
не за вр ше ним за то што је ис те кло
про пи са но рад но вре ме. У на ред ном
пе ри о ду пред на ма је пу но иза зо ва,
ту су и окол но сти на ста ле као по сле -
ди ца епи де ми о ло шке си ту а ци је, а то
све зах те ва до дат но ан га жо ва ње и
по све ће ност ка ко би град и све уста -
но ве и ин сти ту ци је у ње му што бо ље

функ ци о ни са ле. По себ но се обра ћа
па жња на вр ти ће, шко ле, уста но ве
со ци јал не и здрав стве не за шти те.
Град је увек ту да по мог не сво јим
гра ђа ни ма, њи хо ва без бед ност и
здра вље су нам на пр вом ме сту.

l Мо же те ли нам ре ћи не што о
прав ци ма раз во ја гра да?

– Огром но по ве ре ње ко је су гра ђа ни
ука за ли СНС-у на из бо ри ма по твр да је
да су пре по зна ли про грам на прет ка и
раз во ја гра да, али и да же ле да се град
да ље раз ви ја. Наш град је у мно гим
сег мен ти ма бо љи не го што је то био
пре че ти ри го ди не, али би ће још бо љи
у го ди на ма ко је до ла зе. По ста вље ни су
чвр сти те ме љи стра те шког раз во ја

гра да, на на ма је да на ста ви мо да га
раз ви ја мо још бр же и ефи ка сни је. На
од го во ран на чин на ста вља мо да ре ша -
ва мо оно што де це ни ја ма уна зад ни је
ре ша ва но. За вр ша ва мо по сто је ће про -
јек те, по кре ће мо и пла ни ра мо но ве.
Има мо стра те ги ју и план раз во ја гра да
у свим обла сти ма. На ста вља мо да уна -
пре ђу је мо при вред ни ам би јент за до -
ла зак но вих ин ве сти то ра и отва ра ње
но вих рад них ме ста. Вест да је „Бро зе”
рас пи сао кон курс за не ко ли ко де се ти -
на рад них ме ста од јек ну ла је не са мо у
Пан че ву већ и у це лој Ср би ји. Пла те
ће би ти ме ђу нај ве ћим у ре ги о ну. Ра -
ди мо на то ме да бу де још мно го та -
квих до брих ве сти ко је се од но се на

наш град, а има ју гло бал ни зна чај.
Пан че во мо ра да бу де и би ће град ко -
ји пред ња чи у раз во ју у свим сег мен -
ти ма жи во та. Ка ко у при вре ди, та ко и
у обра зо ва њу, со ци јал ној, здрав стве ној
за шти ти, кул ту ри...

l Ко је ак тив но сти град ских слу -
жби су нај ак ту ел ни је?

– За по че та је ре кон струк ци ја и ре -
ха би ли та ци ја пут не мре же у свим на -
се ље ним ме сти ма. Мно ге ули це у се о -
ским сре ди на ма ће пр ви пут на кон 40
го ди на до би ти ас фалт. Са мо тре ба да
се за пи та мо ко ли ко је то ге не ра ци ја
кре ну ло и за вр ши ло шко лу жи ве ћи на
те ри то ри ји гра да Пан че ва у ули ци у
ко јој ни је би ло ас фал та, па да схва -

тимо зна чај овог про јек та. Додат ни
бе не фит овог про јек та, ко ји се спро -
во ди пу тем јав но-при ват ног парт нер -
ства, је сте чи ње ни ца да ће се ре дов но
одр жа ва ти пу те ви и ули це у гра ду и
на се ље ним ме сти ма у лет њем и зим -
ском пе ри о ду. Би ће ре кон стру и сан,
до гра ђен и опре мљен цео ком плекс
Оп ште бол ни це у Пан че ву. Че ка ју нас
ре кон струк ци ја и уре ђе ње та ми шког
ке ја. На ста вља мо уре ђе ње шко ла. Је -
дан од при о ри тет них за да та ка је сва -
ка ко ре ша ва ње про бле ма ли ста че ка -
ња за упис де це у вр ти ће. Ин тен зив но
се ба ви мо овим про бле мом, а у пла ну
је и из град ња но вог вр ти ћа. На ста вља -
мо уна пре ђе ње про гра ма со ци јал не

зашти те. Спро во ди мо и ме ре по пу ла -
ци о не по ли ти ке за по моћ по ро ди ца ма
с де цом и мај ка ма за пр во ро ђе но де те.
Про шле не де ље је ис пла ће на и јед но -
крат на по моћ по ро ди ца ма с трој ка ма.
У пи та њу је, за сад, осам по ро ди ца.
Же ле ли би смо да у бу дућ но сти бу де
ви ше та квих по ро ди ца, али и по ро ди -
ца са че твор ка ма. Град Пан че во ће и
да ље на сто ја ти да пре у зи ма и дру ге
ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке ка ко би
се ро ди те љи под ста кли на про ши ре ње
по ро ди це. У на ред ном пе ри о ду Град
ће иза ћи и с про гра мом по др шке еко -
ном ског осна жи ва ња же на. У пла ну је
низ еду ка тив них про гра ма, али и
отва ра ње из ло жбе но-про дај не га ле -
ри је жен ског ства ра ла штва.

l Да ли сте раз ми шља ли о то ме да
уве де те тер ми не у ко ји ма би су гра -
ђан ке и су гра ђа ни мо гли да до ђу до
вас ка ко би сте им иза шли у су срет
при ре ша ва њу кон крет них жи вот них
про бле ма?

– Отво ре ност Град ске упра ве ка
гра ђа ни ма и уна пре ђе ње ко му ни ка -
ци је с на шим су гра ђа ни ма спа да у
на ше при о ри те те. Без об зи ра на то
што смо сва ко днев но у ко му ни ка ци ји
с гра ђа ни ма око ра зних пи та ња, у
пла ну је и уво ђе ње по себ ног тер ми на
то ком не де ље за при јем гра ђа на. Ме -
ђу тим, због епи де ми о ло шке си ту а ци -
је, с ти ме ће се ма ло са че ка ти. Гра ђа -
ни као и до са да мо гу да нам се обра -
те с кон крет ним про бле мом пу тем
елек трон ске по ште и те ле фо ном. Же -
лим да ис так нем и да спро во ђе ње
свих ве ли ких ин фра струк тур них про -
је ка та за мно ге на ше су гра ђа не зна чи
ре ша ва ње од ре ђе них жи вот них про -
бле ма. Уре ђе ње се вер не ин ду стриј ске
зо не и до ла зак ин ве сти то ра зна чи
отва ра ње но вих рад них ме ста, по сао
за гра ђа не, ре ша ва ње њи хо вог жи вот -
ног ег зи стен ци јал ног пи та ња.

С. Трај ко вић

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 16. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Чувај док
имаш шта!

Обележисмо ми Земљани и
овог 10. октобра Светски дан
менталног здравља. На тај да-
тум ни иначе нисмо имали ле-
пих вести кад је реч о статисти-
ци и стању наших умова и не-
рава, а ове године нам је панде-
мија тек забиберила чорбу. Као
да нам и без ње потрошња ле-
кова за смирење и антидепре-
сива није била забрињавајуће
масовна.

Овогодишњи депресивни
извештај поводом Светског да-
на менталног здравља, који је
између осталих пренео и Ин-
ститут „Батут”, каже да скоро
милијарду људи на свету данас
живи с неким менталним поре-
мећајем; три милиона људи
умре сваке године од последи-
ца злоупотребе алкохола, а на
сваких 40 секунди једна особа
изврши самоубиство.

И на све то пандемија, која је
погодила милијарде људи ши-
ром света, оставља дугорочне
последице управо по ментално
здравље. Светска здравствена
организација (СЗО) у свом са-
општењу издатом поводом 10.
октобра истиче да су протекли
месеци донели много изазова:
за здравствене раднике, који
пружају помоћ у отежаним
околностима; за ученике, који
се прилагођавају похађању на-
ставе од куће, уз проређене
контакте с наставницима и вр-
шњацима; за раднике, који се
излажу ризику од инфекције;
за огроман број људи који живе
у условима са ограниченом за-
штитом од ковида 19; за људе
са осетљивим менталним здра-
вљем, од којих су многи у још
већој социјалној изолацији не-
го раније...

Стога је улагање у програме
менталног здравља на нацио-
налном и међународном нивоу,
кажу у СЗО, сада важније но
икада. Међутим, ови стручња-
ци у истом пасусу додају и да је
доступност услуга заштите
менталног здравља изузетно
слаба у земљама с ниским и
средњим приходима, а панде-
мија само погоршава ствар. У
преводу, немојте чекати да не-
ко други инвестира у ваше мен-
тално здравље, учините то са-
ми. За почетак, не нервирајте
се баш око сваке глупости, би-
рајте друштво и активности и
будите своја најважнија особа
на свету. И не допустите себи
тај луксуз за изговоре као што
су „немам времена” и „нема
начина”. Чувајте своју психу,
јер кад она једном страда, очи-
то неће бити (скоро) никог да
вам помогне.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Гра ђа ни по зва ни да
пријаве оне ко ји се 
не при др жа ва ју ме ра

Уго сти тељ ски објек ти и ноћ ни клу бо -
ви не ће ра ди ти од 23 са та до 6 са ти
на ред ног да на – од лу че но је на сед -
ни ци Град ског шта ба за ван ред не си -
ту а ци је 8. ок то бра, на осно ву Уред бе
Вла де Ре пу бли ке Ср би је о из ме ни
Уред бе о ме ра ма за спре ча ва ње и су -
зби ја ње за ра зне бо ле сти ко вид 19.
Од лу ка о но вом рад ном вре ме ну сту -
пи ла је на сна гу од мах.

Ко ман дант Шта ба за ван ред не си -
ту а ци је гра до на чел ник Алек сан дар
Сте ва но вић том при ли ком је ре као:

– Град Пан че во оба ве шта ва све
гра ђа не да, уко ли ко при ме те би ло
ка кво кр ше ње ове од лу ке, као и сва ко
дру го не при др жа ва ње до не тих ме ра
за спре ча ва ње и су зби ја ње за ра зне

бо ле сти ко вид 19 од стра не ка ко
прав них, та ко и фи зич ких ли ца, то
мо гу при ја ви ти Ка би не ту гра до -
начел ни ка и ко ман дан ту Шта ба за

ван ред не си ту а ци је на
бро је ве те ле фо на кол-
-цен тра град ског шта ба:
013/308-950, 013/308-960,
013/ 308-736, као и на
имејл vanrednesituacije
@pancevo.rs. На осно ву
при ја ве сва ког гра ђа ни на
ло кал на са мо у пра ва ће
од мах пред у зе ти све
неоп ход не ме ре из ње не
над ле жно сти.

Гра до на чел ник је до -
дао да ће, с ци љем за јед -
нич ке бор бе про тив да -
љег ши ре ња ин фек ци је
ко ро на ви ру сом и очу ва -
ња здра вља свих на ших
су гра ђа на, Град „сва ко

ли це ко је бу де при ја ви ло не ку не пра -
вил ност, пу тем од го во ра, оба ве сти ти
о пред у зе тим ме ра ма над ле жних
слу жби”. С. Т.

ИН ТЕР ВЈУ: ДРА ГА НА КУ ПРЕ ША НИН, ЗА МЕ НИ ЦА ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА

На продају.

Плато код Зелене пијаце, ових дана

Снимио: Милан Шупица

БИОГРАФИЈА

Дра га на Ку пре ша нин је ро ђе на

1983. Ди пло ми ра на је прав ни ца.

Основ не ака дем ске сту ди је за вр -

ши ла је на Прав ном фа кул те ту

Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Има по -

ло жен др жав ни струч ни ис пит по

про гра му за ви со ко обра зо ва ње и

бо га то рад но ис ку ство. Од 2019.

го ди не би ла је вр ши лац ду жно сти

ди рек то ра До ма за ли ца са оште ће -

ним ви дом „Збри ња ва ње” Пан че -

во. Ра ди ла је у Пред школ ској уста -

но ви „Деч ја ра дост”, у За во ду за

јав но здра вље и у По кра јин ском

фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско

оси гу ра ње, фи ли ја ла Пан че во.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ

Но во рад но вре ме ка фи ћа и клу бо ва

С МАК СИ МАЛ НОМ ПО СВЕ ЋЕ НО ШЋУ ДО ЦИ ЉЕ ВА
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pancevac@pancevac-online.rs

Не у о би ча јен тим ор то пе да оба -
вио је про шлог пет ка, 9. ок то -
бра, сло же ну опе ра ци ју у пан -
че вач кој Оп штој бол ни ци. У
опе ра ци о ној са ли су, на и ме,
би ли пан че вач ки ле ка ри, али
и њи хо ве ко ле ге из Оп ште бол -
ни це у Вр шцу, ко ји су у Пан -
че во до шли ка ко би, ка ко ка -
жу, учи ли од нај бо љих.

У пан че вач кој бол ни ци на во де
да је ду го го ди шња до бра са рад -
ња ор то пе да из пан че вач ке и вр -
шач ке бол ни це са да на ста вље на
овом за јед нич ком опе ра ци јом
чи ји је циљ био да ов да шњи ор -
то пе ди пре не су сво ја зна ња ко -
ле га ма из Вр шца и да их об у че
да ра де опе ра ци је по вре да и тра -
у ма на нај са вре ме ни ји на чин.

Као што је по зна то, на Оде -
ље њу ор то пе ди је у Пан че ву па -
ци јен ти с раз ли чи тим по вре -
да ма и пре ло ми ма опе ри шу се
уз при ме ну свих нај са вре ме -
ни јих тех ни ка и ме то да, на лик
они ма из дру гих мо дер них ме -
ди цин ских цен та ра у Евро пи.

Уче од ис ку сни јих

Ор то пе ди ма из Вр шца сво ја
иску ства про шлог пет ка пре -
нео је тим на че лу са др Ми -
хај лом Ми тро ви ћем, на чел ни -
ком Оде ље ња ор то пе ди је у пан -
че вач кој бол ни ци. Опе ри сан је
па ци јент ко ји је по вре ду над -
лак тич не или ра ме не ко сти (ху -
ме ру са) пре тр пео у са о бра ћај -
ној не сре ћи. Ње му је то ком
овог за хва та угра ђен та ко зва -
ни ин тра ме ду лар ни клин ка ко
би се фик си рао пре лом.

Опе ра тив но ле че ње пре ло ма
или осте о син те за је пре све га у
по след њих два де сет го ди на по -
ста ло нај бо ља ме то да за ле че -
ње те вр сте по вре да ко сти ју.

Ова кав при ступ зах те ва до бру
опре мље ност опе ра ци о них са -
ла, ап со лут ну асеп су и уве жба -
ну хи рур шку еки пу.

Нај ста ри ји вид осте о син те зе,
ко ји се ра ни је ко ри стио, је сте
учвр шћи ва ње пре ло ма шра фо -
ви ма, уз оба ве зну гип са ну имо -
би ли за ци ју. Осим то га по сто је
и дру ге вр сте опе ра тив ног ле -

че ња пре ло ма, а јед на од њих је
упра во ин тра ме ду лар на фик са -
ци ја. Она се да нас при ме њу је
вр ло че сто, а за ову ме то ду ор -
то пе ди твр де да је нај бо љи и
нај ма ње ин ва зи ван фи зи о ло -
шки на чин ле че ња пре ло ма.
Пред ност та квог за хва та у од -
но су не ка да шње је и тај што је
рез вр ло ма ли, а опо ра вак и
вра ћа ње нор мал ном сва ко днев -
ном жи во ту да ле ко су бр жи.

Мо де ран при ступ

– Већ ду же вре ме ди рект но са -
ра ђу је мо с ко ле га ма из вр шач -
ке бол ни це и за јед но ра ди мо
опе ра ци је. Тру ди мо се да ко -
ле га ма прак тич но пред ста ви -
мо све што ра ди мо у пан че -
вач кој бол ни ци. Ми смо, као
што је по зна то, ус пе ли да у

нашу бол ни цу до не се мо нај са -
вре ме ни је им план та те за по -
вре де. Сви смо еду ко ва ни за
њи хо ву при ме ну и има мо не ко
зна чај ни је ис ку ство, а са да то
ис ку ство пре но си мо и на дру -
ге ко ле ге. Овог пу та смо ра ди -
ли опе ра ци ју пре ло ма над лак -
ти це. Ста вља ли смо та ко зва ни
ин тра ме ду лар ни клин, јед ну

вр сту шип ке ко ја се по ста вља
у сре ди ну ко сти, што пред ста -
вља нај са вре ме ни ји на чин ле -
че ња та кве вр сте по вре да – ре -
као је др Ми хај ло Ми тро вић.

Пре ма ре чи ма др Ива на Ива -
но ви ћа, ди рек то ра Оп ште бол -
ни це у Вр шцу, при род но је да
две бол ни це из Ју жно ба нат ског
окру га те сно са ра ђу ју. Он је
иста као да су ове ме ди цин ске
уста но ве до са да од лич но са -
ра ђи ва ле на по љу за јед нич ког
збри ња ва ња па ци је на та обо ле -
лих од ко ви да 19, па је раз ме -
на зна ња ор то пед ских хи рур га
са мо на до град ња до са да шњих
сјај них ко ле ги јал них од но са
из ме ђу две бол ни це.

– Из све га то га ви ше стру ку
ко рист пре све га има ју па ци -
јен ти. У овом кон крет ном

случа ју реч је о де вет на е сто го -
ди шњем па ци јен ту ко ји је по -
ли тра у ма ти зо ван и ве ли ка је
сре ћа што је он имао мо гућ -
ност да до би је нај бо љу мо гу ћу
хи рур ги ју ко ја ће му пру жи ти
и нај бр жи опо ра вак и вр ло бр -
зу ре ха би ли та ци ју. Он ће вр ло
бр зо мо ћи да се вра ти сво јој
нор мал ној сва ко дне ви ци. Ово
је са мо је дан од при ме ра од -
лич не са рад ње пан че вач ке и
вр шач ке бол ни це, а си гу ран
сам да ће она убу ду ће би ти
про ду бље на и про ши ре на и да
ће ићи са мо уз ла зном ли ни јом
– ис та као је др Иван Ива новић.

Две ку ће, је дан кров

Су сре ту ко ле га из Пан че ва и
Вр шца при су ство вао је и др
Сло бо дан Ову ка, ди рек тор пан -
че вач ке бол ни це.

– У на шој бол ни ци ра ди ви -
ше ор то пе да и има мо ви ше па -
то ло ги је и ви ше тра у ме, па са -
мим тим на ши ле ка ри има ју и
ви ше ис ку ства у од но су на ко -
ле ге из Вр шца. Ово је при ли ка
да им по мог не мо да усво је јед -
ну мо дер ну опе ра тив ну тех ни -
ку, да ви де ка ко то из гле да ов -
де код нас. Ми смо упу ће ни јед -
ни на дру ге, а ово што ра ди мо
је део на шег за јед нич ког по сла
и за јед нич ке од го вор но сти пре
све га пре ма па ци јен ти ма на шег
ре ги о на. Ми смо си гур но јед на
од бол ни ца ко је има ју нај ви ши
сте пен ор то пед ских опе ра ци ја
и ште та би би ло да та зна ња и
ис ку ства не пре не се мо и другим
ко ле га ма – на гла сио је Ову ка.

Он је на ја вио да ће уско ро
пан че вач ки хи рур зи оти ћи у Оп -
шту бол ни цу у Вр шцу ка ко би
за јед но с та мо шњим ор то пе ди -
ма опе ри са ли још не ко ли ко
паци је на та. Д. Ко жан

ПРО ШИ РЕ НА СА РАД ЊА ДВЕ ЈУ ОП ШТИХ БОЛ НИ ЦА

ОР ТО ПЕ ДИ ИЗ ВР ШЦА УЧЕ 
ОД КО ЛЕ ГА ИЗ ПАН ЧЕ ВА За вод за здрав стве ну за -

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

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

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др
Жељ ка Ко ва че вић из Кли -
нич ког цен тра Србије.

Та ко ђе су бо том, за ин -
те ре со ва ни мо гу да ура де
и све вр сте ул тра звуч них
пре гле да ср ца, а уско ро
ће се у За во ду „Пан че -
вац” ра ди ти и пре глед сон -
дом пре ко јед ња ка (ТЕЕ).
И за ове услу ге ан га жо -
ван је је дан од во де ћих
струч ња ка у тој обла сти –
dr sc. med. Сло бо дан То -
мић, кар ди о -
лог, док тор
ме ди цин ских
на у ка и ма ги -
стар кар ди -
ологије са
И н  с т и  т у  т а
„Де ди ње”.

С у  б о  т о м
спе ци ја ли стич ке ОРЛ пре -
гле де ра ди др Го ран Ми -
тев ски из пан че вач ке Оп -
ште бол ни це, ен до кри но -
ло шке др Гор да на Ве љо -
вић, та ко ђе из Оп ште бол -
ни це. За пре гле де из обла -
сти ги не ко ло ги је за ду же -
на је др Ве сна Но ви чић
Ђо но вић из До ма здра -
вља Па ли лу ла.

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

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

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два ја
се и по то ме што у хе ма то -
ло шко-би о хе миј ској ла бо -
ра то ри ји те уста но ве паци -
јен ти ве ћи ну ве ри фи ко ва -
них, кон тро ли са них и суми -
ра них ре зул та та мо гу до -
би ти за све га сат времена.

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Горан

До дев ски, спе ција ли ста аб -
до ми нал не хи рур ги је из Оп -
ште бол ни це Пан чево.

Због све га ово га не чу -
ди чи ње ни ца да све ве ћи
број Пан чев ки и Пан че ва -
ца би ра За вод „Пан че вац”,
по себ но он да ка да је нео -
п ход но ура ди ти пре гле де
и ана ли зе на јед ном ме сту
и до би ти ре зул та те што пре.

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

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

До дат не ин фор ма ци је
мо же те до би ти на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

КОРОНА ИЗВЕШТАЈ

У Војводини
несигурна ситуација
Институт за јавно здравље
Војводине у свом недељном
извештају, објављеном 14. ок-
тобра, оценио је да је епиде-
миолошка ситуација у АП
Војводини и даље несигурна.

„Дневни број регистрова-
них случајева се креће у ра-
спону од 10 до 12. У овом
тренутку је 201 активан слу-
чај на територији Војводи-
не, што представља благи
пад у односу на претходну
недељу. Највећи број актив-
них случајева је у Новом
Саду, 72, што је, такође, ма-
ло мање него претходне не-
деље”, наводи се у извешта-
ју Института.

Активни случајеви су при-
сутни у 32 од 45 општина у
Војводини. Д. К.

ПОРЕСКА УПРАВА УПОЗОРАВА

Инфлуенсери, платите порез!

АК ЦИ ЈА ДО МА ЗДРА ВЉА

Ма мо гра фи ју
само/са ма за ка жи

Ка ко би по ве ћао об у хват же -
на скри нин гом ра ка дој ке,
Дом здра вља Пан че во је за -
по чео спро во ђе ње про јек та
„Ма мо гра фи ју са мо/са ма за -
ка жи”. Про је кат же на ма од
50 до 69 го ди на ста ро сти ко -
је ни су две и ви ше го ди на
(или ни ка да) ра ди ле ма мо -
граф ски пре глед и ко је тре -
нут но не ма ју симп то ме и
зна ко ве бо ле сти дој ке пру -
жа мо гућ ност да са ме за ка -
жу ма мо граф ски пре глед.

Све за ин те рeсoва не же не
ко је за до во ља ва ју на ве де не
усло ве мо гу се и рад ним да -
ни ма од 7 до 15 са ти ја ви ти
на број те ле фо на 062/807-
39-48 ра ди до би ја ња свих
по треб них ин фор ма ци ја у
ве зи са за ка зи ва њем. Д. К.

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

Рагби се вратио кући
Ви кенд за на ма про те као је у
зна ку раг би ја и сјај них се лек -
ци ја омла дин ске шко ле Ди на -
ма 1954, пред во ђе них стручним
шта бом ко ји чи не: Ђор ђе Гаври -
ло вић, Вла ди мир Ам бруш, Ни -
ко ла Та тић и Ни ко ла Адви гов.

У ме чу Пр вен ства Ср би је за
се ни о ре Рад је на свом те ре ну
са вла дао „ди вље ве пр о ве” из
Пан че ва с 50:14.

– Наш се ни ор ски тим је пру -
жио до бру игру и ни је се упла -
шио ве ли ког фа во ри та. За до -
во љан сам и по ред по ра за, млад
смо тим и пред на ма је вре ме
у ко ме ће мо по ка за ти шта зна -
мо – ре као је шеф струч ног
шта ба Ђор ђе Га ври ло вић.

На тур ни ру Пр вен ства Ср -
би је за ју ни о ре Ди на мо 1954

осво јио је пр во ме сто. Пан чев -
ци су нај пре са вла да ли Вр шац

са 26:5, а по том и Цр ве ну зве -
зду са 21:7, па он да и Рад са
15:10.

То ком про шлог ви кен да ак -
тив ни су би ли и пе тли ћи Ди -

на ма 1954, ко ји су осво ји ли
дру ги тур нир за ре дом. Убе -
дљи вим по бе да ма над Ра дом

и Жар ко вом из бо ри ли су се
за пла сман у фи на ле, у ко јем
су са вла да ли до бру еки пу Ло -
зни це. Та ко су пе тли ћи из на -
шег гра да на нај бо љем пу ту
да од бра не ти ту лу пр ва ка
држа ве.

– За хва љу је мо сви ма ко ји су
уви де ли да смо вра ти ли ква -
ли тет и озбиљ ност у клуб, у
ра ду с мла ди ма, и што су вра -
ти ли дух раг би ја на Град ски
ста ди он, па се и РК Ди на мо
1954 та ко вра тио сво јој ку ћи.
По ве ре ње ће мо оправ да ти до -
брим ре зул та ти ма – ре као је
пред сед ник Ди на ма 1954 Ми -
о мир Ка ла бић.

Ја ја ста лоп та опет при вла -
чи мла де Пан чев це. Раг би да -
ни те ку... А. Ж.

Пореска управа Србије саоп-
штила је данас да је утврдила
да порески обвезници физичка
лица која у иностранству оства-
рују приход пружањем услуга
развоја софтвера, превођења, др-
жања часова страног језика, гра-
фичког дизајна, затим јутјубе-
ри и инфлуенсери не плаћају
порез и друге доприносе.

Управа је у свом саоштењу
навела да је на основу располо-
живих података о уплатама из
иностранства и поређењем тих
података с поднетим пореским
пријавама установила високу
стопу непоштовања пореских
прописа. У Управи истичу да су
већ идентификована физичка
лица која су у прекршају.

Kако се наводи, прекршио-
ци приходе остварују по осно-
ву пружања разних врста услу-
га, а најчешће су то услуге

развоја софтвера, превођења,
држања часова страних језика,
промоције, графичког дизајна
и друге. Непоштовање поре-
ских прописа установљено је и
код физичких лица која при-
ходе остварују на друштвеним
мрежама (јутјубери, инфлуен-
сери), интернет клађења и слич-
но, као и код лица која су из-
давала сопствене непокретно-
сти до 30 дана (стан на дан).

Пореска управа позвала је
сва физичка лица која су про-
пустила да поднесу пореске
пријаве да пре отпочињања по-
реске контроле или подноше-
ња захтева за покретање пре-
кршајног поступка самоиници-
јативно обрачунају порез и до-
приносе с припадајућом кама-
том и измире своје законске
обавезе, како би избегла пре-
кршајну одговорност. Д. К.



Удру же ња пред ла жу
осни ва ње град ског
од бо ра за не го ва ње
тра ди ци ја

Пре ко две ста цр ве но -
ар ме ја ца и пар ти за на
по ги ну ло 6. ок то бра
1944.

Удру же ње за не го ва ње тра ди -
ци ја 51. ме ха ни зо ва не бри га де
и 12. уда р не вој во ђан ске на -
родно о сло бо ди лач ке бри га де 
(УВ НОБ) са сво јим го сти ма и
гра ђа ни ма обе ле жи ло је крај
спо ме ни ка па лим бор ци ма у
Вој ло ви ци, 8. ок то бра, 75 го ди -
на од осло бо ђе ња од фа ши зма у
Дру гом свет ском ра ту и 76 го -
ди на од осло бо ђе ња Пан че ва и
фор ми ра ња 12. УВ НОБ-а. Пред -
сед ник по ме ну тог удру же ња Зо -
ран Кан дић одр жао је ве о ма
сна жан го вор о бор ба ма у овим
кра је ви ма пре ко нач ног ослобо -
ђе ња од не при ја тељ ске вој ске.

До га ђа ју су при су ство ва ли
пред сед ник Скуп шти не гра да
Ти гран Киш и град ски већ ник
Ми лен ко Чуч ко вић, као и
пред став ни ци број них удру -
же ња ин ва ли да ра то ва, при ја -
те ља 72. спе ци јал не бри га де,
ве те ра на Ср би је, бо ра ца 
НОР-а, по то ма ка рат ни ка из
Пр вог свет ског ра та, ру ско-
срп ског при ја тељства…

Пи смо ло кал ној са мо у пра ви

Мно ге од ових ор га ни за ци ја
удру жи ле су се око пред ло га
удру же ња – до ма ћи на ску па у
ве зи с фор ми ра њем град ског
од бо ра Пан че ва за не го ва ње
тра ди ци ја, а зва нич но пи смо
упу ће но је Град ској упра ви. У
том пи сму се ка же да го ди на -
ма уна зад сва удру же ња ко ја
се ба ве не го ва њем тра ди ци ја
из на ше про шло сти има ју ве -
ли ких про бле ма у ор га ни за ци -
ји зна чај них ма ни фе ста ци ја на
ко ји ма би тре ба ло да се оку -
пља ју гра ђа ни, те да су се ви -
ше пу та пи сме но обра ћа ли ло -
кал ној са мо у пра ви и апе ло ва -
ли да за јед но за ве ду ред у овој
обла сти и за јед нич ки обе ле жа -
ва ју све зна чај не да ту ме на те -
ри то ри ји гра да Пан че ва.

У пи сму да ље сто ји:
„Сва ко удру же ње се сна ла зи

на раз не на чи не, бу квал но про -
се ћи по гра ду за по моћ при
обе ле жа ва њу свог зна чај ног да -
ту ма из обла сти не го ва ња тра -
ди ци ја. Убе ђе ни смо да не ма
по тре бе за тим, већ да уз ма ло
ви ше раз у ме ва ња и до бре во ље
мо же мо ста ви ти под је дин стве -
ну кон тро лу обе ле жа ва ње зна -
чај них да ту ма, обез бе ди ти нов -
ча на сред ства из град ског бу -
џе та и ти ме и ма сов ност на ма -
ни фе ста ци ја ма – свих ка те го -
ри ја гра ђа на и по себ но школ -
ске де це. Због то га пред ла же -
мо да се фор ми ра је дин стве ни
град ски од бор за не го ва ње тра -
ди ци ја, а пред сед ник тог од бо -
ра да бу де већ ник за кул ту ру.
Чла но ви од бо ра би би ли сви
пред сед ни ци удру же ња ко ја се
ба ве не го ва њем тра ди ци ја.”

Зо ран Кан дић, пот пи сник пи -
сма, пред ло жио је да се у рад

град ског од бо ра укљу че За вод
за за шти ту спо ме ни ка, На род -
ни му зеј, Се кре та ри јат за обра -
зо ва ње и школ ство и Ар хив гра -
да Пан че ва, јер би та ко по сто -
јао го ди шњи план ра да ко ји би
об у хва тио све зна чај не да ту ме
ко ји се обе ле жа ва ју, а за јед нич -
ки би би ли ко ор ди ни са ни де та -
љи као што су ме сто и вре ме
до га ђа ја, као и струк ту ра при -
сут них на њи ма. Пре ма овом

пред ло гу, град ски од бор би био
на бу џе ту Гра да, имао би контро -
лу над ствар но по треб ним нов -
ча ним сред стви ма, ко ја би распо -
ре ђи вао пре ма ствар ним по тре -
ба ма и са мим тим чу вао углед
и до сто јан ство свих удру же ња.

Пред став ни ци удру же ња се
на да ју да ће над ле жни из Град -
ске упра ве раз мо три ти њи хов
пред лог и усво ји ти га до кра ја
ове го ди не, ка ко би се већ у
на ред ну го ди ну ушло с је дин -
стве ним пла ном ра да.

Осло ба ђа ње Пан че ва

Кан дић је на ску пу у Вој ло ви -
ци по здра вио су гра ђа не, пред -
став ни ке Град ске упра ве и па -
три от ских удру же ња, а пре свих
оку пље ну омла ди ну, ре чи ма да
је „да нас дан да под се ти мо оне
ко ји зна ју и да мла де на у чи мо
да се про шлост мо ра по што ва -
ти, да зна мо шта су на ши пре -
ци ура ди ли за нас и да те вред -
но сти не сме мо да за бо ра ви -
мо”. У сти лу про фе со ра исто -
ри је го во рио је о пе ри о ду од
1939. до 1945. го ди не ка да је
не мач ка на ци стич ка и фа ши -
стич ка си ла са исто ми шље ни -
ци ма хте ла да пот чи ни и по -
ко ри дру ге на ро де.

На па ли су и на шу зе мљу,
али већ пр вог да на до жи ве ли
су оне мо гу ћа ва ње оства ри ва -
ња за цр та них без ум них ци ље -
ва. Због от по ра на ших сна га
би ли су при ну ђе ни да не пла -
ни ра но из дво је мно го ве ће сна -
ге на на шем ра ти шту, а са мим
тим осла бе на па де на дру гим
фрон то ви ма. На про сто ру Ба -
на та од пр вог да на агре си је
во де ћи љу ди КПЈ, пред во ђе ни
Жар ком Зре ња ни ном, Слав -
ком Мун ћа ном, бра ћом Јо ва -
но вић, Мар ком Ку ли ћем, То -
зом Мар ко ви ћем, Со њом Ма -
рин ко вић, Ру жом Шул ман и
Ја но шем Ју ђе лом, фор ми ра ли
су Че твр ти уда р ни од ред од
не ко ли ко де се ти на гру па, ко је
су ши ром Ба на та не пре кид но,
све до ок то бра 1944, на но си ле
огром не гу бит ке не при ја те љу
и из во ди ле ди вер зант ске ак -
ци је. Кон ти ну и ра но су на па -
да ни же ле знич ки и пут ни прав -
ци, мо сто ви, са ла ши, стра же...
Њи хо ва ба за по сле из вр ше них
ди вер зи ја би ла је кли су ра у
Ру му ни ји у тро у глу ре ка Не ре
и Ду на ва и па ди на Кар па та.
Фор ми ра ни су и вр шач ки,
бело цр кван ски и пан че вач ки
од ред.

По чет ком 1944. го ди не на
су сре ту Ти та с др жав ним вр -
хом Ру си је до го во ре но је да
Цр ве на ар ми ја мо же с на шим
сна га ма осло ба ђа ти те ри то ри -
ју ис точ не Ју го сла ви је. Од 22.
до 30. сеп тем бра 46. ар ми ја цр -
ве но ар ме ја ца из би ла је на гра -
ни цу с Ру му ни јом и Бу гар ском.
Тре ћи укра јин ски кор пус, 49.
гар диј ска пе ша диј ска ди ви зи -
ја под ко ман дом ге не ра ла Мар -
ге ло ва и 86. ди ви зи ја ушли су
у Вој во ди ну оја ча ни тен ко ви -
ма и ар ти ље ри јом. Сна жном
офан зи вом цр ве но ар ме ја ца и
на ших сна га од 1. до 6. ок то -
бра осло бо ђе ни су Бе ла Цр ква,
Вр шац, Ко вин и Пан че во, чи -
ме су се ство ри ли усло ви за
осло ба ђа ње Бе о гра да.

Пан че вач ки од ред је од 3.
ок то бра бло ки рао Пан че во из
пра ва ца Вој ло ви це и Ми се и
све до до ла ска цр ве но ар ме ја -
ца два да на ка сни је во дио ро -
вов ску бор бу с мно го ја чим не -
мач ким сна га ма у гра ду. На -
пад за осло бо ђе ње 6. ок то бра у
ра ним ју тар њим са ти ма изведен

је ја ком ар ти ље ри јом и си ло -
ви тим уда ром пе ша ди је, па је
Пан че во осло бо ђе но уз ве ли ке
жр тве: по ги ну ло је 124 цр ве -
но ар меј ца и на де се ти не бо ра -
ца из на ших са ста ва.

Фор ми ра ње бри га де

У је ку сла вља гра ђа на Пан че ва
до не та је од лу ка да се фор ми -
ра 12. вој во ђан ска бри га да. По -
ред бо ра ца из од ре да, 8. ок то -
бра се ка Вој ло ви ци кре тао ве -
ли ки број до бро во ља ца, та ко
да је би ло око 2.000 љу ди. Бри -
га да је фор ми ра на од пет ба та -
љо на и је ди ни це за ло ги сти ку;
ко ман дант бри га де био је Ду -
шан До роњ ски, на чел ник шта -
ба Жи во рад Ми хић, а пар тиј -
ски ру ко во ди лац Ни ко ла Кме -
зић.

Бор ци Пр вог ба та љо на 12.
бри га де 12. ок то бра упу ће ни су
пре ко Ду на ва у Ви шњи цу, Дру -
ги ба та љон је ан га жо ван за обез -
бе ђе ње мо сто бра на на Пан че -
вач ком мо сту, а за да так Че твр -
тог ба та љо на био је за шти та
шта ба Вр хов не ко ман де и Ти -
та у Вр шцу. Бри га да се 16. ок -
то бра оку пи ла у Пер ле зу ра ди
на па да ка Но вом Са ду, Сом бо -
ру и Ба ти ни. Пр вог но вем бра

бри га да је ушла у са став но во -
фор ми ра не 51. вој во ђан ске ди -
ви зи је, а она у са став Тре ће ар -
ми је.

При пад ни ци бри га де има ли
су ве ли ке успе хе, као што је
пре ла зак Ду на ва код Ба ти не,
ка да су с нат чо ве чан ским на -
по ри ма ушли у Ба ра њу и на -
ста ви ли бор бе ни пут ка Оси је -
ку и да ље до Дра во гра да, где
су до че ка ли крај ра та. Бри га да
се сеп тем бра 1946. го ди не вра -
ти ла у Сме де ре во, а за сво је за -
слу ге про гла ше на је уда р ном
бри га дом.

Удру же ње за не го ва ње тра -
ди ци ја 51. ме ха ни зо ва не бри -
га де и 12. удар не вој во ђан ске
на род но о сло бо ди лач ке бри га -
де фор ми ра но је 2004. го ди не
ка ко се не би за бо ра ви ло на
ве ли ке жр тве на ших пре да ка.
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Уз мало више добре
воље можемо ставити
под јединствену
контролу
обележавање
значајних датума и
обезбедити новац из
градског буџета.

ПА ЛИ БОР ЦИ И ЖР ТВЕ НА ЦИ СТА

На те ри то ри ји jужног Ба на та

1941. го ди не стре ља но је и

обе ше но 140, а на ред не го -

ди не 159 гра ђа на; 1942. го -

ди не стре ља но је 500 Је вре -

ја у Де ли блат ској пе шча ри.

На Стра ти шту је то ком Дру -

гог свет ског ра та стре ља но

11.000 љу ди.

У свом са ста ву 12. вој во -

ђан ска бри га да има ла је

борце с те ри то ри ја ко је је

осло ба ђа ла на свом рат ном

пу ту – укуп но њих 1.629 (546

из ју жног Ба на та) – од то га су

932 по ги ну ла (из ју жног Ба -

на та 269). Ово је са мо део

вре ме пло ва 12. вој во ђан ске

бри га де, чи ји су хра бри бор -

ци за јед но с цр ве но ар меј ци -

ма за на шу сло бо ду да ли оно

нај вред ни је – сво је жи во те.

ВЕН ЦИ У ГРАД СКОМ ПАР КУ 16. ОК ТО БРА

По ла га њем ве на ца на спо ме -

ник у Град ском пар ку и ове

го ди не пан че вач ко Удру же -

ње бо ра ца НОР-а и Удру же -

ње рат них вој них ин ва ли да и

по ро ди ца бо ра ца по ги ну лих

у ра то ви ма од 1991. до

1999. обе ле жи ће 16. ок то -

бар, дан ка да је то ком 24

сата по ги ну ло нај ви ше

Панче ва ца, њих пе то ри ца, на

сла вон ском ра ти шту. Ор га ни -

за то ри по зи ва ју по ро ди це по -

ги ну лих, рат не вој не ин ва ли -

де, сва срод на удру же ња и

све оста ле гра ђа не да се 16.

ок то бра, у 11 са ти, оку пе код

спо ме ни ка по ги ну лим ју на -

ци ма ка ко би им по ла га њем

цве ћа ода ли по част.

Ни смо ми љу ди ко ји ма је мно го ста ло до прав де, про -
це ду ре, по ште ња, ми во ли мо да има мо чо ве ка из пар -
ти је, ро ђа ка, ко ји ће да нам сре ди по сло ве, да има мо
ше му да оде мо код ле ка ра... За опо зи ци ју, с јед не стра -
не, имам раз у ме ва ња, јер опо зи ци ја ни су ван зе маљ ци
ко ји ће нам од јед ном до не ти про ме не без на шег тру да.
Али, с дру ге стра не, чи ни ми се да су сви ли де ри опо зи -
ци о них пар ти ја до сти гли свој пик и да ви ше од ово га не
мо гу, али да су су је те пре ве ли ке да ка жу – ево, мо жда
не мо гу ја, али мо жда мо жеш ти, да ти бу деш та осо ба
ко ја ће про бу ди ти по ве ре ње гра ђа на. На ја ву ди ја ло га
из ме ђу вла сти и опо зи ци је сма трам пред ста вом, јер
Евро па фан та стич но до бро зна шта се у овој зе мљи де -
ша ва. Пра ви ла у Евро пи су ја сна, ми смо Ди вљи за пад
ве о ма бли зу те Евро пе.

(Но ви нар ка Би ља на Лу кић, те ле ви зи ја Н1, 13. ок то бар)

* * *
Спи но за је ин ге ни о зно де фи ни сао страх. Ова ко: страх
је не га тив на на да. Мо гли би смо по мо ћу ове фор му ле
ре ћи да је на да пре ва зи ла же ње стра ха, пер ма нент но
пре ва зи ла же ње стра хо ва. Да кле, прин цип на да ња под -
ра зу ме ва озби љан рад на се би као сло бод ној дру штве -
ној лич но сти. Ако има лич но сти, има и на де. Ако има
мо гућ но сти да се сло бод не лич но сти удру жу ју и де лу ју
у очу ва њу и ства ра њу оп штег до бра, он да се на да пре -
тва ра у са ми жи вот.

(По зо ри шни ре ди тељ Злат ко Па ко вић, пор тал „Тач -
но.нет ”, 13. ок то бар)

* * *
Са ти ра ко ја се ба ви по ли тич ким те ма ма сва ка ко је нај за -
хвал ни ја за ши ру пу бли ку јер су ак те ри, за раз ли ку од
Ну ши ће вог и До ма но ви ће вог вре ме на, у на шим тек сто -
ви ма пра ви. Прак тич но има мо по зо ри ште ужи во са глум -
ци ма ко ји сво је уло ге оба вља ју вр хун ски, не све сни да су
у пред ста ви ко ја се од и гра ва у на шем те а тру, али ко ју ми
чак ско ро и да не ре жи ра мо, већ вр ло ма ло при ла го ди мо
да де лу је сме шни је и за бав ни је, ма да се че сто де си да не
про ме ни мо ни шта, ка да на ста ју чу ве ни „ни је њуз” ко ма -
ди, што пу бли ку до во ди у јед ну мен тал ну за блу ду о ко -
ли чи ни на шег уде ла у тој пред ста ви, а ко ја је ли ше на то -
га. Ба ви мо се и ван вре мен ским те ма ма, али пу бли ка де -
фи ни тив но нај бо ље ре а гу је на ко ма де са пра вим „глум -
ци ма”, ко ји се, по ред ове глу ме за нас, ба ве и по ли ти ком.

(Чла но ви ре дак ци је „Њуз.нет”, „Да нас”, 10. ок то бар)

* * *

* * *
По ми ре ње за ме не не зна чи об но ву прет ход ног од но са,
већ на ста вља ње да ље, из град њу но вог од но са на те ме љу
мо рал них вред но сти дру штва ко ме те жи мо. За што би
не при род ни је би ло те жи ти ује ди ње њу и нор мал ном жи -
во ту бу ду ћих ге не ра ци ја у од но су на ши ре ње на ци о на -
ли зма за тро ва ног мр жњом? И за што бу ду ће ге не ра ци је
то мо ра ју да тр пе? Сви би тре ба ло по је ди нач но да ра ди -
мо на то ме да свет бу де бо ље ме сто, без об зи ра на то да
ли смо кри ви или не. На дам се да ће сви љу ди јед ном
раз у ме ти да би нај бо ље би ло те жи ти ује ди ње ном дру -
штву без ра то ва и гра ни ца.

(Умет ни ца Је ле на Ја ћи мо вић, пор тал „Но во сти”, 12.
ок то бар)

* * *
Ми ни смо по ли тич ка стран ка, већ ор га ни за ци ја ко ја
же ли да слу ша гра ђа не. Не за тва ра мо сво ју ор га ни за ци -
ју, већ је ши ри мо и љу ди ће мо ћи да при сту па ју, у за ви -
сно сти од то га да ли при хва та ју на ше иде је. За сад нас је
120 и то су љу ди из це ле Ср би је, од Су бо ти це до Ле ба на,
ши рок спек тар љу ди ко ји се укљу чу ју у наш рад. Има мо
ака де ми ке, про фе со ре, прав ни ке, рад ни ке, ак ти ви сте,
по љо при вред ни ке и тај од бор за по љо при вре ду нам је
нај ак тив ни ји, умре жи ли смо се са број ним по љо при -
вред ни ци ма у зе мљи. Ми пре све га не же ли мо да бу де -
мо ели ти стич ка гру па ко ја не што сма тра, већ да из не -
дри мо пра ве ак ци је.

(Про фе сор ка Би ља на Стој ко вић, „Да нас”, 10. ок то бар)

* * *
Уло га ме ди ја у Ср би ји ни је са мо да пре мо сте раз ли ке,
не го и да се ба ве дру га чи јим ми шље њем, не да са мо
афир ми шу сво ју стра ну не го да из у ча ва ју и оно дру го, јер
мо жда и та мо има не што упо тре бљи во. Оно што не ва ља
код дру ге стра не тре ба ана ли зи ра ти и та ко до ка зи ва ти да
не ва ља, а не са мо убе ђи ва ти сво ју пу бли ку да је оно у
шта и сам ве ру јеш ис прав но. То је пра во но ви нар ство.

(Но ви нар Ми о драг Ми ле Иса ков, „Да нас”, 9. ок то бар)
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НЕ МАЧ КИ ГИ ГАНТ
ЗАПОШЉА ВА У ПАН ЧЕ ВУ

„Бро зе” отво рио вра та
Не мач ка ком па ни ја „Бро зе”, ко ја
је за по че ла град њу фа бри ке у Пан -
че ву, рас пи са ла је кон курс за ви -
ше де се ти на рад них ме ста. Пре ма
пла ни ра ној ди на ми ци, до ле та 2021.
го ди не, ка да би тре ба ло да поч не
да ра ди, у том ин ду стриј ском ги -
ган ту за по сли ће се 1.100 љу ди. Ме -
ђу њи ма ће би ти ско ро 500 ви со -
ко о бра зо ва них.

Тре нут но се ме ђу огла си ма за
по сао, на њи хо вом зва нич ном пор -
та лу, на во де по зи ци је за елек тро -
ин же ње ре, рад на ме ста у про да ји,
про из вод њи и ку по ви ни. Ме ста има
за про гра ме ре софт ве ра и хар две -
ра, ме на џе ре про је ка та, ис пит не
тех ни ча ре итд.

Ком па ни ја „Бро зе” ба ви се про -
из вод њом елек трич них мо то ра за
ау то мо би ле, упра вља че, пум пе за
уље и мо то ра вен ти ла то ра за хла -
ђе ње. Ин ве сти ци ја је вред на 180
ми ли о на евра, а те ме љи фа бри ке
по ста вље ни су у  се вер ној пан че -
вач кој ин ду стриј ској зо ни.

СТРУЧ НА ПРАК СА 
У „ХЕ МО ФАР МУ”

При ја ви те се!
Тра ди ци о нал но, и ове је се ни, ком -
па ни ја „Хе мо фарм” по зи ва нај бо -
ље сту ден те за вр шних го ди на
основ них и ма стер сту ди ја, као и
ди плом це струч них фа кул те та у
Ср би ји да се при ја ве на је дан од
два ак ту ел на кон кур са: јед но го -
ди шњи про грам за обра зо ва ње
„Хе мо фар мо ве” фон да ци је „Мо -
жеш и ти” или ше сто ме сеч ни про -
грам пла ће не прак се „Chance to
Advance” у тој ком па ни ји. При ја -
вљи ва ње за оба про гра ма по че ло
је про шле не де ље и тра је ме сец
да на.

Кон курс је на ме њен нај бо љим
сту ден ти ма за вр шних го ди на основ -
них и ма стер сту ди ја на ме ди цин -
ским, фар ма це ут ским, тех но ло -
шким и хе миј ским фа кул те ти ма
или фа кул те ти ма за фи зич ку хе -
ми ју. Про грам „Мо жеш и ти” об у -
хва та ме сеч ну сти пен ди ју, мен тор -
ску по др шку и струч ну прак су у
Ср би ји и Не мач кој. За пла ће ну
прак су „Chance to Advance”, ко ја
об у хва та сти ца ње струч них зна ња
и ис ку ства у про из вод ним ком -
плек си ма „Хе мо фар ма” у Вр шцу и
Шап цу, мо же да кон ку ри ше де сет
прак ти ка на та.

Про грам прак се тра је од но вем -
бра 2020. до ма ја 2021. го ди не, а
сви за ин те ре со ва ни мо гу по сла ти
сво ју би о гра фи ју и мо ти ва ци о но
пи смо на имејл адре су praksa@-
hemofarm.com и до дат но се инфор -
ми са ти о про гра му на веб-
-пре зента ци ји „Хе мо фар ма” 
www.hemofarm.com.

УТИ ЦАЈ ОДЕ ЋЕ НА 
ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Нај ви ше ку пу је мо 
чарапе и доњи веш

На ши гра ђа ни нај ви ше ку пу ју
ху ла хоп ке и ча ра пе, у про се ку 8,3
ко ма да го ди шње по ста нов ни ку,
по том до њи веш (7,6 ко ма да) и ма -
ји це и пот ко шу ље (5,4 ко ма да).
Оста ли одев ни ко ма ди, по пут ко -
шу ља, блу за, ха љи на, пан та ло на и
фар мер ки, ку пу ју се не што ре ђе,
из ме ђу два и три ко ма да го ди шње,
док се јак не, ка пу ти, ман ти ли и
на мен ски ко ма ди (ски-оде ла, оде -
ла, кра ва те, ба де ман ти ли) ку пу ју
нај ре ђе.

Оце ње но је и да јав ност у Ср би -
ји ни је ни при бли жно до вољ но
упу ће на и за ин те ре со ва на за све
оно што мод на ин ду стри ја, кроз
тзв. бр зу мо ду, до но си са со бом,
по пут то га да је за про из вод њу
јед не ма ји це по треб но 2.700 лита -
ра во де, а за је дан пар фар мер ки
10.000 ли та ра.

Ма ли ша ни ма за бра њен
од ла зак у вр тић!

За кон је ве о ма ја сан:
Алибу нар тре ба да пла ћа
бо ра вак у пред школ ским
уста но ва ма ко је је осно вао

Пре ме сец да на Пред школ ска уста -
но ва „По ле та рац” из Али бу на ра из ба -
ци ла је из ло кал ног вр ти ћа у Вла ди -
ми ров цу три де се так ма ли ша на из Ба -
нат ског Но вог Се ла. Да ствар бу де го -
ра, де ца ста ро сти до пет го ди на по ха -
ђа ла су овај вр тић ду же од две го ди не
и њи хов упис био је пот пу но у скла ду
с про пи са ном за кон ском про це ду ром.
Ујед но, за бра на до во ђе ња по то ма ка
ро ди те ље је сна шла из не на да и ни су
до би ли ни ка кво зва нич но обра зло же -
ње. Нео д го вор но и па цер ски, пре ко
по ру ке у „Вај бер” гру пи у ко јој вас пи -
та чи це ко му ни ци ра ју с ро ди те љи ма,
ма ме и та те из Ба нат ског Но вог Се ла
оба ве ште ни су да њи хо ви пу ле ни ни -
су до бро до шли у про сто ри је Пред -
школ ске уста но ве „По ле та рац”.

Раз лог – но вац. Пре ци зни је, Оп -
шти на Али бу нар не ма па ра да фи -
нан си ра бо ра вак ма ли ша на из су сед -
не оп шти не. Е, са да, да ли не ма или
јед но став но Али бу нар ци не же ле да
пла ћа ју бо ра вак де це по ре ских об ве -
зни ка дру ге оп шти не, још увек је ми -
сте ри ја, али не зва нич но то је пра ви
раз лог за не при јат ну си ту а ци ју у ко -
јој су се због глу по сти од ра слих на -
шли ма ли ша ни. Зва нич но ни ко ни је
по твр дио да је све вре ме про блем био
тај – ко ће то да пла ти.

Ни је про блем што су сед на оп шти на
не ма па ра да пла ћа вр тић ма ли ша ни -
ма из ком ши лу ка, али је про блем на -
чин на ко ји се ре ша ва си ту а ци ја „глу -
вих те ле фо на” – пре ко гр ба че де це и
ро ди те ља. За бра ни ти ма ли ша ни ма ула -
зак у вр тић и оста ви ти ро ди те ље на

ми лост и не ми лост, да се са ми сна ла -
зе, ка ко зна ју и уме ју, где и ко ме да
оста ве де цу док су они на по слу, крај -
ње је без о бра зно и нео д го вор но. Да ли
је уце на и ка жња ва ње ма ма и та та пут
да се по стиг не до го вор с пан че вач ким
град ским вла сти ма о суб вен ци о ни са -
њу бо рав ка де це из Ба нат ског Но вог
Се ла у али бу нар ској Пред школ ској
уста но ви „По ле та рац”?

Ствар је ја сна

На рав но да ни је, а шта ре ћи о по ступ -
ку ди рек то ра „По ле тар ца” Гру ји це Или -
ћа на мол бе ро ди те ља да де ца оста ну

бар не де љу да на у вр ти ћу, ка ко би они
за то вре ме на шли и збри ну ли ма ли -
ша не док су они на по слу. Став ди рек -
то ра да се ма ме и та те обра те Гра ду
Пан че ву и да та мо тра же по моћ је,
нај бла же ре че но, без о бра злук.

Вре ди ис та ћи да мно га де ца из Но -
вог Се ла по ха ђа ју вр тић у Вла ди ми -
ров цу, јер је он на све га шест ки ло ме -
та ра од њи хо вих ку ћа. Пан че во је уда -
ље но 18 ки ло ме та ра, што зна чи да би
ро ди те љи до Пан че ва пре ла зи ли пет
пу та ду жи пут ако би од во ди ли и до -
во ди ли ћер ке и си но ве у пан че вач ке
вр ти ће. Ма да је пи та ње да ли би наша

ло кал на са мо у пра ва мо гла да их сме -
сти у објек те ПУ „Деч ја ра дост”.

Да ствар бу де го ра, пре ма за ко ну је
сва ка ло кал на са мо у пра ва ду жна да
суб вен ци о ни ше бо ра вак де це у вр ти -
ћи ма, без об зи ра на то што до ла зе с
те ри то ри је дру ге оп шти не, та ко да
Пан че во не ма за кон ског осно ва да
пла ћа Али бу на ру тро шко ве бо рав ка
но во се љан ских ма ли ша на у вла ди -
ми ро вач ком вр ти ћу. Да кле, ствар је
јасна.

Ро ди те љи вра ти ли де цу у вр тић

По знат је слу чај ма ли ша на из Но вог
Са да ко ји су ма сов но упи си ва ни у вр -
тић у Ру ми, а ка да је због пре ве ли ке
на ва ле од ре ђе ни број ма лих Ру мља на
остао без ме ста у ло кал ном вр ти ћу,
ни је на пра вљен скан дал, ни ти је би ло
пре пу ца ва ња пре ко де це и ро ди те ља,
већ су ло кал не вла сти се ле и уз џен -
тлмен ски до го вор раз ре ши ле про блем.
Ме ста су осло бо ђе на, а део но во сад -
ских ма ли ша на пре ба чен је у вој во -
ђан ску пре сто ни цу.

Ба на ћа ни, за раз ли ку од Ба чва на,
иду ђо ном и „пр ља ва” ак ци ја али бу -
нар ских пред став ни ка ло кал не вла -
сти је про па ла. На кон по бу не ро ди те -
ља де ца су вра ће на у вр тић, це на је
оста ла суб вен ци о ни са на – око 3.000,
а не 15.000, ко ли ко из но си пун тро -
шак да на у вр ти ћу (то ли ко су тра жи -
ли ро ди те љи ма да пла те уко ли ко же -
ле да де ца оста ну у вр ти ћу). За ни -
мљи во је да је али бу нар ска власт зах -
те ва ла да се скло пи уго вор о са рад њи
из ме ђу Гра да Пан че ва и њих у ве зи
са овим пи та њем и вр шен је при ти -
сак на ро ди те ље да ути чу на пан че -
вач ку град ску власт да до ђе до до го -
во ра и да Пан че во пла ћа 12.000 ди -
на ра по де те ту.

Би ло ка ко би ло, по сле све га оста је
го рак укус у усти ма. Не ко се због па -
ра усу дио да на шу де цу де ли на њи -
хо ву и на шу?

Зар смо то ли ко па ли!?

НА РУ БУ НЕ СВА КИ ДА ШЊЕГ СПО РА ИЗ МЕ ЂУ АЛИ БУ НА РА И ПАН ЧЕ ВА

На ша и њи хо ва де ца!?

Не ку пуј те јеф ти не 
про из во де чи ја це на
превазила зи тр жи шну

Апа ра ти не ма ју
карактеристи ке ко је 
су на ве де не

На ци о нал на ор га ни за ци ја по тро ша -
ча Ср би је (НОПС) упо зо ри ла је да је
по но во по ве ћан број при мед би по -
тро ша ча ко ји су, твр де, жр тве тр го ва -
ца што ну де раз ли чи те про из во де са
здрав стве ним ефек ти ма. Ова ро ба, по -
пут пре кри ва ча, ма са же ра, али и уре -
ђа ја за чи шће ње, ко је су до бро об у че -
ни тр гов ци ра ни је ну ди ли на пре зен -
та ци ја ма, са да се про да је та ко што
они по зи ва ју куп це те ле фо ном и та ко
им пред ста вља ја ју по ну ду ко ја се „не
од би ја”. Обич но је реч о про да ји ро бе
на ви ше ра та, уз оба ве зне по кло не, а
ка да се они од лу че да ку пе, ро ба се
убр зо ис по ру чу је на кућ ну адре су.

Нај че шће се ис по ста ви да су то јеф -
ти ни ки не ски про из во ди чи ја це на пре -
ва зи ла зи тр жи шну, ме ђу тим куп ци по -
сле ни ка ко не успе ва ју да рас ки ну тај
уго вор, ни ти да сту пе у кон такт с про -
дав ци ма. Ја сно је да је реч о до бро уи -
гра ним тр гов ци ма ко ји на тај на чин
нај че шће би ра ју ста ри је осо бе. Ка да
схва те да су пре ва ре ни, мно ги се че сто
устру ча ва ју да при зна ју чак и по ро ди -
ци да су жр тве пре ва ра на та. Пре ма на -
во ди ма НОПС-а, до ра ста овог об ли ка
пре ва ре до шло је због си ту а ци је иза -
зва не пан де ми јом ко ви да 19 и тр гов ци
ко ри сте то што ста ри ји не иду че сто у
ку по ви не, па мо гу да их лак ше убе де и
про да ју им раз ли чи те ар ти кле.

Сва ко по гре ши

Сто га ова на ци о нал на ор га ни за ци ја
скре ће па жњу, по себ но ста ри ји ма, на
све при сут ни ју про да ју ра зних по кри -
ва ча, ма са же ра и слич них про из во да,
ко је им уве жба ни про дав ци ну де у
свим кра је ви ма Ср би је. Ка ко ка жу,
из у зет но је ва жно да ста ри је осо бе
зна ју да у ова квим вр ста ма тр го ви не
по сто ји за кон ски рок од 14 да на за

од у ста нак без ика квих по сле ди ца.
Сма тра ју да је ра зу мљи во што ста -
рим љу ди ма при ја до дат на па жња ко -
ју им по све ћу ју про дав ци на те ре ну,
али упо зо ра ва ју да то мо же ску по да
их ко шта. Ва жно је да пре ва ре не не
тре ба да бу де сра мо та због то га што
су ис па ли на ив ни. На про тив, тре ба
да се у ова квим си ту а ци ја ма обра те
прав ни ци ма ко ји ра де у окви ру Са ве -
то ва ли шта за по тро ша че.

На и ме, гра ђа ни ко ји су се жа ли ли
тој ор га ни за ци ји тек по ис про ба ва њу
про из во да схва ти ли су да про из вод не -
ма ка рак те ри сти ке ко је су на ве де не и
сви они ко ји су по ку ша ли да кон так -
ти ра ју од мах с тр гов цем и вра те на ру -
че ну ро бу – ни су ус пе ли у то ме. Ка ко
ка жу у на ве де ној ор га ни за ци ји, на осно -
ву уви да у до ку мен та ци ју ко ју по тро -
ша чи до ста ве, они при ме ћу ју ве ли ке
не пра вил но сти, пре све га то што им
при ли ком ку по ви не ни је при ло жен и
обра зац за од у ста нак од уго во ра, на ко -
ји по тро шач има пра во по за ко ну. Пре -
ма ва же ћим про пи си ма, по пу ња ва њем
на ве де ног обра сца ку пац у ро ку од 14
да на од ку по ви не има пра во да, без на -
во ђе ња раз ло га, од у ста не од ку по ви не.
С дру ге стра не, про из во ди се ис по ру -
чу ју без упут ства за упо тре бу, што тако -
ђе ука зу је на пре ва ру, ка жу у НОПС-у.

Пре ва ре не шти ти за кон

Ва жно је зна ти да уко ли ко тр гов ци ко -
ји ро бу про да ју ван по слов них про сто -
ри ја куп ци ма не до ста ве овај обра зац,
по тро ша чи има ју пра во да од уго во ра
о ку по ви ни од у ста ну у ро ку од го ди ну

да на. Нај ва жни је од све га је да при ли -
ком пот пи си ва ња уго во ра де таљ но про -
чи та ју сва ки члан, јер се де ша ва да тр -
го вац у уго во ру на зна чи да је уго вор о
од у стан ку од ку по ви не до ста вљен куп -
цу, иа ко ни је, а по тро шач ко ји пот пи -
ше та кав уго вор ус кра ћу је се би пра во
да се од рек не ове ку по ви не у ро ку од
јед не го ди не, уко ли ко ни је за до во љан.

Ка ко је на ве де но на сај ту Ми ни стар -
ства тр го ви не, под про да јом ван по -
слов них про сто ри ја под ра зу ме ва ју се
си ту а ци је ка да уго вор о про да ји за -
кљу че тр го вац (нпр. тр го вач ки путник)
и по тро шач, ван по слов ног про сто ра
тр гов ца. Нај че шће је реч о про да ји на
про мо ци ја ма (нпр. у ре сто ра ни ма),

лич ним ну ђе њем при ли ком по се те по -
тро ша чу у ње го вом до му или на ње го -
вом рад ном ме сту.

За кон је ве о ма ја сан – код ове вр -
сте ку по ви не по тро шач има пра во да
од у ста не у ро ку од 14 да на од да на
ка да је пот пи сао по руџ бе ни цу или
уго вор. По руџ бе ни ца мо ра да са др жи
обра зац за од у ста нак од уго во ра, а
пре за кљу че ња уго во ра тр го вац је ду -
жан да по тро ша ча оба ве сти о пра ву
да од у ста не од ку по ви не. У овом слу -
ча ју по тро шач вра ћа ро бу, а тр го вац
но вац, без мо гућ но сти да зах те ва не -
ку до дат ну на док на ду тро шко ва, као
што је, на при мер, од ре ђе ни про це -
нат од це не ко ју је пла тио.

НА ЦИ О НАЛ НА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПО ТРО ША ЧА СР БИ ЈЕ УПО ЗО РА ВА ГРА ЂА НЕ НА ПРЕ ВА РЕ

ПЕН ЗИ О НЕ РИ ПО НО ВО ЖР ТВЕ ОБЕ СНИХ ТР ГО ВА ЦА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

РИ ЗИЧ НО ПЛА ЋА ЊЕ ПРЕ КО АД МИ НИ СТРА ТИВ НЕ ЗА БРА НЕ

Све је ви ше гра ђа на ко ји у ова квим

тран сак ци ја ма ко ри сте мо гућ ност

пла ћа ња пре ко ад ми ни стра тив них

за бра на на пла ту или пен зи ју. Иа -

ко је ово при ма мљив на чин пла ћа -

ња, тре ба ло би би ти оба зрив, јер се

у прак си до га ђа да ком па ни је ко је

по слу ју на тај на чин под ме ћу раз -

ли чи те уго во ре, од ко јих је ка сни је

не мо гу ће од у ста ти.

НОПС на во ди при мер гра ђан ке

ко ја је на пре зен та ци ји ку пи ла про -

стир ку од ме мо риј ске пе не по це ни

од 614 евра, пла ти ла је и уче шће,

пот пи са ла по руџ бе ни цу, а ка да је

ме сец да на ка сни је ипак схва ти ла

да је ушла у не ра зум но ску пу ку по -

ви ну и по ку ша ла да од у ста не, на и -

шла је на не ра зу ме ва ње тр гов ца. У

од го во ру је би ло на ве де но да је ова

фир ма дан на кон пре зен та ци је већ

сту пи ла у кон такт с Ре пу блич ким

фон дом за пен зиј ско и ин ва лид ско

оси гу ра ње и да ће уго во ре не ра те

(на пре зен та ци ји) би ти про сле ђи -

ва не с ње ног ра чу на на ра чун ове

фир ме. Ни ко јој ни је ни по ме нуо

обра зац за од у ста нак од ку по ви не,

а тр го вац јој је за пре тио да ће, у

слу ча ју да се пре до ми сли, про дав -

цу мо ра ти да ис пла ти 25 од сто

вред но сти по руџ би не.



Петак, 16. октобар 2020.
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6 ЗДРАВЉЕ

ИЗ БА ЦИ ТЕ НЕ ЗВА НЕ ГО СТЕ ИЗ ОР ГА НИ ЗМА

ПА РА ЗИ ТИ: КРА ДУ НА ШУ ХРА НУ 
И ДО НО СЕ БО ЛЕСТ

Здра вље је ста ње пот пу ног
фи зич ког, ду шев ног и со ци -
јал ног бла го ста ња, а не са мо
од су ство бо ле сти и из не мо -
гло сти. Ово је де фи ни ци ја
Свет ске здрав стве не ор га ни -
за ци је, ко ја, из ме ђу оста лог,
ис ти че ути цај со ци јал не сре -
ди не ка ко на на ше здра вље,
та ко и на бо лест. И док нам
дру го људ ско би ће мо же би ти
ве ли ка по др шка и охра бре ње,
али исто та ко
прет ња и раз о -
ча ра ње, љу бав
и при вр же ност
кућ ног љу бим -
ца су без у слов -
не. Та див на
ство ре ња ви -
ше стру ко нам
вра ћа ју за сва -
ки мо ме нат на -
ше па жње и
по све ће но сти.
Не чу ди сто га
ве ли ки број на -
уч них ра до ва
ко ји го во ре о
мно гим бла го твор ним деј стви -
ма ове уза јам не раз ме не емо -
ци ја и енер ги је. Ма ли дру га -
ри не уме ју да при ча ју, али
за то све дру го уме ју: да нам
ума ње са мо ћу, пру же ра дост,
да нас мо ти ви шу на ви ше кре -
та ња и ко му ни ка ци је с дру -
ги ма, или пак да нам по мог -
ну у бор би с де пре си јом, нер -
во зом и стре сом.

Још пре три де се так го ди на
пси хо ло зи су утвр ди ли да при -
ја тељ ство чо ве ка и пса до при -
но си ма њем крв ном при ти -
ску, спо ри јој ср ча ној рад њи,
мир ни јем ди са њу и опу ште -
ни јим ми ши ћи ма, дру гим ре -
чи ма – ума ње ном стре су. С
овим мер љи вим па ра ме три -

ма кре ну ла су и дру га ис тра -
жи ва ња ути ца ја кућ них љу би -
ма ца на на ше мен тал но здра -
вље. Да нас је већ мо гу ће утвр -
ди ти по ви ше не ни вое хор мо -
на се ро то ни на и до па ми на у
тре ну ци ма раз дра га не игре и
ма же ња са псом или мач ком.
Ти, та ко зва ни хор мо ни сре ће
де лу ју сми ру ју ће и опу шта ју -
ће на нер вни си стем. С дру ге
стра не, кор ти зол – хор мон
стре са ма ње се из лу чу је.

Ка да је реч о пе ри о ду од ра -
ста ња и адо ле сцен ци је, за па -
же но је да су осе ћа ња не си -
гур но сти, стреп ње и пре те ра -
не бри ге упо ла ма ња код вла -
сни ка па са. Кућ ни љу би мац
не ће до при не ти са мо здра вим
на ви ка ма ра ног уста ја ња, бо -
рав ка у при ро ди или по ве ћа -
ња од го вор но сти пре ма дру -
го ме и се би. Он ће по мо ћи ти -
неј џе ру да ви ше це ни са да -
шњи тре ну так, да бу де срећ -
ни ји и здра ви ји, с ви ше са мо -
по у зда ња и спо соб но сти при -
ла го ђа ва ња си ту а ци ји. И че -
сто осе ћа ње од ба че но сти у овом

пе ри о ду лак ше
се пре ва зи ла зи
уз вер ног при -
ја те ља.

Ста ри ја по -
пу ла ци ја има
ква ли тет ни ји и
с м и  с л е  н и  ј и
жи вот у при су -
ству кућ ног љу -
бим ца. Оп те ре -
ће ност хро нич -
ним бо ле сти -
ма, про бле ми -
ма оте жа не по -
кре тљи во сти и
уса мље но сти

по ста је ма ње ка да зна мо да
не ко оче ку је на шу по моћ и
по др шку, да смо не ком по -
треб ни. Не из ме ран је зна чај
дру штва жи во ти ње у ста њи ма
мен тал ног обо ље ња и тра у ма -
тич них жи вот них си ту а ци ја.
Охра бру ју ћи су по да ци да при -
су ство пса, мач ке, хрч ка, пти -
це, па чак и злат не ри би це,
по ма же па ци јен ту с мен тал -
ним про бле ми ма да лак ше
упра вља сво јим емо ци ја ма и
да ма ње обра ћа па жњу на при -
сут не симп то ме бо ле сти. Са -
зна ње да су не ко ме нео п ход -
ни ва ша бри га и по моћ мо же
би ти то ли ко ин тен зив но да од -
вра ти па жњу од не га тив них
ми сли, па и су и ци дал них идеја.

Кућ ни љу бим ци 
су ле ко ви ти

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Данас је могуће
утврдити повишене
нивое хормона
серотонина и
допамина у
тренуцима раздрагане
игре и мажења са
псом или мачком.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Смо кве су из у зет но ко ри -

сне, ка ко све же, та ко и су -

ве. Бла го твор на деј ства

смо ка ва су за и ста број на.

Оне до при но се ре гу ли са -

њу ра да га стро ин те сти -

нал ног трак та, по бољ ша -

ва ју ста ње ко же, из јед на -

ча ва ју тен ли ца и сма тра ју

се од лич ним сред ством за ле че ње не са ни це и ју тар ње муч ни не.

Због ви со ког са др жа ја вла ка на до при но се мр ша вље њу и чи -

шће њу ор га ни зма од ток си на, док ка ли јум ко ји је у њи ма при су -

тан ја ча ср це. Смо кве са др же и ве ли ку ко ли чи ну ан ти ок си да на та,

ко ји по бољ ша ва ју иму но си стем и оп ште здра вље.

Ма сли но во уље и смо кве ле че бак те ри је у ор га ни ма за про ба -

ву, али и не плод ност. У смо ква ма се на ла зи мно го кал ци ју ма, ка -

ли ју ма и цин ка. Осим то га, до бар су из вор гво жђа, бе та ка ро те -

на, као и мно штва ви та ми на, по пут Ц, А, Е и K ви та ми на. Ево од -

лич ног ре цеп та са су вим смо ква ма ко ји ће бу квал но пре по ро ди -

ти ва ше те ло, а при пре ма је вр ло јед но став на.

По треб но вам је 40 пло до ва су вих смо ка ва и ма сли но во уље.

Ста ви те смо кве у ста кле ну те глу и пре лиј те их уљем. За тво ри те

по клоп цем и ста ви те у фри жи дер. На кон 40 да на мо же те кон зу -

ми ра ти овај при род ни лек. Јед на смо ква у уљу на пра зан сто мак

по мо ћи ће ја ча њу и здра вљу и убла жи ће већ при сут не здрав стве -

не про бле ме.

Пре по ро ди те
орга ни зам уз

смокве у ма сли но вом уљу

Мно ги љу ди ве ру ју да па ра зи -
ти на па да ју са мо жи во ти ње и
евен ту ал но љу де ко ји ег зи сти -
ра ју на иви ци си ро ма штва у
зе мља ма Тре ћег све та. У ствар -
но сти, ме ђу тим, ни је та ко: па -
ра зи ти се сва ко днев но на ста -
њу ју у ор га ни зми ма ми ли о на
љу ди ши ром пла не те.

Иа ко се нај че шће за ти чу у
ди ге стив ном трак ту, па ра зи ти
мо гу ин фи ци ра ти би ло ко ји ор -
ган или тки во и до ве сти до раз -
ли чи тих по ре ме ћа ја, али и
озбиљ них бо ле сти.

Па ра зи ти (грч ки parasitos – го -
то ван, ба да ва џи ја) је су ми кро -
ор га ни зми ко ји жи ве на ра чун
сво јих до ма ћи на: дру гих ор га -
ни за ма биљ ног и жи во тињ ског
све та или чо ве ка.

У за ви сно сти од то га где се
на ста њу ју, де ле се на спо ља -
шње и уну тра шње па ра зи те (ек -
то па ра зи те и ен до па ра зи те).

Упо знај мо не при ја те ља

У при ро ди по сто је три гру пе
па ра зи та ко је иза зи ва ју бо ле -
сти код чо ве ка: ек то па ра зи ти
(кр пе љи, ва шке, гри ње, ко мар -
ци, бу ве…), про то зое (узро ку ју
ма ла ри ју, амеб ну ди зен те ри ју,
ток со пла змо зу и африч ку бо -
лест спа ва ња) и хел мин ти или
цр ви (деч ја, чо веч ја и ру дар -
ска гли ста, пан тљи ча ра…).

За ра за па ра зи ти ма, ако се не
ле чи, мо же до ве сти до озбиљ -
них ком пли ка ци ја и обо ље ња
као што су ди ја бе тес, ар три -
тис, ко ли тис, лу пус, ср ча на обо -
ље ња, про бле ми са си ну си ма,
бо ло ви у згло бо ви ма и ми ши -
ћи ма, ек цем, псо ри ја за, аст ма,
анеми ја, па чак и он ко ло шке
бо лести.

Kако до ла зи до за ра зе?

Па ра зи ти су бу квал но сву да око
нас: у во ди, зе мљи и ва зду ху.
Они у ор га ни зам мо гу ући на
раз ли чи те на чи не: пу тем во де и
хра не кон та ми ни ра не ја ја шци -
ма па ра зи та, кроз ко жу и ди сај -
ни си стем или пре ко ин се ка та.

За ра за се ши ри и пре ко не -
до вољ но опра них ру ку или сек -
су ал ним пу тем. У слу ча ју ин -
фек ци је анус је ве ли ки из вор
да ље за ра зе, јер се ја ја шца с ње -
га пре но се на ру ке, а по том на
све што се до дир не. Нај бр жи
на чин да лар ве па ра зи та про -
дру у наш ор га ни зам је су за ра -

же ни про дук ти ис хра не: ло ше
опра но во ће и по вр ће, не допече -
но и не до ку ва но ме со или риба.

Симп то ми ин фек ци ја

Иа ко су па ра зи ти че ста по ја ва,
по не кад је њи хо во при су ство
те шко при ме ти ти јер слич не
или исте симп то ме има ју и раз -
не дру ге бо ле сти.

На при су ство па ра зи та нај -
че шће ука зу ју: по ве ћан или
сма њен апе тит, за твор, про лив,
га со ви и на ду ве ност, упа ла зи -
до ва цре ва с ни зом га стро -
цревних симп то ма, бо ло ви у
згло бо ви ма и ми ши ћи ма, алер -
ги је, про бле ма тич на ко жа
(коприв ња ча, оспа, ек цем...),
ане ми ја, на те че не очи, свраб у
пре де лу но са, очи ју и ану са,
гла во бо ља, су ви ка шаљ, про -
ши ре не зе ни це, им по тен ци ја,
нер во за, не спо кој ство, по ре ме -
ћај сна, шкр гу та ње зу би ма, хро -
нич ни умор, осла бљен иму ни -
тет, те по ја ва цр ва у сто ли ци.

Про ме на ис хра не је кључ на

Ис хра на чо ве ка има ве ли ки
ути цај на ста ње ком плет ног ор -
га ни зма, па са мим тим ути че
и на па ра зи те. Обил ни и не ре -
дов ни обро ци и кон зу ми ра ње

ло ше, ин ду стриј ски пре ра ђе не
хра не пу не ра фи ни са них ше -
ће ра и не здра вих ма сти ства -
ра ју иде ал ну сре ди ну за раз -
мно жа ва ње па ра зи та свих вр -
ста – од ви ру са до гли ста.

Сто га је без од го ва ра ју ћих
про ме на у ис хра ни не мо гу ће
осло бо ди ти се па ра зи та. Ево
не ко ли ко злат них пра ви ла ко -
ја ће вам по мо ћи да сво је здра -
вље бр же до ве де те у ба ланс.

Све ди те обил не обро ке на
ко ли чи не ко је су ва шем ор га -
ни зму за и ста до вољ не. Је ди те
два-три пу та днев но, без ме ђу -
о бро ка. Да би сте под ста кли нор -
ма лан про бав ни про цес, теч -
ност узи мај те пре је ла. Нај пре
по је ди те све жу са ла ту или ба -
ре но по вр ће, а по том је ло с бе -
лан че ви на ма или са угље ним
хи дра ти ма. Та ко ће те олак ша -
ти ва ре ње и из бе ћи ства ра ње
не чи сто ћа.

Kако сто ји те са
силицијумом?

Јо ни си ли ци ју ма ства ра ју ко -
ло ид не си сте ме ко ји при вла -
че, за др жа ва ју, уни шта ва ју и
из ба цу ју из ор га ни зма ви ру се,
па то ге не ми кро ор га ни зме и њи -
хо ве отро ве. Ако у ор га ни зму
има до вољ но си ли ци ју ма, он је
си гур но за шти ћен од ви ру са и
ми кро па ра зи та. Ако га не ма,
тре ба га до пу ња ва ти.

Ре зер ве си ли ци ју ма мо же те
до пу ни ти и та ко што ће те упо -
тре бља ва ти свеж сок од кра -
ста ва ца у ком би на ци ји са со -
ком од шар га ре пе (2-3% со ка
од кра ста ва ца, а оста так сок од
шар га ре пе). Сок из би ља ка сам
по се би има про тив па ра зит на
свој ства. За то се уме сто са ла та
и ба ре ног по вр ћа мо же по пи -
ти 300–500 мл све же ис це ђе -
ног со ка из по вр ћа, а по сле то -
га по је сти глав но је ло.

Без ме са и хле ба

Па ра зи те тре ба ли ши ти ис хра -
не ко ја им по ма же да се у ве -
ли ком бро ју раз мно жа ва ју. Сто -
га се од рек ни те бе лан че ви на
из жи во тињ ске хра не – ме са,
ја ја, ри бе и мле ка, као и ин ду -
стриј ски про из ве де ног хле ба.
Ис кљу чи те из ис хра не по сла -
сти це, осим при род них, по пут
ме да и све жих со ко ва.

Знат но огра ни чи те упо тре бу
со ли, ка фе и ма те ри ја ко је под -
сти чу вре ње (квас, пи во, вот ка,
хлеб), као и тур ши ја и ма ри -
на да, да не би сте пот хра њи ва -
ли ин фек ци ју. Реч ју, пре ђи те
на при род ну хра ну.

Не во ле зе ле но и цр ве но

Па ра зи ти не во ле хра ну зе ле не
и цр ве не бо је. По себ но им не
од го ва ра зе ле ни хло ро фил. Не
под но се ни гор ке са стој ке ни
љу те за чи не.

Ве ћи на цр ве них ја го да стих
пло до ва с ки се лим и опо рим
уку сом има ја ка про тив па ра -
зит на свој ства. Сок пло да ја го -
де ма хов ни це тре нут но уни -
шта ва три хо мо на де. Слич на
свој ства има ју и бо ров ни ца, ма -
ли на, смо ква, ли мун, ја пан ска
ја бу ка и нар. Оби чан и ки се ли
ку пус мо гу пот по мо ћи из ба ци -
ва ње гли ста и уни шта ва ње па -
то ло шких ми кро ор га ни за ма.

Спе ци јал ни ми не рал ни до да -
ци, као што су су ше ни мор ски
ку пус или зе ле не слат ко вод не
ал ге – спи ру ли не, од лич на су
по моћ у бор би про тив па ра зи -
та. Ве о ма је ко ри сно упо тре бља -
ва ти ки се ло млеч не про дук те ко -
ји са др же про би о ти ке. Они про -
из во де по себ не ма те ри је, ко је
омо гу ћа ва ју да се одр жа ва про -
цес про ба ве хра не, чу ва ју иму -
ни тет и спре ча ва ју раз мно жа -
ва ње па то ге них бак те ри ја.

Чи шће ње ор га ни зма

Прак са чи шће ња ор га ни зма од
ра зно вр сних па ра зи та под ра -
зу ме ва раз ли чи те ма ње или ви -
ше ком плек сне ме то де и сред -
ства. Да нас нам се са свих стра -
на у ре кла ма ма ну де број ни
ан ти па ра зит ски про гра ми.

Иа ко је углав ном реч о трет -
ма ни ма на биљ ној ба зи, ипак
тре ба би ти ве о ма опре зан, јер
са ми пре па ра ти или по је ди не
биљ ке са др жа не у њи ма мо гу
има ти кон тра ин ди ка ци је и раз -
ли чи те нус по ја ве. Сто га се о
сва ком про гра му пре при ме не
нај пре до бро ин фор ми ши те и
про ве ри те с ле ка ром да ли је
та ква те ра пи ја од го ва ра ју ћа за
вас с об зи ром на ва ше ком -
плет но здрав стве но ста ње.

ПО МОЋ ИЗ ПРИ РО ДЕ

При ро да нам је и у слу ча ју

про бле ма с па ра зи ти ма

обез бе ди ла пре гршт ре ше ња

ко ја нам мо гу би ти до бри са -

ве зни ци у убла жа ва њу те го -

ба и про це су исе ља ва ња не -

зва них го сти ју из ор га ни зма.

Упо знај те се с нај ва жни јим

ме ђу њи ма.

• Ка ран фи лић. Kаран фи -

лић се сма тра је ди ном биљ -

ком ко ја мо же да уни шти го -

то во сва ја ја шца па ра зи та.

Пре по ру чу је се да се ко ри -

сти у ком би на ци ји с пе ли ном

и цр ним ора хом ка ко би се

по сти гли нај бо љи ефек ти. За

ле че ње се ко ри сте екс тракт

(не ку ва ти да кљу ча), пра -

шак или не са мле ве но се ме

(од 250 до 500 мг).

• Нар. Плод, ко ра пло да и

ко ра ко ре на по ка за ли су се

до бро ка да је реч о из ба ци -

ва њу окру глих и ма лих, а по -

себ но тра ка стих гли ста.

Kористи се од вар или пра -

шак (од 250 до 500 мг).

Kонзумирајте и свеж сок.

• Цр ве на па при ка. Па при -

ка је јак сти му ла тор не са мо

за про бав ни си стем не го и

за си стем кр во то ка. По себ но

је ефи ка сна за спа љи -

ва ње ток си на у де бе лом

цре ву и од стра њи ва ње

па ра зи та

из ње га. Свој ства па при ке

и би бе ра су слич на, али па -

при ка де лу је ја че при крат -

ко роч ној, а сла би је при ду го -

роч ној упо тре би. Kористе се

екс тракт и пра шак (у ма лим

до за ма, од 100 до 500 мг).

• Бе ли лук. Бе ли лук је

при род ни ан ти би о тик ко ји

шти ти од број них бо ле сти, па

и од па ра зит ских ин фек ци ја.

Под сти че из ба ци ва ње па ра -

зи та из же лу дач но-црев ног

трак та, а при при ме ни у ви -

ду кли сти ра уби ја па ра зи те у

де бе лом цре ву. Kонзу ми рај -

те свеж, нај ма ње је дан чен

сва ког ју тра на та ште. Ако

вам сме та ми рис, узми те га

у кап су ла ма. Мо же те га да -

ва ти и љу бим ци ма, ка ко би -

сте и њих за шти ти ли од

пара зи та.

• Се ме бун де ве. Се ме бун -

де ве се још од дав ни на сма -

тра нај бо љим ле ком про тив

гли ста. Kада је реч о деч јој

гли сти, де ци се да је днев но

од 10 до 15 ољу ште них се -

мен ки, а од ра сли ма 20 до

30. Фи на љу ска оба ве зно

оста је на се ме ну и оно мо ра

да се до бро са жва ће. На кон

от при ли ке јед ног са та тре ба

по пи ти не пу ну ма лу ка ши ку

ри ци ну со вог уља.
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A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség
rendhagyó műsorral készül a Vajdasági
Magyar Ünnepi Játékok megnyitójára.
Imázsfilm készül a vajdasági magyar kö-
zösség hagyományairól, azzal a céllal, hogy
megismertesse a nézőkkel mindazt, ami a
vajdasági magyar közösséget kulturális
szempontból jellemzi.

A vajdasági magyarok identitását, kul-
túráját bemutató filmben, amelynek ren-
dezője Kálló Béla színművész, az Al-dunai
bukovinai székelyeket a hertelendyfalvi
székely mesemondók képviselik. A rögzítés
helyszíne a hertelendyfalvi Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egyesület táj-
háza volt.

Ellazultan a kamerák előtt

A hertelendyfalvi szereplők egyike Kovács
Tibor ifjú mesemondó volt, aki készségesen
tett eleget a rendező elvárásainak. Azon
kívül, hogy elmondta a betanult népmesét,
különböző jelenetekben kellett részt vennie.
Mesemondással 2018. telén kezdett ko-
molyabban foglalkozni, azóta volt már
néhány színpadi bemutatkozása. Azonban
ez az alkalom sokban különbözött az elő-
zőektől. Kamerák előtt szerepelni Tibor
számára érdekes volt, bár már régebben
hozzászokott a nyilvános fellépéshez. A
mesemondás mellett hegedűn játszik, nép-
táncol, népzenét muzsikál és még egy-két
szabadidős foglalkozással teszi teljessé a
mindennapjait.

Az ifjú mesemondó felkészítője és ok-
tatója Lőcsei Antal, székely mesemondó,
akit nemcsak Vajdaságban, de határainkon

túl, Kárpát-medence szerte is ismer a
közönség. Bevallása szerint színpadon
már sok alkalommal mesélt, kamerák
előtt is, de ez volt az első alkalom, hogy
filmre felvételezzék a mesemondását,
amit rögtönzött jelenetekkel ékesített a
rendező.

- Ez is egy érdekes formája a mese-
mondásnak. Egy modern módszer, amit
mindenki láthat majd a TV műsorokban
és a világhálón, nem kell hogy ott üljön a
közönség a helyszínen, bár valójában az
az igazi mesemondás, ha körbeülik a me-
semondót – nyilatkozta őszintén Antal.

Mesemondásának mégis volt hallgató-
sága, hiszen ifjú tanítványa, az operatőrök,

a hangtechnikus és a rendező örömmel
hallgatták elbeszéléseit a hertelendyfalvi
bukovinai székelyek életéből még forgatás
közben is.

Lőcsei Antal két évvel ezelőtt indított
be műhelymunkát, amikor a Vajdasági
Magyar Művelődési Szövetség és a Vajda-

sági Magyar Művelődési Intézet felkérésére
maga köré gyűjtötte az iskoláskorú gye-
rekeket, akik szívesen vállalták a mese-
mondás fortélyainak eltanulását. Az ifjú
mesemondókkal való munka célja után-
pótlást biztosítani az Al-dunai bukovinai
székelyek körében és ápolni a székely-ma-
gyar nyelvjárást.

Jó gyökerek és nagy szárnyak

A dokumentumfilm elkészítésének ötlet-
gazdája a Vajdasági Magyar Művelődési
Szövetség elnöke, Sutus Áron volt. Erre a
még mindig aktuális járványhelyzet kész-
tette és a tudat, hogy továbbra sem enge-
délyezett a tömeges rendezvények szer-
vezése. A forgatócsoportot az Al-Dunára
Brezovszki Roland, a Szövetség szakmun-
katársa kísérte el.

Brezovszki elmondta, hogy egy olyan do-
kumentumfilmet – imázsfilmet szeretnének
bemutatni Vajdaságról, amely hűen tükrözi
a magyarság identitását. Szeretnék bemutatni
azokat az értékeket, azokat a kincseket, ame-
lyekkel rendelkeznek. A felvételezés során
szó esett Aracsról, a Nyugat-bácskai paló-
cokról, Kupuszináról, bemutatkozott a Fokos
zenekar, a Juhász zenekar, a Duhaj zenekar,
számos tánccsoport, énekcsoport-mindazok,
akik közösen képviselik  az értéket, amit át
lehet és át is kell örökíteni, továbbadni az if-
jabb nemzedéknek.

- Ez egy olyan küldetése a Vajdasági
Magyar Művelődési Szövetségnek és a vaj-
dasági magyarságnak, ami nélkül már
nem tudnak létezni. Fontos, hogy jó 

gyökerek legyenek és nagyon nagy szárnyak
– vallotta Brezovszki Roland.

Kérdésünkre, hogy hogyan esett a vá-
lasztás Hertelendyfalvára, a Vajdasági Ma-
gyar Művelődési Szövetség szakmunka-
társa, aki Szabadkáról érkezett, kijelentette,
hogy az Al-dunai székelyek, ha csak a ne-
vüket mondják is ki, már egy történelem,
és ez nagy büszkeség Vajdaságnak, ezért
kaptak helyet a dokumentumfilmben.

A filmet Kálló Béla színművész rendezi.
Ő választotta ki a forgatási helyszíneket
is. Elégedettségét fejezte ki, amiért ebben
olyan szabadkezet kapott, ami az egész
filmnek a struktúráját meghatározta. A
filmanyag válogatásában arra törekedett,
hogy olyan egyensúly kerekedjen, amitől
úgy érezzük, hogy bárhonnan, Vajdaság
bármelyik szegletéből megszólalhatnak az
előadók és a helyszínek.

- Ezek nem kivételezett helyzetek, ezek
látleletek. Ha máshol ütöm föl, akkor más-
hol tudom ezt megmutatni. – vallotta a
rendező.

Hertelendyfalva után a forgatócsoport
tagjai Sándoregyházára is ellátogattak,
ahol a Duna mentén készítettek vágóké-
peket a dokumentumfilmhez.

Az imázsfilm forgatása szeptember
végén fejeződött be. Az alkotás elkészíté-
sében a Pannon RTV műszaki segítséget
nyújt, bemutatóját a Pannon Televízióban
láthatja majd a közönség a Vajdasági Ma-
gyar Ünnepi Játékok megnyitójának idején,
november folyamán.

Lőcsei Ilona

A VAJDASÁGI MAGYAR ÜNNEPI JÁTÉKOK MEGNYITÓJÁRA

FILMEZÉS AZ AL-DUNÁNÁL
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Ünnepség a szabadban

A tanárnő személyes
meglátása a mögötte
levő évekről

Zairi Györgyike magyar szakos
tanárnő kereken negyven esztendő
aktív és emberpróbáló szolgálat
után intett istenhozzádot az in-
tézményesített oktatásnak. A mö-
göttünk maradt tanév utolsó 
napjaiban.

Tette ezt csendes elszántsággal,
és már-már észrevétlenül, de az
utolsó minutában mégiscsak fel-
zúgott a taps. A torontálvásárhelyi
tantestületben, melynek soraiból
(is) lassacskán mind elmennek a
cudarabb időkben szívóssá edzett
tanítómestere(in)k.

Szerencsére a nyugdíjaztatás –
és e tény Zairi tanárnő esetében
is sokkal több, mint hangzatos
posztulátum!, korántsem azonos
a teljes szakmai és szellemi vissza-
vonulással. Itt marad(t) ő továbbra
is közöttünk. Mert mint mondja,
érzi, a Jóistennek még vannak ter-
vei vele.

Az alábbi sorokat személyesen
vetette papírra, a fotó pedig a 

pedagógus fényképalbumából
származik.

„Ember: küzdj és bízva bízzál!”
(Madách Imre)

Egy véletlen találkozás révén
munkához jutottam. Egyetemista-
ként. Hogy nincs véletlen, arra ké-
sőbb jöttem rá. Töprenghetnék:
miért, hogy, de minek?! Elmúlt és
kész. Ennyi. Dél-Bánát iskoláit ösz-
szejártam. Történt szép is, rossz
is. Rossz gyermek?! Olyan nincs.
Esetleg csintalan, életrevaló. Régen
rossz az, ha valamelyik a sarokban
egyedül kuksol. Eredmények? Vol-
tak. Eleinte Óbecsére  jártunk sza-
valni a középiskolásokkal. Majd
Nagykikindára, Nagybecskerekre,
végül Antalfalva, Kevevára, Bega-
szentgyörgy (Žitište) [következett].
Nyelvtanversenyek. Mesemondás.
Hazánkban és azon túl. Mind  a
gyermekek, mind  jómagam is.
Szerettem? Persze, hogy szerettem.
Hogy lehet másképpen? A gyer-
mekeket szeretem manapság is.

„Mi az élet? Sár. S az ember
benne? Arany a sárban.” (Móricz
Zsigmond)

Ez tartott életben. Sok idő le-
forgott az idő szélmalmán, mire

odajutottam, azaz visszatértem
ahhoz a gondolathoz: „Elég a
mának a maga baja.” Istenfélő-
ként. Félelem, halál…nem. Né-
meth László kutatójaként mindig
a szürkét keresve, a középutat,
ami valószínűleg nem létezik, ju-
tottam el… Meddig?! Addig –
ameddig.

Színpadi élmények? Persze. A
legjobb színdarabokat életem 

legnehezebb szakaszában fabri-
káltam. Foglalkoztam sok min-
dennel. Lehetett volna többet?!
Természetesen. Ha az Úr ad még
erőt, egészséget, történhetnek még
– akár nagy dolgok is. Előkerül-
hetnek valamelyik fiókból a régen
elfelejtett irományok.

A gyermek Isten ajándéka. Vi-
gyázzatok rájuk!

Martinek Imre

PORTRÉ: ZAIRI GYÖRGYIKE, MAGYAR SZAKOS TANÁRNŐ

„Mi az élet? Sár. S az ember benne? Arany a sárban.”

Október a mell daganatos elválto-
zásai elleni küzdelem hónapja. Ta-
pasztalatát Nagy Éva, hertelendy-
falvi tanítónéni osztotta meg velünk,
mivel már 17 éve hogy túl van egy
mellrákműtéten. 2003. tavaszán
férjével Amerikába készült a fia
diplomaosztó ünnepségére, amikor
egy véletlen érintéssel változást –
daganatot észlelt a mellén. Szak-
orvoshoz fordult és két hét leforgása
alatt műtétre került sor. Az elmúlt
tizenhét évet kreatív munkával tölti
és a családja iránti szeretet ad erőt
a mindennapokhoz.

A Nagy házaspár, Éva és József
gyanútlanul készült az örömün-
nepségre, idősebb fiuk, József dip-
lomaosztó ünnepségére Bosztonba,
Amerikába. Éva egy reggelen vé-
letlen kézmozdulattal tapintott rá
a daganatra a mellén. Férje és uno-
kahúga tanácsára mindjárt szak-
orvoshoz fordult.

Az orvosnő megerősítette a gya-
nút és mielőbbi részletes kivizsgálásra
utalta. Szerencsére, rokonok és is-
merősök közbenjárásával két hét
leforgása alatt sor került a műtétre
a pancsovai kórházban. Műtét előtt
aláírással kellett igazolnia a belee-
gyezését, hogy amennyiben műtét
közben kiderül, hogy rosszindulatú
elváltozásról van szó, teljesen eltá-
volítják a mellét. Ez volt a módszer
abban az időben. Nagy volt Évánál
a bizonytalanság és a félelem, nem
volt idő esztétikai kinézésre gondolni,
csak azt várta, hogy mielőbb túl le-
gyen rajta és a betegség távol legyen
tőle. Műtét után közölte vele az or-
vosa, hogy sajnos el kellett távolítani
a mellét, a beteg szövetet pedig to-
vábbi kivizsgálásra küldték.

A legnehezebb időszakban

Évánál az eredmények rosszindu-
latú daganatot bizonyítottak, ami
további kezelést igényelt. Belgrád-
ban az Onkológiai Intézetben or-
vosi konzílium hozta meg a döntést
a kemoterápiai kezelésről, amely
már május folyamán elkezdődött,
de egyre nehezebben viselte annak
mellékhatásait.

- Nem hagytam magam, volt
annyi erő és akarat bennem, hogy
mindennapos életet éljek, mintha
el akartam volna távolítani a prob-
lémát magamtól és úgy viselked-
tem, mintha semmi bajom sem
volna. A hozzátartozóim bizonyára
észrevették, hogy nem éppen jól
megy minden, de nem szóltak bele,
sőt, támogattak, ami nagyon sokat
jelentett számomra. Jó volt tudni,
hogy nem vagyok egyedül a bajban
és van kire számítanom. Sajátma-
gammal többször viaskodtam, 

titokban kisírtam magam, de ha
látták is, nem szóltak közbe – em-
lékezett Éva a műtét utáni legne-
hezebb időszakra.

A sebet sokáig kellett kezelni,
amiben nagy segítségére volt egy
hertelendyfalvi ápolónő, aki házhoz
járt és figyelemmel kísérte a gyó-
gyulás folyamatát.

Fontos a folyamatos 
ellenőrzés

Nagy Éva a betegsége előtt, amellett,
hogy szlovák nyelvet tanított a her-
telendyfalvi Testvériség – Egység
Általános Iskolában, aktív tagja

volt a Gyetván Szlovák Művelődési
Egyesületnek és a Matica Slovačka
Egyesületnek. Közvetlenül a fel-
épülése után visszatért ezen intéz-
ményekbe és kreatív szervezési ta-
pasztalatával segített a munkában.
Már június folyamán visszatért a
tanterembe is, ahol a kollégák teljes
mértékben segítették és támogatták,
hogy ne érezze a betegsége terhét.

Természetes, hogy az évek fo-
lyamán rendszeresen járt ellenőr-
zővizsgálatokra, eleinte havonta,
majd egy hosszú időszakon át 

félévente kellett járnia, most meg
évente kellene. Egyre nehezebb
megtenni az ellenőrzéshez szük-
séges előzetes vizsgálatokat, mert
minden újabb alkalommal a be-
tegek között töltött időszak felidézi
a múlt rossz emlékeit. Ezért ha-
logatja az orvosnál való jelentke-
zést, annak ellenére, hogy tudja,
nagyon fontos a vizsgálat.

Az elmúlt tizenhét év alatt Éva
az élet örömét a tevékenységeiben
lelte meg: a gyermekek oktatásá-
ban, az iskoláról, egyházról és az
egyesületekről írt könyveinek
megjelenítésében, a Pancsovai

RTV szlovák műsorának szer-
kesztésében, nyugdíjbavonulása
után az utazásokban, majd legú-
jabban – a koronavírusjárvány
idején, az unokájának köszönhe-
tően modern festészettel is kezdett
foglalkozni, ami betölti minden
szabadidejét és nyugalmat hoz a
mindennapjaiba. Véleménye sze-
rint a stresszhelyzet a betegség
fő okozója, ezt próbálja kerülni
a mai napig.

- Érzékeny természetű vagyok,
de gondolom, hogy a műtét után
méginkább, és attól nem tudok
szabadulni. Engem egyaránt érzé-
kenyen érint az öröm és a bánat,
ezt nem is tudom eltitkolni. Való-
színű, hogy ez az állapot az öreg-
séggel is jár, de azt gondolom,
hogy a műtét sokban hozzáárult
ahhoz, hogy az idegrendszerem
megingott egy kicsit – vallotta be
a tanítónéni. 
A gyógyulás folyamatában és azóta
is legnagyobb támasza a családja:
férje, két fia élettársaikkal és a kis
unokája, aki ugyan a tengeren túl
él szüleivel, de ő, a nagyanyja már
hat alkalommal látogatta meg őket
odaát. A mellrák miatt átélt nehéz
időszak után megfogadta az or-
vosok javaslatát a mellprotézis
használatára. 
Üzenete azokhoz a nőkhöz szól,
akik hasonló gondokkal küzde-
nek:
- A betegség az betegség, nem ké-
telenség - tehetetlenség. Ez olyan,
hogy nem lehet sem megszervezni,
sem túltenni rajta, úgy hogy egy-
szerűen el kell fogadni, harcolni el-
lene és úgy élni, azzal élni tovább.
Nagy Éva végül elmondja magáról,
hogy meggyőződése szerint ő ti-
zenhét év elteltével is teljes életet él.

Lőcsei Ilona

TIZENHÉT ÉVVEL A MELLRÁKMŰTÉT UTÁN

A KREATÍV MUNKA AD LELKIERŐT

A Dél-bánáti Versecen a hagyo-
mányos Szüreti Napok városi ren-
dezvény részeként megrendezésre
került a Herczeg Ferenc Emlék-
napok elnevezésű rendezvény a
Petőfi Sándor Kultúregyesület szer-
vezésében. A már hagyományos,
kétnapos rendezvény első napja
rendhagyó módon, szabad téren,
a háromszáz éves Szent Kereszt
hegyi kápolna tövében kezdődött
a délelőtt folyamán, majd az esti
órákban ért véget a verseci magyar
egyesület székházában.

A Petőfi Sándor Kultúregyesü-
letbe tömörülő verseci magyarság
már huszonharmadik alkalommal
emlékezik a város szülöttére, Herc-
zeg Ferenc írófejedelemre. A jár-
vány okozta körülmények miatt
az ünnepség első napját a legki-
sebbek részvételével szabad téren
kezdték meg. A Herczeg Ferenc
idejéből való gyermekjátékokban
korcsoportokba osztva, jétákve-
zetők közreműködésével győzték
le az akadályokat a Szent Kereszt
hegyi kápolna körüli téren. A Ma-
gyar Nemzeti Tanácsnak és a helyi

szervezőknek köszönhetően az
ügyességi játékok győztesei kiér-
demelt díjban részesültek. Az ür-
ményházi gyerekek is aktívan részt
vettek a gyermekjátékokban, ezt
követően pedig az Ürményházi
Ifjúsági Klub tagjainak előadásában
a résztvevők a kápolnában egy
bábelőadást nézhettek meg A nyu-
lacska háza címmel. A kis bábosok
a különben is tartalmas napot így
még ünnepélyesebbé tették.

Pintér Áron első alkalommal
vett részt szereplőként egy báb-

előadásban. Eddig már néhány
alkalommal volt lehetősége mások
előadásában élvezni a bábjátékot.
Azt mondta el róluk, hogy szerette
megnézni a darabot, de a bábok
megelevenítése is elégedettséggel
tölti el. Nem volt egyszerű össz-
hangba hozni a szöveg mondását
a bábok mozgatásával, de éppen
ezért volt izgalmas az előadás.

Az Ürményházi Ifjúsági Klub
vezetőjének, Móricz Elvirának és
a gyermekcsoportnak egyaránt
új tapasztalat volt maga a felké-
szülés is. Az előkészületek szep-
tember elejétől tartottak, a bábok
kidolgozásától, a szöveg tanulásán
át a mozdulatok begyakorlásáig.
Az előadás sikerének a mércéje a
közönség vastapsa volt.

- Végső sorban még én sem tu-
dom, hogy jól csináltuk, vagy nem,

de ahogy láttam, a verseci kisgye-
rekeknek tetszett az előadás. Persze,
ezen még lehet csiszolni, meg még
tervezzük is egy pár dologgal gaz-
dagítani az előadást, és akkor eset-
leg több helyre is eljutni a darabbal
– mondta elégedetten a tanárnő.

Krizbai Hajnalka, a Herczeg
Ferenc Emléknapok rendezvény
egyik megálmodója, több mint
két évtizede arra törekszik, hogy
az érdeklődők minden oldalról
megismerjék az írófejedelem életét
és munkásságát. Ez alkalommal
az író gyermekkora volt a fő téma,
közelebb hozva a gyermekekhez
a kort, azonban nem maradt el a
felnőtteknek szóló előadás sem.
A Petőfi Sándor Kultúregyesület
termében tizenhat órától egy em-
lékműsor következett, ahol Her-

czeg Ferenc emlékirataiból az író
gyermekkoráról olvastak fel sze-
melvényeket a közönségnek. Ezt
követően a megjelent tagság és a
meghívott vendégek kötetlen tár-
salgásban folytatták az estet, be-
tartva a járványhelyzet miatt előírt
szabályokat.

Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar
Nemzeti Tanács elnöke Sutus
Áronnal, a Vajdasági Magyar Mű-
velődési Szövetség elnökével ér-
kezett a rendezvényre. Jelenlé-
tükkel és támogatásukkal a verseci
magyar szórványközösséget erő-
sítették.

- A kisebbségi léthelyzet talá-
lékonysága, öröme, szépsége, a
verseciek nagyszerűsége, évről
évre megőrzött hite, bizakodása
és anyanyelv iránti elkötelezettsége
az, ami idehozza az embert, amiért
büszke az itteniekre, és itt a várban
és ezen a dombon méginkább
érezzük az őrzőknek azt a szerepét,
amely azt hiszem, hogy elévülhe-
tetlen, az itt élő magyarság szere-
pét, anyanyelvet, hitet, bizakodást,
reményt és a magyarságot úgy
megőrizni, hogy együtt érezzük,
nemcsak az itteni magyarok, ha-
nem az egész Kárpát-medence és
a világ magyarsága, hogy a No-
bel-díjra jelölt, egyik legjelentősebb
írónk emlékét ilymódon őrzi a
szülőváros – méltatta az ünnepet
az MNT elnöke, Hajnal Jenő.

Az idei rendezvény támogatója
a Magyar Kormány Nemzetpoli-
tikai Államtitkársága volt a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. által,
a Csoóri Sándor Alap, valamint
a Magyar Nemzeti Tanács.

Lőcsei Ilona
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Кул тур ни са вез вој во ђан ских Ма ђа -
ра при пре ма нео би чан про грам за
отва ра ње „Пра знич них ига ра Ма ђа -
ра у Вој во ди ни”. Сни ма се филм ко ји
при ка зу је по зи тив не вред но сти тра -
ди ци је ма ђар ске за јед ни це у Вој во -
ди ни, с ци љем да се гле да о ци упо -
зна ју са сви ме што из кул тур ног аспек -
та ка рак те ри ше ма ђар ску за јед ни цу
у Вој во ди ни.

Бу ко вин ске Се ке ље ко ји жи ве код до -
њег то ка Ду на ва у фил му о иден ти те -
ту и кул ту ри вој во ђан ских Ма ђа ра,
ко ји је ре жи рао глу мац Бе ла Ка ло,
пред ста вља ју се ке љан ски при по ве да -
чи из Вој ло ви це. Ме сто сни ма ња би -
ла је ет но-ку ћа Ма ђар ског кул тур но-
-умет нич ког дру штва „Та ма ши Арон”
у Вој ло ви ци.

Опу ште но пред ка ме ра ма

Је дан од уче сни ка у Вој ло ви ци био је
Ти бор Ко вач, мла ди при по ве дач, ко -
ји је спрем но ис пу нио оче ки ва ња ре -
ди те ља. По ред то га што је пре при чао
на у че ну на род ну при чу, мо рао је да
уче ству је у ра зним сце на ма. При по -
ве да њем је по чео озбиљ ни је да се ба -
ви у зи му 2018. го ди не и од та да је
имао не ко ли ко пред ста вља ња на по -
зор ни ци. Ме ђу тим, ова при ли ка се
ве о ма раз ли ко ва ла од прет ход них.
Би ло му је за ни мљи во да на сту па пред
ка ме ра ма, по што је већ ду го на вик -
нут на јав не на сту пе. По ред при по ве -
да ња, сви ра ви о ли ну, игра у фол клор -
ној гру пи, сви ра на род ну му зи ку и
сва ко дне ви цу упот пу њу је још јед ном
или две ма сло бод ним ак тив но сти ма.

Учи тељ и ин струк тор мла дог при -
по ве да ча је Ан тал Ле чеи, се ке љан ски
при по ве дач ко ји је по знат не са мо у
Вој во ди ни већ и ван на ших гра ни ца,
ши ром Кар пат ског ба се на. При зна је
да је мно го пу та при чао при че на сце -
ни, чак и пред ка ме ра ма, али ово је

би ло пр ви пут да је сни ман филм о
при по ве да њу, ко је је ре жи сер кра сио
им про ви зо ва ним сце на ма.

– То је та ко ђе за ни мљив об лик при -
по ве да ња; ра ди се о са вре ме ној ме то -
ди ко ју ће сви мо ћи да ви де у ТВ еми -
си ја ма и на ин тер не ту. При ро по ве -
дач не мо ра да се ди та мо с пу бли ком
на ли цу ме ста, иа ко је пра во при по -
ве да ње ка да се се ди око при по ве да ча
– искре но је ре као Ан тал.

Ипак, ње го во при по ве да ње има ло је
пу бли ку ко ја је слу ша ла, јер су ње гов
мла ди ученик, сни ма те љи, тон-мај -
стор и ре жи сер ра до слу ша ли ње го ве
при че о жи во ту бу ко вин ских Се ке ља у
Вој ло ви ци, чак и то ком сни ма ња.

Ан тал Ле чеи је за по чео сво ју ра ди -
о ни цу пре две го ди не, ка да је на зах -
тев Кул тур ног са ве за вој во ђан ских

Ма ђа ра и За во да за кул ту ру вој во ђан -
ских Ма ђа ра оку пио око се бе де цу
школ ског уз ра ста, ко ја су ра до на у -
чи ла три ко ве при по ве да ња. Циљ ра -
да с мла дим при по ве да чи ма је да се
обез бе ди под мла дак у кру гу бу ко вин -
ских Се ке ља код до њег то ка Ду на ва и
да се не гу је ди ја лект се ке љан ских Ма -
ђа ра.

До бри ко ре ни и ве ли ка кри ла

Иде ја за про дук ци ју до ку мен тар ног
фил ма по те кла је од пред сед ни ка Кул -
тур ног са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра
Аро на Шу ту ша. На то га је под ста кла
још увек ак ту ел на епи де ми о ло шка
си ту а ци ја и чи ње ни ца да ор га ни за -
ци ја ве ли ких до га ђа ја још увек ни је
до зво ље на. Гру пу сни ма те ља је до до -
њег то ка Ду на ва пра тио Ро ланд Бре -
зов ски, струч ни са рад ник са ве за.

Бре зов ски је ре као да же ле да при -
ка жу до ку мен тар ни филм – филм о
по зи тив ним вред но сти ма Вој во ди не,
ко ји вер но од ра жа ва иден ти тет Ма ђа -
ра. Же ле да пред ста ве вред но сти, бла -
га ко ја по се ду ју. То ком сни ма ња би ло
је ре чи о Ара чу, о Па ло ци ма из за пад -
не Бач ке, о Ку пу си ни, пред ста ви ли су
се „Фо кош бенд”, „Ју хас бенд”, „Ду хај
бенд”, не ко ли ко пле сних гру па, пе вач -
ке гру пе, што све за јед но пред ста вља
вред ност ко ја се мо же и мо ра пре не ти
и пре да ти да ље мла ђој ге не ра ци ји.

– Ово је ми си ја Кул тур ног са ве за
вој во ђан ских Ма ђа ра и вој во ђан ских
Ма ђа ра у це ли ни, без ко јих они ви ше
не мо гу да по сто је. Ва жно је има ти

до бре ко ре не и вр ло ве ли ка кри ла –
при знао је Ро ланд Бре зов ски.

На пи та ње ка ко је из бор пао на Вој -
ло ви цу, струч ни са рад ник Кул тур ног
са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра, ко ји је
до шао из Су бо ти це, из ја вио је да су
Се ке љи код до њег то ка Ду на ва – чим
се из го во ри њи хо во име – већ са ма
по се би исто ри ја, и то је ве ли ки по -
нос за Вој во ди ну, за то су до би ли ме -
сто у до ку мен тар цу.

Филм је ре жи рао глу мац Бе ла Ка -
ло. Он је би рао и ме ста сни ма ња. Из -
ра зио је за до вољ ство што је у то ме до -
био сло бод не ру ке, што је од ре ди ло
струк ту ру це лог фил ма. У из бо ру филм -
ског ма те ри ја ла на сто јао је да по стиг -
не рав но те жу због ко је има мо осе ћај
да из во ђа чи мо гу да го во ре из би ло
ког ме ста, из би ло ког кра ја Вој водине.

– То ни су из у зет не си ту а ци је, то су
ви ђе ња. Мо гу то исто да ура дим не -
где дру где, да то исто по ка жем – при -
знао је ре жи сер.

На кон Вој ло ви це чла но ви филм ске
еки пе по се ти ли су и Ива но во, где су
дуж Ду на ва на пра ви ли сним ке за по -
кри ва ње сце на до ку мен тар ног филма.

Сни ма ње до ку мен тар ног фил ма ко -
ји при ка зу је по зи тив не вред но сти за -
вр ше но је до кра ја сеп тем бра. РТВ
„Па нон” ће пру жи ти тех нич ку по моћ
у при пре ми де ла, а ње го ва пре зен та -
ци ја би ће до ступ на јав но сти на те ле -
ви зи ји „Па нон” у вре ме отва ра ња пра -
знич них ига ра Ма ђа ра у Вој во ди ни,
то ком но вем бра.

Ило на Ле чеи

ЗА ОТВА РА ЊЕ „ПРА ЗНИЧ НИХ ИГА РА МА ЂА РА У ВОЈ ВО ДИ НИ”

СНИ МА ЊЕ ФИЛ МА НА ДО ЊЕМ ТО КУ ДУНАВA
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„ДАНИ МЕМОРИЈАЛА ФЕРЕНЦА ХЕРЦЕГА” У ВРШЦУ

Прослава на 
отвореном

Лич ни про фе сор кин
осврт на го ди не за
њом

Ђер ђи ка За и ри, на став ни ца ма -
ђар ског је зи ка, на кон тач но че -
тр де сет го ди на ак тив ног и му -
ко трп ног ра да, ре кла је збо гом
ин сти ту ци о на ли зо ва ном обра -
зо ва њу, по след њих да на школ -
ске го ди не ко ја је оста ла за нама.

Учи ни ла је то с ти хом од -
луч но шћу и го то во не при мет -
но, али у по след њем тре нут ку
ипак је усле дио апла уз. У кру -
гу на став нич ког ве ћа у Де бе -
ља чи, из чи јих ре до ва учи те љи
ока ље ни у те жим вре ме ни ма
по ла ко од ла зе.

Сре ћом, пен зи о ни са ње ни из -
бли за ни је иден тич но с пот пу -
ним про фе си о нал ним и ин те -
лек ту ал ним по вла че њем. Она
оста је и на да ље ме ђу на став -
ни ци ма. Јер, ка ко ка же, осе ћа
да до бри Бог још увек има пла -
но ве с њом.

Сле де ће ре до ве је она на пи -
са ла, а фо то гра фи ја у овом
тексту по ти че из фо то-ал бу ма
педа го га:

„’Чо ве че: бо ри се и уздај се с
по ве ре њем!’ (Имре Ма дач)

До би ла сам по сао слу чај ним
су сре том. Као сту дент уни вер -
зи те та. Да не ма слу чај но сти,
то сам уви де ла ка сни је. Мо -
гла бих се за пи та ти: за што, ка -
ко, али че му?! Про шло је и
го то во. То ли ко. Об и шла сам
мно ге шко ле ју жног Ба на та.
Де си ло се и ле по и ло ше. Ло -
ше де те?! Та квог не ма. Мо жда
не ста шно, жи вах но. Ве о ма је
ло ше ка да не ко од њих чу чи
сам у ћо шку. Ре зул та ти? Би ло
их је. Пр во смо ишли у Бе чеј
да ре ци ту је мо са сред њо школ -
ци ма. За тим у Ки кин ду, Зре -
ња нин. Ко нач но, усле ди ла је
Ко ва чи ца, Ко вин, Жи ти ште.
Так ми че ња у гра ма ти ци. При -
ча ње при ча. Код нас, у до мо -
ви ни,  и ши ре. Ка ко де ца, та -
ко и ја. Да ли сам то во ле ла?
На рав но да сам во ле ла. Ка ко
дру га чи је мо же би ти? И да -
нас во лим де цу.

’Шта је жи вот? Бла то. А чо -
век у ње му? Зла то у бла ту.’
(Жиг монд Мо риц)

То ме је одр жа ва ло у жи во -
ту. Мно го је вре ме на про цурило

кроз млин вре ме на док сам ја
сти гла та мо, то јест вра ти ла
сам се по ми сли: ’Да на шњем
да ну је до во љан свој про блем’.
Као бо го бо ја жљи ва. Страх,
смрт... не. Као ис тра жи вач жи -
во та Ла сла Не ме та, увек у по -
тра зи за си вим, тра же ћи сред -
њи пут, ко ји ве ро ват но не по -
сто ји, сти гла сам... До кле?! До -
тле – до кле је сам.

Сцен ска ис ку ства? На рав -
но. На пра ви ла сам нај бо ље

пред ста ве у нај те жој фа зи свог
жи во та. Ба ви ла сам се мно -
гим ства ри ма. Да ли је мо гло
и ви ше?! При род но. Ако ми
Го спод по да ри још сна ге и
здра вља, мо гу се до го ди ти мо -
жда чак и ве ли ке ства ри. Дав -
но за бо ра вље ни до ку мен ти мо -
гу се по ја ви ти из не ких од фи -
о ка.

Де те је дар од Бо га. Па зи те
их!”

Имре Мар ти нек

ПОР ТРЕТ: ЂЕР ЂИ КА ЗА И РИ, НА СТАВ НИ ЦА МА ЂАР СКОГ ЈЕ ЗИ КА

Жи вот је бла то, а чо век у ње му зла то

Ок то бар је ме сец бор бе про тив
ра ка дој ке. Ева Нађ, учи те љи -
ца у пен зи ји из Вој ло ви це, по -
де ли ла је с на ма сво је ис ку -
ство, јер је про шло већ 17 го -
ди на од опе ра ци је ко ју је она
има ла. У про ле ће 2003. го ди не
она и њен су пруг при пре ма ли
су се за Аме ри ку за це ре мо ни -
ју до де ле ди пло ме ње ном си -
ну, ка да је слу чај ним до ди ром
при ме ти ла про ме ну – ту мор на
гру ди ма. Кон сул то ва ла је спе -
ци ја ли сте и опе ри са на је у ро -
ку од две не де ље. По след њих
се дам на ест го ди на про ве ла је
у кре а тив ном ра ду, а љу бав пре -
ма по ро ди ци јој да је сна гу у
сва ко днев ном жи во ту.

Брач ни пар Нађ, Ева и Јо жеф,
при пре мао се без сум ње за ра -
до сну про сла ву, за це ре мо ни ју
до де ле ди пло ме ста ри јем си -
ну, Јо же фу, у Бо сто ну, у Аме -
ри ци. Јед ног ју тра Ева је на су -
мич ним по кре том до дир ну ла
ту мор на дој ци. По са ве ту су -
пру га и ро ђа ке, од мах је за тра -
жи ла ле кар ску по моћ.

Док тор ка је сум њу по твр ди -
ла и упу ти ла ју је да од мах на
де таљ на ис пи ти ва ња. Сре ћом,
уз по моћ ро ђа ка и по зна ни ка,
опе ри са на је за две не де ље у
бол ни ци у Пан че ву. Пре опе ра -
ци је сво јим пот пи сом је мо ра -
ла да по твр ди при ста нак да ће
јој се дој ка у пот пу но сти укло -
ни ти ако се то ком опе ра ци је
ис по ста ви да је реч о ма лиг ној
ле зи ји. То је би ла ме то да у то
вре ме. Ева је осе ћа ла мно го не -
из ве сно сти и стра ха, ни је би ло
вре ме на за раз ми шља ње о есте -
ти ци, са мо је оче ки ва ла да ће
то пре бо ле ти што је пре мо гу -
ће. По сле опе ра ци је ле кар јој је
ре као да јој је, на жа лост, дој ка
укло ње на и да је исе чак по слат
на да ље ис пи ти ва ње.

У нај те жем пе ри о ду

Код Еве су ре зул та ти по ка за ли
ма лиг ни тет ко ји је зах те вао да -
ље ле че ње. У Бе о гра ду је ле -
кар ски кон зи ли јум на Ин сти -
ту ту за он ко ло ги ју до нео од лу -
ку о хе ми о те ра пи ји, ко ја је већ
за по че ла у ма ју, али је Ева све
те же под но си ла њен ути цај.

– Ни сам се пре да ла, има ла
сам то ли ко сна ге и во ље у се би
да жи вим свој сва ко днев ни жи -
вот и по на ша ла сам се као да
не мам ни ка кав про блем. Мо ји
бли жњи су си гур но при ме ти -
ли да не иде све до бро, али ни -
су се ме ша ли, за пра во, по др -
жа ва ли су ме, што ми је мно го

зна чи ло. Би ло је до бро зна ти
да ни сам са ма у не во љи и да
по сто је љу ди на ко је мо гу да
ра чу нам. Ви ше пу та сам се бо -
ри ла са ма са со бом, по тај но
сам пла ка ла, али чак и ка да би
то ви де ли, не би ни шта по ми -
ња ли – се ти ла се Ева нај те жег
пе ри о да по сле опе ра ци је.

Ра на је мо ра ла ду го да се ле -
чи, уз ве ли ку по моћ ме ди цин -
ске се стре из Вој ло ви це, ко ја

је од ла зи ла код ње ку ћи и над -
гле да ла про цес за ра ста ња.

Стал но пра ће ње је ва жно

Пре бо ле сти Ева Нађ је би ла
ак тив ни члан Сло вач ког кул -
тур но-про свет ног дру штва „Ђе -
тван” и удру же ња Ма ти ца сло -
вач ка, по ред то га што је пре -
да ва ла сло вач ки је зик у Основ -
ној шко ли „Брат ство–је дин ство”
у Вој ло ви ци. Од мах по опо рав -
ку вра ти ла се у ове ин сти ту -
ције и по ма га ла сво јим 
кре а тив ним ор га ни за ци о ним

ис ку ством. Већ у ју ну се вра -
ти ла у учи о ни цу, где су јој ко -
ле ге у пот пу но сти по мо гле и
по др жа ле је да не осе ти те рет
сво је бо ле сти.

При род но, то ком го ди на има -
ла је ре дов не кон трол не пре -
гле де, у по чет ку че шће, то ком
ду жег пе ри о да на шест ме се -
ци, а са да их има на го ди ну
да на. Све је те же оба ви ти нео -
п ход не при прем не пре гле де,

јер сва ки пут пе ри од про ве ден
ме ђу па ци јен ти ма под се ћа је
на ло ша ис ку ства. Због то га од -
ла же ја вља ње ле ка ру, иа ко зна
да је пре глед ве о ма ва жан.

То ком про те клих се дам на -
ест го ди на Ева је про на шла ра -
дост у свом жи во ту: у вас пит -
ном ра ду са де цом, у об ја вљи -
ва њу на пи са них књи га о шко -
ли, цр кви и удру же њи ма, у уре -
ђи ва њу еми си је на сло вач ком
је зи ку на РТВ Пан че ву, у пу то -
ва њи ма на кон пен зи о ни са ња...
Ове го ди не, то ком пр вих

месеци епи де ми је, за хва љу ју -
ћи уну ку, по че ла је да се ба ви
и мо дер ним сли кар ством, ко је
јој ис пу ња ва све сло бод но вре -
ме и уно си мир у сва ко дне ви -
цу. Пре ма ње ном ми шље њу,
стре сна си ту а ци ја је глав ни
узрок бо ле сти и то је оно што
по ку ша ва да из бег не.

– По на ра ви сам осе тљи ва,
али ми слим да сам још ви ше
по сле опе ра ци је и не мо гу то га
да се ре шим. Ве о ма ме, под -
јед на ко, по га ђа ју ра дост и ту -
га, то не мо гу са кри ти. Ве ро -
ват но је ово ста ње по ве за но и
са ста ре њем, али ми слим да је
опе ра ци ја мно го до при не ла да
ми се нер вни си стем уз др ма –
при зна ла је учи тељица.

Ње на по ро ди ца јој је нај ве -
ћа по др шка у про це су оздра -
вље ња: су пруг, два си на с парт -
нер ка ма и ма ли унук ко ји жи -
ви пре ко оке а на у ино стран -
ству с ро ди те љи ма, код ко га је
ба ка би ла већ шест пу та у по -
се ти. По сле те шког пе ри о да бо -
ле сти при хва ти ла је су ге сти ју
ле ка ра да тре ба да има про те -
зе дој ке.

Ње на по ру ка упу ће на же на -
ма ко је има ју слич не про бле -
ме гла си:

– Бо лест је бо лест, ни је не -
спрет ност. Та ква је да се не мо -
же тек та ко са вла да ти, чо век је
јед но став но мо ра при хва ти ти,
бо ри ти се про тив ње и с тим
жи ве ти да ље.

Ева Нађ на кра ју раз го во ра
ка же о се би да је уве ре на да
на кон се дам на ест го ди на жи -
ви пот пу ним жи во том.

Ило на Ле чеи

СЕ ДАМ НА ЕСТ ГО ДИ НА НА КОН ОПЕ РА ЦИ ЈЕ РА КА ДОЈ КЕ

КРЕ А ТИВ НИ РАД ДА ЈЕ ДУ ХОВ НУ СНА ГУ

У јужнобанатском граду Вр-
шцу у оквиру градске мани-
фестације „Дани бербе” одр-
жани су и „Дани меморијала
Ференца Херцега”, које је ор-
ганизовало Културно удруже-
ње „Петефи Шандор”. Први
дан већ традиционалне ма-
нифестације почео је на нео-
бичан начин, на отвореном, у
подножју триста година ста-
ре Kапеле Светог крста током
преподнева, а потом је завр-
шен увече у седишту мађар-
ског удружења у Вршцу.

Двадесет трећи пут Мађа-
ри из Вршца, који су се оку-
пили у Културном удружењу
„Петефи Шандор”, сећају се
врхунског писца Ференца Хер-
цега, рођеног у њиховом гра-
ду. Због околности изазваних
епидемијом, први дан мани-
фестације почео је на отво-
реном, уз учешће најмлађих.
У дечјим играма из времена
Ференца Херцега деца поде-
љена у старосне групе савла-
дала су препреке на просто-
ру око Kапеле Светог крста
на брегу уз асистенцију вођа
игара. Победници игара ве-
штина добили су и заслуже-
ну награду, захваљујући по-
дршци Националног савета
мађарске националне зајед-
нице и локалних организато-
ра. Деца из Јерменоваца та-
кође су активно учествовала
у дечјим играма, а затим су у
представљању чланова Омла-
динског клуба Јерменовци  у
планинској капели учесници
могли да погледају луткарску
представу под називом „Ку-
ћа зеца”. На тај начин је дан
и иначе пун садржаја учињен
свечанијим.

Арон Пинтер је први пут
учествовао у приказивању лут-
карске представе. До сада је
неколико пута имао прилику
да ужива у луткарским пред-
ставама које су изводили дру-
ги, за које каже да је волео да
их гледа, али га је и оличење
лутака испуњавало пријатним
осећањем. Није било лако син-
хронизовати изговор текста с
покретањем лутака, али упра-
во је то било занимљиво за
извођаче.

За вођу Омладинског клу-
ба Јерменовци Елвиру Мориц
и групу деце увежбавање је
било подједнако ново иску-
ство. Припреме су кренуле по-
четком септембра, од израде
лутака, преко учења текста,
до вежбања покрета. Аплауз
публике био је мерило за оце-
ну представе.

– Уосталом, чак ни ја сама
не знам да ли смо добро од-
радили или не, али као што
сам видела, малој деци у

Вршцу се свидела представа.
Наравно, још увек може да се
побољша, а ми чак планира-
мо да је обогатимо с неколи-
ко ствари, а затим ћемо мо-
жда моћи да стигнемо на ви-
ше места с комадом – рекла
је задовољна наставница.

Хајналка Кризбаи, један од
идејних твораца манифеста-
ције „Меморијални дани Фе-
ренца Херцега”, већ више од
две деценије настоји да заин-
тересовани са свих страна упо-
знају живот и дело писца. Овог
пута је његово детињство би-
ло главна тема, приближена
деци, али није изостало ни
предавање за одрасле. У се-
дишту Културног удружења
„Петефи Шандор” у току по-
слеподнева уследио је мемо-
ријални програм, када су пу-
блици читани одломци из де-
тињства Ференца Херцега. На-
кон тога су позвани гости и
присутно чланство наставили
вече у неформалном разгово-
ру, поштујући правила про-
писана због епидемиолошке
ситуације.

Мр Јене Хајнал, председ-
ник Националног савета ма-
ђарске националне заједни-
це, на догађај је стигао са Аро-
ном Шутушем, председником
Културне заједнице војвођан-
ских Мађара. Својим прису-
ством и подршком они су оја-
чали вршачку мађарску зајед-
ницу у дијаспори.

– Домишљатост, радост, ле-
пота мањинске ситуације, ве-
личанственост Вршчана, ве-
ра, самопоуздање и посвеће-
ност матерњем језику који се
из године у годину чувају је-
су оно што човека доводи ова-
мо и због чега је поносан на
овдашње људе. А овде у зам-
ку, на овом брду, још више
осећамо улогу чувара, за ко-
ју сматрам да је безвремен-
ска, да сачувамо улогу овда-
шњих Мађара, матерњи је-
зик, веру, поверење, наду и
мађарство на такав начин да
осећамо заједно, не само Ма-
ђари овде већ и Мађари чи-
тавог Карпатског басена, на
који начин родни град чува
успомену на једног од наших
најзначајнијих писаца, номи-
нованог за Нобелову награду
– похвалио је празник Јене
Хајнал, председник Нацио-
налног савета.

Овогодишњу манифестаци-
ју су спонзорисали Државни
секретаријат за националну
политику мађарске владе пре-
ко Фондације „Бетлен Габор”,
Фонд „Чори Шандор” и На-
ционални савет мађарске на-
ционалне заједнице.

Илона Лечеи
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У Вр шцу, гра ду са ско ро 45.000
ста нов ни ка, Ма ђа ри чи не за -
јед ни цу у Кул тур ном удру же -
њу „Пе те фи Шан дор”, а оку -
пља ју се на ми са ма у ка то лич -
кој цр кви. Осим у кру гу по ро -
ди це, свој ма тер њи је зик и кул -
ту ру ко ри сте и не гу ју на овим
ме сти ма.

Кра јем сеп тем бра по се ти ли смо
Вр шац, где се де це ни ја ма сла ве
„Да ни бер бе”. Ове го ди не, због
по зна те епи де ми о ло шке си ту а -
ци је, са мо из ло жба у пре двор ју
град ске ку ће ука зу је на то да је
до шло вре ме за бер бу гро жђа.
Циљ нам је био да са зна мо ка ко
жи ве и где се са ста ју око две
хи ља де Ма ђа ра у Вр шцу. Углав -
ном су мла ди љу ди, еми гран ти,
на пу сти ли род на ме ста и оти -
шли пре ко гра ни ца, у дру ге зе -
мље, тра же ћи бо ље мо гућ но сти
за жи вот и про спе ри тет.

Ипак, ко ри сте сва ку при ли -
ку да се вра те: при вр же ни су
сво јој за јед ни ци у ко јој су про -
ве ли де тињ ство.

Но стал ги ја за род ним гра дом

По след ње ре че но ка зао је Жолт
Шан дор Бе не, ко ји је од де -
тињ ства члан Кул тур ног удру -
же ња „Пе те фи Шан дор” у Вр -
шцу. По чео је да игра у фол -
кло ру са два на ест го ди на и
играо је без пре стан ка до де -
вет на е сте, ишао је на про бе,
пу то вао са гру пом... Суд би на
му је до не ла пре се ље ње у ино -
стран ство, али то га не спре ча -
ва да се би ло ка да вра ти у свој
род ни град, да бу де при су тан
на про ба ма фол кло ра, дру жи
се и пу ту је с при ја те љи ма.

– Жи вим у Бе чу, где има
мно го Ма ђа ра. Би ло ми је олак -
ша ње што сам, док сам ре дов -
но од ла зио у „ма ђар ску ку ћу”,
на у чио ма ђар ски је зик, та ко да
мо гу да се спо ра зу ме вам с Ма -
ђа ри ма – при знао је Жолт.

При вр же ност по ро ди ци и
род ном гра ду га под сти чу да
ко ри сти сва ку при ли ку за по -
вра так ку ћи. Сво је до ла ске пла -
ни ра та ко да бу де при су тан у
вре ме пра зни ка, при ред би, али
на жа лост ове го ди не ни је ус -
пео у то ме. Из ја вио је да, ме -
ђу тим, ко ли ко год га при вла чи
ста ра за јед ни ца, ње го во исе ље -
ње је ко нач но, јер се до бро сна -
шао у сво јој но вој до мо ви ни,
што је за ње га ва жно.

Број Ма ђа ра ко ји се оку пља -
ју у Кул тур ном удру же њу „Пе -
те фи Шан дор” у Вр шцу је про -
мен љив, ме ђу тим ру ко вод ству
је сва ка осо ба ве о ма ва жна, ми -
шље ње је пен зи о ни са не учи те -
љи це Хај нал ке Кри збаи, се кре -
та ра удру же ња. Чла но ви се са -
ста ју два пу та не дељ но и ве жба -
ју оно што им је ду бо ко у ср цу
ве о ма ва жно – свој ма тер њи је -
зик. Удру же ње тре нут но бро ји
ше зде сет ак тив них чла но ва и
де вет на е сто ро де це, по ла зни ка
ви кенд-за ба ви шта. Шко ло ва ње
на ма ђар ском је зи ку у шко ли
пре ста ло је 1992. го ди не, а

негова ње ма тер њег је зи ка од та -
да је до ступ но два са та не дељ -
но. Ове го ди не ову при ли ку ко -
ри сти четрдесет деветоро де це.

На осно ву свог ду го го ди шњег
ис ку ства, Хај нал ка Кри збаи ве -
ру је да све по чи ње од ро ди -
тељ ске ку ће. По сао мај ке је да
де те ту го во ри ма ђар ски, да пе -
ва и при ча при че, и са мо на тај
на чин ма ло де те мо же да пре -
но си да ље свој ма тер њи је зик.
Не го ва ње је зи ка у ин сти ту ци -
ја ма и удру же њи ма ни је до -
вољ но за ак тив но је зич ко знање.

Не до ста так ма ни фе ста ци ја

За удру же ње у Вр шцу, као и за
дру га удру же ња у ју жно ба нат -
ским за јед ни ца ма, исе ља ва ње
члан ства је јед на од нај бол ни -
јих та ча ка. То је та ко ђе вр ло
уоч љи во у ма ђар ском удру же -
њу, јер се мо же ре ћи да су ге не -
ра ци је мла ђе од 35 го ди на еми -
гри ра ле. Оста ли су ста ри ји и
ма ла де ца. По ро ди це ко је су ро -
ђе не у ме шо ви том бра ку од ла -
зе у удру же ње да не гу ју ма тер -
њи је зик. У овим окол но сти ма

ни је по зна то шта до но си бу дућ -
ност, ко ли ко ду го ће да оп ста не
ма ђар ски је зик.

Ла још Лан тош био је два де -
сет го ди на пред сед ник Кул -

турног удру же ња „Пе те фи Шан -
дор”, а по сле не ко ли ко го ди на
пре ки да по но во је име но ван за
во ђу удру же ња. Сто га он од -
лич но по зна је си ту а ци ју у ве зи

с Ма ђа ри ма у Вр шцу. Уви ђа да
су љу ди вр ло скром ни, жи ве
скром но. Рад у удру же њу је обу -
ста вљен на се дам до осам ме -
се ци и, ко ли ко год то чла но ви
же ле ли, те шко се мо же по но во
за по че ти са ак тив но сти ма, јер
се мно ги љу ди др же по да ље због
епи де ми је, али и из дру гих
разло га. За то се ор га ни за ци ја
ма ни фе ста ци је „Ме мо ри јал ни
да ни Фе рен ца Хер це га” сма тра
успе хом, јер по Лан то ше вом
ми шље њу од су ство ма сов них
до га ђа ја мно го до при но си то -
ме да је члан ство не ак тив но.

По след њих го ди на је про цве -
та ла са рад ња из ме ђу ма ђар -
ских удру же ња из Јер ме но ва -
ца и Вр шца. Ана-Ма ри ја Пин -
тер, ко ја је по кра јин ски по сла -
ник, сма тра ову мо гућ ност ве -
о ма ва жном.

– Жи ви мо у ди ја спо ри и мо -
ра мо те жи ти очу ва њу иден ти -
те та, ина че ће мо би ти пот пу но
из гу бље ни. Због то га је по треб -
на ме ђу соб на са рад ња. Мо же -

мо се по хва ли ти и да у Јер ме -
нов ци ма по сто ји осмо го ди шња
шко ла и да де ца чи сто го во ре
ма ђар ски је зик. На овај на чин
мо же мо по мо ћи и Вр шча нима,

ка ко у не го ва њу ма тер њег је -
зи ка, та ко и у ве жба њу го вор -
ног ма ђар ског. Кроз за јед нич -
ку ини ци ја ти ву, у ко јој је је дан
сти пен ди ста про гра ма „Пе те -
фи Шан дор” од и грао зна чај ну
уло гу, на ши уче ни ци, од но сно
де ца уз ра ста за ба ви шта ви кен -
дом су ишла у за ба ви ште да се
дру же. На да мо се да ће то би -
ти слу чај и у бли ској бу дућ -
ности – ре кла је Ана-Ма ри ја
Пин тер.

У ка то лич кој Цр кви Све тог
Ге лер та у Вр шцу па ро хиј ски
управ ник Ален Па ла ти нуш чи -
ни све што је до ње га да одр жи
по сто је ћу ма ђар ску за јед ни цу
вер ни ка. На ма ђар ском је зи ку
сва ке не де ље др жи све ту ми су,
као и пре те жно рад ним да ни -
ма. Де ца на ве ро на у ци го во ре
ма ђар ски, али мно га ви ше не
раз у ме ју свој ма тер њи је зик,
па се ве ћи на ак тив но сти оба -
вља на срп ском.

– Ка да сам пре у зео па ро хи ју
и по стао управ ник, по ми слио
сам, по што ми при па да не ко -
ли ко се ла, да би би ло до бро да
у не де љу имам са мо јед ну дво -
је зич ну све ту ми су. Ме ђу тим,
схва тио сам опо ме ну дру гих и
озбиљ но сам про ми слио да је
цр ква у Вр шцу је ди на ин сти -
ту ци ја ко ја још увек мо же љу -
ди ма у пот пу но сти пру жи ти
ма ђар ску реч. И та ко, чак и
ако је за мор но – по себ но зи ми
– мо ра мо ис тра ја ти до по след -
њег да ха да има мо одво је не
ми се на хр ват ском и ма ђар -
ском је зи ку, ка ко би Ма ђар мо -
гао да слу ша бож ју реч на ма -
ђар ском и сла ви Бо га на ма -
ђар ском – ка зао је отац Ален.

Ма ђа ри из Вр шца и да ље ве -
ру ју у по др шку и до на ци је АП
Вој во ди не и ма ти це за одр жа -
ва ње удру же ња и цр кве, где и
да ље мо гу да ко ри сте и уче ма -
тер њи је зик.

Ило на Ле чеи

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ МА ЂА РА У ВР ШЦУ

БОР БА ЗА ОП СТА НАК ЈЕ ЗИ КА

ИВА НО ВО КРОЗ ОБЈЕК ТИВ

Фо то граф ска сек ци ја у за шти ти при ро де
Дуж до њег то ка Ду на ва при -
род не ле по те Ива но ва и око -
ли не све ви ше при вла че по се -
ти о це: ту ри сте, спорт ске ри бо -
лов це, фо то гра фе, сли ка ре. Пут
до ма лог се ла у ју жном Ба на ту
во ди пре ко уза ног мо ста. По -
се ти о ца до че ку је пре ле по при -
род но окру же ње, са мо се ло је
уред но, а ње го ве ши ро ке ули -
це под се ћа ју на про шлост на -
се ља. По во љан ге о граф ски по -
ло жај ме ста и још увек очу ва -
ну при ро ду ко ри сте и чла но ви
фо то граф ске сек ци је ло кал не
Основ не шко ле „Мо ша Пи ја -
де”. Фо то гра фи шу углав ном
цве ће, кућ не љу бим це, пти це...
Чла но ви сек ци је уче ка ко да
по мо ћу мо бил них те ле фо на или
фо то-а па ра та свог на став ни ка
сни ме нај фи ни је де та ље. Вре -
ме углав ном про во де на отво -
ре ном, ше та ју ћи ули ца ма се ла
и сли ка ју ћи све што им до ђе
пред очи.

У да на шњем ужур ба ном све -
ту све је ма ње по је ди на ца ко -
ји, не жа ле ћи тру да и жр тву -
ју ћи сво је сло бод но вре ме,

стрпљи во при хва та ју да
ра де са де цом у сек ци ји.
Зол тан Би сак, на став ник
тех нич ког вас пи та ња и ин -
фор ма ти ке, па ра лел но ра -
ди на два ме ста: у Пан че -
ву у ОШ „Ђу ра Јак шић” и
у Ива но ву у ОШ „Мо ша
Пи ја де”, па је у обе шко ле
по кре нуо фо то граф ску
сек ци ју.

Се дам де се то ро де це у
гра ду и пе де се то ро у се лу
по де лио је у ма ње гру пе од
по пет мла дих осо ба ка ко
би им олак шао рад.

При ро да дру га чи јим
очима

Пред ме ти фо то гра фи са ња
су ра зно вр сни. У гра ду се
љу ди ви ше фо то гра фи шу,
док је у Ива но ву при ро да
уз бу дљи ви ја те ма: од ма -
лих бу ба до ша ре ног цве -
ћа и др ве ћа. Ве ћи на фо то -
гра фи ја ко је су сни мље не ди -
ги тал ним апа ра ти ма ви ше се
не из ра ђу је, са мо се нај бо ље
штам па ју на па пи ру ка да се
по ша љу на кон курс или се ор -

га ни зу ју из ло жбе. Ва жно је
усме ра ва ти мла де фо то гра фе
са ве ти ма о то ме на шта тре ба
обра ти ти па жњу, а шта је ма -
ње ва жно.

Успе шне фо то гра фи је мо гу
се ви де ти на ло кал ним из ло -
жба ма, али их има и на такмиче -
њи ма у Ср би ји и иностран ству.

– При ме тио сам да и на при -
ро ду и на све око се бе гле да ју
дру га чи је. Они па жљи ви је по -
сма тра ју где ста ју, јер мо жда
баш ту по сто је бу бе ко је би се
мо гле сни ми ти. Бо ље се бри ну
о др ве ћу. Не ка да би са мо про -
шли по ред не ког др ве та, не би
га ни при ме ти ли, а са да гле да -
ју да ли им се сви ђа, ко је су бо -
је ли сто ви, да ли би би ло за ни -
мљи во усли ка ти га... Ва жно ми
је да за во ле при ро ду – ка же
учи тељ Зол тан.

Би сак се о из ван ред ним
ус пе си ма сек ци је скром -
но из ја шња ва. При ја ви ли
су се за из ло жбу у Бу гар -
ској с ко лек ци јом ста ри -
јих фо то гра фи ја. До би ли
су и по је ди нач не на гра де,
али тим је с ко лек ци јом,
као пред став ник Ср би је,
осво јио тре ћу на гра ду. С
об зи ром на то да су фо то -
гра фи је сти гле из це лог
све та, ово се сма тра из у -
зет ним постиг ну ћем.

Сам пе да гог је 2007. го -
ди не по чео да се озбиљ ни -
је ба ви фо то гра фи јом. Да -
нас то ли ко во ли фо то гра -
фи са ње да и при ли ком шет -
ње увек по сма тра шта би
се мо гло ове ко ве чи ти. Осим
то га, с овим за ни ма њем је
сте као и пу но при ја те ља.
Као ре зул тат ду го го ди шњег
ра да, мо же да при ка же
награ де и с ме ђу на род ног

ни воа.
– У по чет ку су при зна ња ва -

жна, али са да сам већ у фа зи
да сво је фо то гра фи је ша љем
на из ло жбу јер по зна јем љу де
ко ји је ор га ни зу ју, они су мо ји
при ја те љи. Би ло да до би јем,
било да не до би јем на гра ду –
не ма ве зе. За јед но смо на из -
ло жба ма, раз го ва ра мо, скла па -
мо при ја тељ ства и то је нај ва -
жни је. Та ко ђе бих же лео да ово
пре не сем сво јим уче ни ци ма,
ка ко би сте кли при ја те ље пре -
ко фо то гра фи ја. На гра де на
кра ју сви за бо ра ве, оста ју са мо
до бре фо то гра фи је и при ја те -
љи – сма тра Зол тан.

Фот ке и сли ке на по клон

У Ива но ву се камп фо то гра фа
под на зи вом „Фо то-са фа ри” ор -
га ни зу је сва ког про ле ћа већ

дуже од де це ни је. Иа ко ово го -
ди шња ма ни фе ста ци ја ни је одр -
жа на, из ло жба под на зи вом
„Ива но во у фо ку су” ство ре на
од про шло го ди шњих сли ка и
фо то гра фи ја сни мље них на сло -
бод ну те му ор га ни зо ва на је на
дан се о ске сла ве – Ве ли ке Го -
спо ји не – у хо лу ло кал ног До -
ма кул ту ре „Жар ко Зре ња нин”.

По ми шље њу ди рек то ра До -
ма кул ту ре Мар ка Гу ра на, умет -
ни ке у Ива но во при вла чи при -
ро да. За вре ме кам па мо гу се
усли ка ти фо то гра фи је на из у -
зет но мно го те ма.

– На тај на чин про мо ви ше -
мо на ше се ло. Фо то гра фи је ко -
је се ов де ра де, а по не кад се за
вре ме кам па днев но усли ка од
де сет до два де сет хи ља да фо -
то гра фи ја, не до спе ва ју са мо
на ло кал не из ло жбе, већ до
оних ши ром све та, где за до во -
ља ва ју тра же ну те му – ка же ди -
рек тор са за до вољ ством.

Мар ко Гу ран до да је да су
мно ги при ме ти ли да је од ка да
фо то гра фи по се ћу ју Ива но во,
а камп по сто ји већ три на ест

го ди на, се ло чи сти је за бар пе -
де сет од сто. Тач ни је, мо жда и
због то га што су фо то гра фи
не ми ло срд ни, па по не кад усли -
ка ју и сме ће. Ме шта ни су уви -
де ли да се увек мо же на ћи и
та ква фо то гра фи ја на из ло жби
и за то је се ло сре ђе но; од мо -
мен та ка да при сти жу фо то -
графи све мо ра би ти уред но и
чи сто.

Жи во пи сни кра јо лик Ду на -
ва, ко ји про ти че уз Ива но во,
под јед на ко је оми ље но ме сто
ства ра ња за фо то гра фе и сли -
ка ре. Две го ди не, кра јем ле та,

ор га ни зо ва на је и ли ков на ко -
ло ни ја за умет ни ке ко ји су дан-
-два ра ди ли сво ја де ла, дру жи -
ли се, ишли на из ле те и на кра -
ју по кло ни ли сво је сли ке До му
кул ту ре. Ива но вач ка ада, не -
так ну та при ро да и оба ла, ко ју
об ли ку је хи ро ви ти Ду нав, мо -
гу би ти оми ље но из лет нич ко
од ре ди ште не са мо ста нов -
ницима Ива но ва већ и они ма
који су жељ ни ти хог, мир ног
од мо ри шта.

Ило на Ле чеи

Золтан Бисак
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Ан дра ша Ба ло ги ја, фуд бал ског
тре не ра и на став ни ка фи зич -
ког вас пи та ња из Де бе ља че,
ко ји је не ка да био ди рек тор
шко ле и пред сед ник ме сне за -
јед ни це, овом при ли ком смо
пи та ли о ње го вом иза бра ном
хо би ју – мо де лар ству. Ње го ва
при ча по че ла је пре от при ли -
ке де вет го ди на...

То ком из град ње по ве ре них му
за јед ни ца Ан драш Ба ло ги ни -
је ис по ља вао пе дант ност, али
са да, от кад се ба ви мо де лар -
ством, то чи ни не пре ста но: не -
ке ства ри је у ста њу да раз би је
го то во на ато ме, у на ме ри да
их што пот пу ни је упо зна, на
осно ву че га по том мо же бо ље
да из ра ди мо дел.

У мо де лар ству се опро бао
пре ко ко ле ге Де ја на Је ли ћа,
на став ни ка фи зич ког. По ме -
ша ла се не ка ко страст из де -
тињ ства с на ив но шћу. Пре ма
ње го вим ре чи ма, ње го ву еле -
мен тар ну страст под гре вао је
ак ци о ни филм под на зи вом
„Топ ган”, ко ји је мно ге до -
вео до гро зни це кра јем осам -
де се тих го ди на, а у ко јем глав -
ни ју нак пра ви не ста шлу ке
лов цем ти па Grumman F-14
Tomcat. А у по гле ду на ив них,
али на из глед прак тич них ре -
ше ња, па, у то вре ме он се за -
и ста уљуљ ки вао у ла жном уве -
ре њу да, осим не ко ли ко ре -
ла тив но јеф ти них ма те ри ја -
ла ко ји се ла ко об ли ку ју и
струк тур них еле ме на та, те -
шко да ће му би ло шта заиста

би ти по треб но. До из ве сног
вре ме на.

По зна ти ти по ви ави о на

За тим, то ком го ди на, ства ри
су се не ка ко спон та но по ста -
ви ле на сво је ме сто. Гру бо гле -
да но, Ан драш је од та да на -
пра вио пет на е стак раз ли чи -
тих мо де ла ави о на. Шта ви ше,
он та ко ђе од лич но по зна је тех -
нич ке па ра ме тре сво јих ави о -
на. Сва ка ко, ла и ку се мо же
при ча ти све и сва шта, али овај
пут за и ста го во ри мо о чи ње -
ни ца ма: се вер но а ме рич ки „Му -
станг П-51”, швај цар ски „Пи -
ла тус ПЦ-21”, ру ски/со вјет ски
„Су хој СУ-31”, „МиГ-29” и
„Стин сон ри ла јант” из Сје ди -
ње них Др жа ва, већ по ме ну ти
топ-ган „бо рац”...  Ба ло ги је
на па мет знао име на мо де ла
ави о на.

– Ве о ма бр зо сам схва тио
да мо де лар ство уоп ште ни је
јеф тин хо би. По го то во ако је
и зах тев ност ва жан фак тор.
Ин тер нет, тач ни је фо ру ми ко -
ји се ба ве том те мом ну де брз
и ефи ка сан при ступ на цр ти -
ма, али та ко ђе има мо мо гућ -
ност да ку пи мо мон та жне де -
ло ве уз од ре ђе не фи нан сиј ске
из дат ке. У мом слу ча ју, ово
дру го се и да ље за ме њу је на -
бав ком ком по не на та за струк -
тур не еле мен те. За тим од њих
из ра ђу јем де ло ве мо де ла, соп -
стве ним ру ка ма, а ка да је све
на свом ме сту, проб ни лет мо -
же да поч не. У су шти ни, ово
је нај о се тљи ви ја тач ка у мо -
де лар ству, за ко ју је ме ни још
увек по треб на озбиљ на по моћ.
Сре ћом, имам до брог при ја -
те ља из Бе че ја, ко ји се зо ве
Га бор Ла сто вич, ко га ујед но
мо гу сма тра ти и сво јим мен -
то ром. Он ми увек ра до по ма -
же, а ја сам во љан да по ку -
шам да са вла дам све што до -
бар мо де лар по чет ник сва ка -
ко тре ба да зна – из ја вио је
Ан драш Ба ло ги.

Пу шта ње, пра во ис ку ство

Ка ко овај мо де лар ка же, ње -
го ви про бле ми се ства ра ју
углав ном око функ ци о нал не
ко ор ди на ци је из ме ђу елек тро -
ни ке и основ не струк ту ре мо -
де ла. Као и код ствар них ма -
ши на, и у слу ча ју нај ма њих
ква ро ва мо же се ра чу на ти на
озбиљ не по сле ди це, уда рац о
тло, мо гу ће про па да ње. У но -

ви је вре ме Ан дра ше вом асор -
ти ма ну кре а тив них крај њих
про из во да до дат је и мо дел
гли се ра. За ча мац – исти на,
за сад без мо то ра – ис пит на
је зе ру је по ло жио с вр ло до -
брим, али су се оба мо де ла
ави о на, ко ји су пу ште ни да по -
ле те кра јем ав гу ста, на жа лост,
на кон не ко ли ко ва зду шних за -
вр та ња, за ри ла пред њим де -
лом у зе мљу. Сле ди ло је по -
нов но пла ни ра ње.

Ан дра шу овај хо би слу жи и
као сво је вр сно сред ство за сми -
ре ње, по го то во на кра ју ду гих
и ис цр пљу ју ћих рад них да -
на/не де ља, ка да ње гов дру ги
оми ље ни хо би – мо то ци кли -
зам, из не ког раз ло га не мо же
да упра жња ва. Ина че, као по -
сле ди ца ово го ди шње пан де -
ми је, до шло је и до за сто ја у
на бав ци не ких еле ме на та за
мо де лар ство на ру че них из Ки -
не.

– Мој нај те жи мо дел ави о -
на има око пет ки ло гра ма, та -
ко да за пла ни ра но пу шта ње
ле те ли це не са мо да ће ми
тре ба ти по у здан мо тор већ, ка -
ко сам са знао, и по себ на до -
зво ла. Иа ко су не ки од ма њих
при ме ра ка већ успе шно про -
шли пр во пу шта ње у лет на
ва ша ри шту, да ље струч но уса -
вр ша ва ње би ми до бро до шло
кроз ве жба ње и раз не ра чу -
нар ске си му ла ци је да бих сте -
као и одр жао од го ва ра ју ћу ру -
ти ну. Ина че, с ко ле гом Де ја -
ном, од ко га сам за пра во „по -
зај мио” иде ју за мо де лар ство
пре ви ше го ди на, у не ко ли ко
на вра та сам ор га ни зо вао из -
ло жбе у на шој шко ли. Ор га -
ни зо ва ли смо сек ци је за оне
ко ји су би ли за ин те ре со ва ни,
али је та ини ци ја ти ва, на жа -
лост, би ла крат ког ве ка, као
цве та ње Ти се – био је искрен
Ба ло ги.

За сад се фо то гра фи са ни мо -
де ли мо гу из бли за осмо три ти
у кре а тив ној со би по ро дич не
ку ће на шег са го вор ни ка. Мо -
де лар се на да до жи вља ји ма
ко је му у бу дућ но сти мо гу пру -
жи ти успе шна пу шта ња ње го -
вих мо де ла у лет, од но сно на
во ду.

Имре Мар ти нек

МО ДЕ ЛАР СТВО КАО ХО БИ

ИЗ МЕ ЂУ НЕ БА И ЗЕ МЉЕ

Ре ги на Ба ка тор Ердег
ро ђе на је у Руском
Се лу пре скоро
осамде сет годи на...

Ри мо ка то лич ка екли си ја у Де -
бе ља чи је ре ла тив но ма ла за -
јед ни ца по број но сти, али у
по гле ду кан то ра је ап со лут но
не за ви сна. Ово је ку ри о зи тет
и исто вре ме но огром на, не -
про це њи ва пред ност.

Ре ги на Ба ка тор Ер дег, кан -
тор у Де бе ља чи, ро ђе на је у
Ру ском Се лу пре ско ро осам -
де сет го ди на. По то мак је се -
љач ке по ро ди це, чи ји је глас
јед ном при ме тио жуп ник, а
за тим јој по ну дио да ље во кал -
но-ин стру мен тал но уса вр ша -
ва ње. За уз врат, отац де вој чи -
це од та да 11-12 го ди на по -
вре ме но је коњ ском за пре гом
од во дио жуп ни ка у Ки кин ду
или Но ву Цр њу.

Са ста ли смо се у пр вом квар -
та лу „ме се ца но вог хле ба” на
те ра си по ро дич не ку ће Ба ка -
то ро вих, уку сно окру же не цве -
ћем. Жи вот тет ка Ре ги не био
је пот пу но прот кан цр кве ном
слу жбом. Код њих у се лу би ла
је ми са сва ки дан, и по не ко -
ли ко пу та. На ра ну ју тар њу све -
ту ми су, ко ја је по чи ња ла у шест
ују тру, већ је као де те од ла зила.

Пре ма ње ним ре чи ма, ни је
би ло стру је и зи ми су љу ди у
то вре ме ишли с пе тро леј ка -
ма, а ор гу ље у њи хо вој цр кви

ра ди ле су с ме хом, уз по моћ
ми ни стран та ко ји је тог да на
био на ду жно сти. Пре ва зи ла -
зе ћи по те шко ће по ме ша не с
по чет ном, по уч ном стро го ћом,
мла да де вој ка не са мо да је

то ком вре ме на са вла да ла већ
је и пот пу но за во ле ла по сао
кан то ра. То ли ко да га је с де -
вет на ест го ди на по не ла са со -
бом у сво је но во пре би ва ли -
ште, у Де бе ља чу.

У цр кве ној за јед ни ци но вог
ме ста ста но ва ња по ла ко је по -
че ла да за ме њу је чи ка Ла за ра,
о ко јем има мо ле па се ћа ња.
То ком про ле те лих го ди на мно -
ги жуп ни ци су слу жи ли ка то -
лич ке вер ни ке се ла. Тет ка Ре -
ги на је чи та ла и је ван ђе ље. У
ма ју би се вер ни ци оку пи ли
на ве чер њој ми си, за вре ме ве -
ли ког по ста одр жа ли шта ци је,
а у ок то бру по но во на ве чер -

њој ми си. Уз све то, свој до -
при нос је дао и хор са ста вљен
од ка то лич ких же на из Де бе -
ља че ко је по се ћу ју цр кву. Кан -
тор ка је во ди ла и жуп не ма -
тич не књи ге, а би ла је и ко ор -

ди на тор дру гих ло кал них
добро твор них ка ри та тив них
ак тив но сти.

Про фе си ја је у осно ви би ла
од скоч на да ска за тет ка Ре ги -
ну, јер су де ца тог до ба рет ко
ишла у шко лу по сле осмог раз -
ре да. А по го то во де вој ке. Уме -
сто то га, са вла да ле су не ке

три ко ве у кућ ним и окућ ним
по сло ви ма, као што су ши ве -
ње, ку ва ње, пе че ње хле ба, ба -
што ван ство, об ра ђи ва ње ра -
тар ских кул ту ра и ко па ње у
ви но гра ду. Све ове ства ри не
са мо да су до че ка ле тет ка Ре -
ги ну већ су по ста ле и њен дра -
го це ни ка мен те ме љац. Кан -
тор ство је, на рав но, зах те ва ло
и кон ти ну и ра но про фе си о нал -
но уса вр ша ва ње.

Код Ба ка то ро вих су па ра -
лел но с по врт ња ком, уз си стем
на вод ња ва ња „кап по кап”,
цвет не але је та ко ђе ве ли чан -
стве не. Раз не вр сте цве ћа су
ода ни ста нов ни ци овог до ма.
Од 40-50 по сто је ћих сор ти би -
ља ка те шко је обе ле жи ти
истин ског фа во ри та за ти ту лу
нај о ми ље ни је. Од не ких ће би -
ти при го дан бу кет за вен ча ње
и го ди шњи цу, ро ђен дан...

Тет ка Ре ги на уз га ја цве ће и
оба вља до бро вољ ну кан тор ску
слу жбу са ве сно. На да се да ће
до ње ног од ла ска на по след -
њи ово зе маљ ски пут, у ка то -
лич кој жу пи Де бе ља че на ћи
за ме на за кан то ра.

Имре Мар ти нек

ЖИ ВОТ НА ПРИ ЧА С ЦВЕ ЋЕМ

У слу жби кан то ра у Де бе ља чи
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У ју жно ба нат ском гра ду Вр -
шцу по ред им по зант не ка то -
лич ке Цр кве Св. Ге лер та, налази
се и ма ла ка пе ла Све тог кр ста
на па ди ни Вр шач ког бре га. Цр -
ква је 14. сеп тем бра про сла ви -
ла сла ву ове ка пе ле и том при -
ли ком су се вер ни ци при се ћа -
ли да је зда ње из гра ђе но пре
три ста го ди на.

Бо га ту исто ри ју ка пе ле, про -
гла ше не хо до ча снич ким ме -
стом, опи сао је управ ник жу пе
Па ла ти нус Ален. На пред лог
Кри што фа Па је ра, пред сед ни -
ка та да шњег Вр шач ког окру га,
ма ла ка пе ла гра ђе на је са по -
при лич ним по те шко ћа ма то -
ком осам го ди на. Од та да је
об но вље на и 1736. го ди не по -
ста ла је ме сто хо до ча шћа. Ба -
нат ска жу па ни ја има два хо до -
ча снич ка ме ста, јед но је Ба -
нат ска То по ла, а дру го ка пе ла
Све тог кр ста у Вр шцу, на па -
ди ни бр да. У ка пе лу је уда рио
гром 1760-их, због че га су из -
го ре ли кров од шин дре и зво -
ник. На рав но, по пра вљен је та -
ко да је са да по кри вен обичним

цре по ви ма, а има и дру ги то -
рањ. За ни мљи во је и да је Јо -
сиф II то ком сво је вла да ви не
про дао пла нин ску ка пе лу на
аук ци ји и ку пи ле су је три по -
ро ди це; јед на од њих би ла је по
име ну Ши ма јер, чи ји на след -
ник и да нас жи ви у гра ду. На -
кон за вр шет ка вла да ви не Јо си -
фа II ка пе ла је вра ће на Ка то -
лич кој цр кви. У под ном де лу
зда ња вр ло ви со ке вред но сти
са хра ње но је де сеторо љу ди.

Са ма згра да ка пе ле и ње на
око ли на че сто су по се ће но ту -
ри стич ко ме сто, ода кле се у
пот пу но сти мо же ви де ти град
Вр шац у под нож ју бр да. По ред
ка пе ле и да нас по сто ји пу сти -
њач ка ку ћа, ко ја је би ла на се -
ље на до по чет ка два де сет пр -
вог ве ка. Оног ко ји је чу вао ка -
пе лу зва ли су пу сти њак; отва -
рао би је за по се те ују тро и за -
тва рао уве че. Да нас то ни је мо -
гу ће: ту ри сти ка пе лу по се ћу ју
са мо пре ко Ту ри стич ке ор га -
ни за ци је, али њо ме и да ље упра -
вља па ро хиј ски уред у Вр шцу.

Ило на Ле чеи

КА ПЕ ЛА СВЕ ТОГ КР СТА

Ме сто хо до ча шћа 
у Вр шцу

Муза музике је чика Белу при-
грлила к себи кад је имао све-
га једанаест година. Од тог мо-
мента сваки његов лични гест,
свако његово битисање је у су-
штини снажило и чинило још
уникатнијим колорит тадашњег
и те како богатог локалног му-
зичког миљеа. Штавише, увек
је тежио да својим ђацима да
аутентичан пример, неуморно
истичући да је музика увек би-
ла и остаће више од (настав-
ног) предмета и да је сваки
минут уложеног труда у савла-
давање вештине било ког ин-
струмента једна од најбољих
могућих инвестиција у живо-
ту појединаца. Након неколи-
ко година проведених на ме-
сту наставника музике у основ-
ној школи своје родне груде,
1972. године прелази у дувач-
ки оркестар милиције града
Београда, где свира на клари-
нету, затим на саксофону, а
напослетку стиче и звање ди-
ригента. Као наставника и ди-
ригента, његово име бележе и
алманаси панчевачке Музич-
ке школе. Био је оснивач де-
бељачког оркестра „5 + 2” и
дуги низ година поуздани стуб-
ослонац локалног културног
живота, те разних музичких
манифестација у оквиру като-
личке и реформатске црквене
општине, као и жива „копча”
између побратимљених места
Дебељаче и Ходмезевашархе-
ља из Мађарске.

Чика Бела је дуги низ годи-
на и након свог пензионисања

био и остао активан члан своје
заједнице и окружења. Човек с
прегршт визија и снова, који
су се заправо сви одреда тица-
ли ревитализације некадашњег
активног музичког живота Де-
бељаче. Пре свега кроз изне-
дрења нових, младих и чвр-
стих талената, музичара и во-
калиста, преко којих би „у хо-
ду”, тј. у догледно време опет
било могућно формирање и хо-
рова, и бендова, и оркестара...
Као некада. У она стара добра
времена. Ове чика Белине иде-
је сам имао прилику да запи-
шем једног јануарског попо-
днева, давне 2013. године, ужи-
вајући у указаном ми повере-
њу, у заиста ужем кругу њего-
вих бивших ученика и колега
из места. Време прође, а оде и
човек у међувремену. Нек му
је вечна слава!

Имре Мартинек



Versecen, a közel 45.000 lakost szám-
láló városban a szórványban élő
magyarság a Petőfi Sándor Kultúr-
egyesületben és a katolikus egyházban
alkot közösséget. A családon kívül
ezeken a helyeken használják és ápol-
ják anyanyelvüket és kultúrájukat.

Szeptember végén látogattunk Ver-
secre, ahol ilyenkor évtizedek óta
a szüreti napokat ünnepli a város.
Idén a közismert járványhelyzet
miatt csak a városháza előcsar-
nokában megrendezett kiállítás
jelzi, hogy eljött a szüreti napok
ideje. Célunk az volt, hogy meg-
tudjuk, hogyan él és hol találkozik
a városban élő magyar lakosság,
számszerint mintegy kétezren. Fő-
ként fiatalok hagyták el szülővá-
rosukat más országokban keresve
a jobb megélhetés lehetőségét és
a boldogulást.

Mégis, minden alkalmat meg-
ragadnak a visszatérésre: ragasz-
kodnak közösségükhöz, ahol gyer-
mekkorukat töltötték el.

Honvágy a szülőváros után

Erről nyilatkozott Bene Sándor
Zsolt, aki gyermekkora óta tagja a
Petőfi Sándor Kultúregyesületnek
Versecen. Tizenkét éves korában
kezdett el táncolni és tizenkilenc
éves koráig folyamatosan táncolt,
próbákra járt, utazott a csoporttal.
A sorsa úgy hozta, hogy külföldre
költözött, de az nem gátolja abban,
hogy bármikor, amikor hazalátogat,
szülővárosába, továbbra is jelen
legyen a táncpróbákon, társalogjon
és utazzon barátaival.

- Bécsben élek, ahol sok magyar
van. Könnyítés volt számomra,
hogy amíg rendszeresen jártam a
magyarházba, megtanultam a ma-
gyar nyelvet olyan szinten, hogy
értekezni tudjak a magyarokkal –
vallotta be Zsolt.

A családjához és szülővárosához
való ragaszkodás arra készteti, hogy
minden alkalmat megragadjon a
hazautazásra. Jöveteleit úgy időzíti,
hogy jelen legyen az ünnepnapo-
kon, rendezvényeken, de sajnos az
idén ez nem mindig sikerült. Végül
mégiscsak kijelentette, hogy bár-
mennyire vonzódik a régi közös-

séghez, a kivándorlása végleges,
mert új hazájában is jól feltalálta
magát és ez fontos számára.

A verseci Petőfi Sándor Kul-
túregyesület köré tömörülő ma-
gyarok száma változó, ezért a ve-
zetőknek minden ember személy
szerint nagyon fontos – vallja
Krizbai Hajnalka nyugalmazott
tanítónő, az egyesület titkára. A
tagok hetente két alkalommal ta-
lálkoznak és gyakorolják azt, ami
a szívük mélyén fontos számukra,
az anyanyelvüket. Az egyesületnek
jelenleg hatvan aktív tagja van és
tizenkilenc hétvégi óvodása. Az
iskolában 1992-ben megszűnt a
magyar nyelven való oktatás és
attól kezdve anyanyelvápolás mű-
ködik, heti két órával. Idén 49
gyerek él ezzel a lehetőséggel.

Sokéves tapasztalata alapján
Krizbai Hajnalka úgy véli, hogy a
szülői házból indul minden. Az
édesanya feladata, hogy a gyerekhez
magyarul beszéljen, magyarul éne-
keljen, meséljen neki, mert csak
így tudja anyanyelvét tovább vinni
a kisgyerek. Csupán az intézmé-
nyekben és egyesületekben gya-
korolt nyelvápolás nem elegendő
az aktív nyelvtudáshoz.

A rendezvények hiánya

A verseci egyesületnek is, más Dél-
bánáti közösségek egyesületeihez

hasonlóan, a tagság elvándorlása
az egyik legfájóbb pontja. Ez a ma-
gyar egyesületben is nagyon ész-
lelhető, hiszen azt lehet mondani,
hogy a 35 évnél fiatalabbak már
mind kivándoroltak. Maradtak az
idősebbek, meg a kisgyerekek, főleg
azok, akik vegyes házasságba szü-
lettek bele és az egyesületbe járnak
anyanyelvápolásra. Ilyen körülmé-
nyek között nem tudni, hogy mit
hoz a jövő, meddig maradhat meg
a magyar nyelv.

Lantos Lajos húsz évig volt a
Petőfi Sándor Kultúregyesület el-
nöke, majd néhány év elteltével is-
mét őt bízták meg az egyesület ve-
zetésével. Ebből kifolyólag nagyon
jól ismeri a verseci magyarság hely-
zetét. Úgy látja, hogy az emberek
nagyon szerények, szerényen élnek.
Az egyesületben hét - nyolc hónapig
szünetelt a munka és bármennyire
szeretnék, nehezen lehet ismét be-
indítani a tevékenységeket, mert
nagyon sok ember távol marad
különböző okokra hivatkozva. A
Herczeg Ferenc Emléknapok ren-
dezvényt azért a körülményekhez
képest sikeresnek értékeli. Véle-
ménye szerint a tömeges rendez-
vények elmaradása sokban hozzá-
járula tagság érdektelenségéhez.

Az utóbbi években fellendült az
együttműködés az ürményházi és
a verseci magyar egyesületek között.

Pintér Anna-Mária, tartományi
képviselő nagyon fontosnak tartja
ezt a lehetőséget.

- Szórványban élünk és az iden-
titásunk megőrzésére kell töreked-
nünk, különben teljesen elveszünk.
Ezért van szükség az összetartásra.
Mi még Ürményházán azzal di-

csekedhetünk, hogy fönnáll a nyolc-
osztályos iskola és a gyerekek tisztán
beszélik a magyar nyelvet. Így tu-
dunk segíteni a versecieknek is az
anyanyelvápolásban is és a beszéd-
ben is, hogy gyakorolják a magyar
nyelvet. Közös kezdeményezés ré-
vén, amelyben jelentős szerepe volt
a Petőfi Sándor ösztöndíjasnak,

diákjaink és óvodásaink hétvégen-
ként összejártak az óvodába tár-
salogni. Reméljük, hogy ez a kö-
zeljövőben is így lesz – mondta
Pintér Anna-Mária.

A verseci Szent Gellért katolikus
templomban Palatinus Alen plé-
bániai kormányzó minden tőle tel-
hetőt megtesz, hogy fenntartsa a
meglévő magyar hívőközösséget.
Minden vasárnap tart egy tiszta
magyar nyelvű szentmisét és hét-
köznapokon is átlagban magyar
nyelven folynak a misék. Hittanó-
rán a gyerekekkel beszélgetnek
magyarul, de sok gyerek már nem
érti a magyar nyelvet, így a foglal-
kozás nagy részben szerb nyelvű.

– Amikor átvettem a plébániát
és kormányzó lettem, belegondol-
tam, hogy mivel több falu tartozik
hozzám, jó lenne ha vasárnap csak
egy kétnyelvű szentmisét tartanánk.
Viszont mások figyelmeztetésére
belegondoltam komolyan, hogy
Versecen az egyház az egyetlen in-
tézmény, amely még teljes mérték-
ben tud magyar szót nyújtani az
embereknek. És így, ha fárasztó is
– főleg télen – elhatároztam, hogy
külön horvát és külön magyar nyel-
ven legyen szentmise. Ki kell tartani
emellett az utolsókig, hogy a magyar
ember magyarul hallgassa Isten

szavát és magyarul tudja Istent di-
csőíteni – szögezte le Alen atya.

A verseci magyarok továbbra is
bíznak a Vajdaság AT és az anya-
országi támogatásokban az egye-
sületük és egyházuk fenntartásához,
ahol még gyakorolni és tanulni
tudják anyanyelvüket.

Lőcsei Ilona

Péntek 2020. október 16.

pancevac@pancevac-online.rs
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SÁNDOREGYHÁZA LENCSEVÉGRŐL

Fotószakkör a természet védelmében
Az Al-Duna mentén, Sándoregyháza
és a falu környékének természeti
szépsége egyre jobban vonzza a lá-
togatókat: turistákat, sporthorgá-
szokat, fényképészeket, festőművé-
szeket. A kicsiny dél-bánáti faluba
az út egy kis hídon át vezet. A láto-
gatót szép természeti környezet fo-
gadja, maga a falu is rendezett,
széles utcái a település régi múltjára
emlékeztetnek. A település kedvező
földrajzi fekvését és a máig is meg-
őrzött természetet a helyi Moša Pi-
jade Általános Iskola fotószakkörének
tagjai is kihasználják. Főleg virágok,
háziállatok, különféle madarak ke-
rülnek fényképezésre. A szakkör tag-
jai mobiltelefonokkal, vagy a veze-
tőtanáruk fényképezőgépével tanul-
ják, hogyan kell lencsevégre kapni
a legapróbb részleteket. A szakkör
munkájára szánt időt nagyrészt a
szabadban töltik, sétálnak a falu

utcáin és fényképeznek mindent,
ami a szemük elé kerül.

A mai rohanó világban egyre ke-
vesebb olyan egyén van, aki fárad-
ságot nem sajnálva, szabad idejét
feláldozva, türelmesen vállalja a
gyerekekkel való foglalkozást a szak-
körben. Biszak Zoltán műszaki- és
informatikatanár két településen
dolgozik párhuzamosan: Pancsován
a Đura Jakšić Általános Iskolában
és Sándoregyházán a Moša Pijade
Általános Iskolában, így mindkét
helyen beindította a fotószakkört.

A városban hetven, a falun pedig
ötven gyereket osztott fel kisebb,
ötfős csoportokra, hogy könnyeb-
ben tudjanak dolgozni.

A természet más szemmel

A fotózás témája változatos. A vá-
rosban inkább embereket fényké-

peznek, míg Sándoregyházán a
természet az izgalmasabb témakör:
kis bogaraktól kezdve a sokszínben
pompázó virágokig, fákig.

A digitális gépekkel készített
fényképek közül legtöbb most már
nem kerül kidolgozásra, csak a
legjobbakat nyomtatják papírra ha
pályázatra küldik, vagy fénykép-
kiállításokat rendeznek. Fontos ta-
nácsokkal irányítani az ifjú fény-
képészeket, mire kell odafigyelni,
mi az, ami kevésbé fontos.

A sikeres fotókat helyi kiállítá-
sokon lehet megtekinteni, de a kis
fotósok szerbiai- és külföldi pá-
lyázatokon is eredményesen sze-
repeltek.

- Megfigyeltem, hogy másként
figyelik a természetet és mindent,
ami körülöttük van. Jobban oda-
néznek, hogy hova állnak, mert
talán éppen ott vannak a bogarak,
amelyeket le lehetne fotózni, jobban
vigyáznak a fákra. Valamikor el-
mentek valamilyen fa mellett meg
sem figyelve azt, most pedig meg-
nézik, hogy tetszik-e, milyen színű
a levele, érdekes lenne-e lefényké-
pezni? Számomra fontos, hogy
megszeressék a természetet –
mondja Zoltán tanár.

Biszak a szakkör kimagasló si-
kereiről is szerényen nyilatkozik.
Régebbi fényképekből készített kol-
lekcióval pályáztak egy bulgáriai
kiállításra. Egyéni díjakat is nyertek,
de a csapat a gyűjteménnyel Szerbia
képviselőjeként harmadik díjat
nyert. Tekintettel arra, hogy a világ
minden tájáról érkeztek fényképek,

ez ugyancsak kimagasló eredmény-
nek számít.

Maga az oktató 2007-ben kezdett
fotózással komolyabban foglalkoz-
ni. Ma már annyira szereti a fény-
képezést, hogy séta közben is min-

dig arra figyel, mit lehetne meg-
örökíteni. Ezenkívül ezzel a fog-
lalkozással nagyon sok barátra lelt.
Biszak Zoltán sokéves munkájának
eredményeként díjakat tud felmu-
tatni, nemzetközi szinten is kima-
gasló elismeréseket nyert.

- Kezdetben fontosak a díjak,
de most már abban a stádiumban
vagyok, hogy a képeimet azért kül-
döm a kiállításra, mert ismerem a
szervezőket, ők a barátaim. Ha ka-
pok díjat, ha nem – nem fontos.
Együtt vagyunk a kiállításokon,
beszélgetünk, barátkozunk és az a

legfontosabb. Azt szeretném a ta-
nítványaimra is átruházni, hogy
barátokat szerezzenek a fényképek
által. A díjakat mindenki elfelejti
a végén, csak a jó fotók maradnak
meg és a barátok – véli Zoltán.

Fényképek és festmények
ajándékba

Sándoregyházán már több mint
egy évtizede minden tavasszal meg-
szervezik a Foto-Safari fényképész-
tábort. Az idei esemény ugyan el-
maradt, de a múlt évi képekből és
a szabad témában készült fényké-
pekből a falu búcsújára, Nagybol-
dogasszony napjára összeállt a ki-
állítás a helyi Žarko Zrenjanin Mű-
velődési Otthon termében Sán-
doregyháza fókuszban címmel.

Guran Marko, a művelődési ott-
hon igazgatója szerint a művészeket
a természet vonzza Sándoregyhá-
zára. A táborban különösen sok
témára lehet fényképet készíteni.

- Ilymódon népszerűsítjük a fa-
lunkat is. Az itt készült fényképek
– van amikor a tábor idején na-
ponta tíz-húszezer fénykép is készül
– amelyekből nemcsak helyi kiál-
lításra kerülnek képek, hanem a
világ minden tájára, ahol megfe-
lelnek a kért témakörnek – mondja
megelégedéssel az igazgató.

Guran Marko hozzátette, sokan
észrevették, hogy amióta a fotósok
Sándoregyházára járnak, a Foto Sa-
fari tábor pedig már tizenhárom
éve tart, a falu legalább ötven szá-
zalékkal tisztább. Pontosan azért,
mert a fotósok kíméletlenek és néha

még a szemetet is lefényképezik. A
helyiek látják, hogy mindig lehet
ilyen fotó is a kiállításon, ezért a
falu rendeződött, és azóta, amikor
fényképészek érkeznek, rendnek és
tisztaságnak kell lennie.

A Duna festői tája, amely Sán-
doregyháza mellett húzódik, fény-
képészeknek és képzőművészeknek
egyaránt kedves alkotóhely. Két
éve a nyár végén festőművészeknek
is szerveznek alkotótábort, akik
egy-két nap alatt kidolgozták al-
kotásaikat, barátkoztak, kirándultak
és festményeiket a Žarko Zrenjanin
Művelődési Otthonnak ajándékoz-
ták. A Sándoregyházi sziget, az
érintetlen természet és a part, ame-
lyet a szeszélyes Duna formál, ked-
venc kirándulóhely lehet nemcsak
a sándoregyházi lakosoknak, de
azoknak is, akik csendes, nyugal-
mas pihenőhelyre vágyódnak.

Lőcsei Ilona



Bakatorné Ördög
Regina Kisoroszon
született, közel 
nyolcvan esztendővel
ezelőtt....

A torontálvásárhelyi római kato-
likus eklézsia számbelileg viszony-
lag kicsiny közösség, kántorát te-
kintve viszont abszolút független.
Kuriózum ez. És hatalmas, felbe-
csülhetetlen előny is egyúttal.

Bakatorné Ördög Regina to-
rontálvásárhelyi kántornő Kisoro-
szon született, közel nyolcvan esz-
tendővel ezelőtt. Földműves család
sarja ő, akinek énekhangjára szü-
lőfalujának plébánosa figyelt fel
egykoron, majd felajánlotta szá-
mára a további vokális-instru-
mentális pallérozást. Cserébe az
akkortájt tizenegy-két éves leányka
édesapja alkalmasint lófogattal
vitte be a plébános urat Nagyki-
kindára, vagy Magyarcsernyére.

Találkozásunkat időpontilag új
kenyér havának első negyedében
hoztuk össze, Bakatorék családi
házának virágoktól ízlésesen kör-
befuttatott tornácán. Regina néni
életét teljesen átszőtte a templomi
szolgálat. Náluk odahaza, vagyis
a faluban, naponta volt mise, még-
pedig többször is. A hajnali hatkor
kezdődő rorátéra már gyerekként
eljárt.

Elmondása szerint, villany nem
lévén, telente olyankor viharlám-
pással jártak-keltek az emberek.
Templomuk orgonája pedig 

fújtatóval működött. Egy, az aznap
épp ügyeletes ministráns erőbe-
vetésével. A kezdeti, oktatói szi-
gorral elegy nehézségeket legyűrve,
az ifjú leányka idővel nemcsak el-
sajátította, de maradéktalanul meg
is szerette a kántorkodást. Oly-

annyira, hogy tizenkilenc évesen
új lakóhelyére, azaz Torontálvá-
sárhelyre is magával vitte azt.

Új lakóhelyének templomi kö-
zösségében a szép emlékű Lázár
bácsit váltotta fel lassacskán. A
tovasuhant esztendők alatt a falu
katolikus híveit megannyi plébános
pásztorolta. Regina néni, a kántori
szolgálata mellett az evangéliumot
is felolvasta. Májusban vecsernyére
gyűltek egybe a hívek, nagyböjtben
a stációt tartották meg, októberben
az újabb vecsernyét… Mindehhez
pedig a templomba járó debellácsi
katolikus asszonyokból felálló 

kórus is bensőségesen hozzájárult.
A kántornő a plébániai anyaköny-
vezést is vezette és további helyi
karitatív tevékenységek koordi-
nátora is volt.

A professzió lényegében ugró-
deszkát jelentett Regina néni szá-

mára, hiszen az akkori idők gyer-
mekei csak elvétve mentek tovább
iskolába a nyolcadik után. A leá-

nyok meg pláne nem. Nem volt
divat. Helyette inkább olyan házi-
és háztáji munkák fortélyait sajá-
tították el, mint a varrás, főzés, 

kenyérsütés, kertészkedés, illetve
a szántóföldi kultúrák művelése,
meg a szőlőkapálás. Mindezen
dolgok Regina nénit nemcsak
megvárták, de értékes sarokkö-
vekké is lettek mindennapjainak
tudatos építkezései idején. A kán-
torkodás természetesen, folytonos
szakmai továbbképzéseket is meg-
követelt.

A virágok, mint hűséges tár-
sak

Bakatoréknál a kora tavasztól
késő őszig hűségesen termő, az
ún. csepegtetős öntözőrendszer
támogatásával a virágágyások is
pompáznak. A meglévő 40-50
fajta növényke közül mindössze
az igazi kedvencet nehéz kapásból
megjelölni. Némelyikükből alkalmi
csokor születik házasságkötésre
és évfordulóra, születésnapra…

Regina néni mind a virágozást,
mind pedig az önként vállalt kán-
tori szolgálatot lelkiismeretesen
végzi! Bizakodva, hogy addigra,
midőn egyszer őneki is el kell
majd indulnia minden halandó
utolsó földi útján, a kántorkodás
folytatásához a torontálvásárhelyi
katolikus egyházközségben is lé-
szen utánpótlás.

Martinek Imre

Balogi András torontálvásárhelyi
fociedzőt és testneveléstanárt, aki
egykoron iskolaigazgató-, illetve a
település helyi közösségének elnöke
is volt, ezúttal választott hobbijáról
kérdeztük, a modellezésről. Törté-
nete idestova kilenc esztendővel
ezelőtt kezdődött.

Ámbár a lelkületétől és a rábízott
közösségek építése idején tanúsított
munkastílusától mindig is fényé-
vekre volt a fölösleges aprólékos-
kodás, bizonyos dolgokat szinte
atomokig képes volt lebontani. A
lehető legteljesebb megismerés szán-
dékával, amire aztán épít(kez)ni is
biztosabb vállalkozás lehetett. Lett.
Ma sincs ez másképpen.

A modellezésbe Dejan Jelić tor-
natanár kollégánk révén kóstolt
bele. Afféle gyermeki rajongással
elegy naivitással. Elmondása sze-
rint az elemi rajongását egy, a
nyolcvanas évek végén többeket
lázba hozó Top Gun című akció-
film táplálta, amelyben a főhős a
Grumman F-14 Tomcat típusú va-
dászgépen csibészkedik. A naiv,
de praktikusnak tűnő megoldá-
sokat tekintve pedig… Nos, ak-
kortájt valóban abban a (tév)hitben
ringatta önmagát, hogy egypár,
viszonylag olcsó, könnyen

(meg)formálható anyagon és szer-
kezeti elemen kívül másra aligha
lesz igazán szüksége. Legfeljebb
időre.

Ismert repülőtípusok modelljei

Az évek múlásával aztán, valahogy
spontánul is helyrepakolódtak a
dolgok. Gorombán számolva,
András mintegy tizenöt különböző

repülőmodellt készített el azóta.
Mi több, repülőinek technikai pa-
ramétereit is kiválóan ismeri. Per-
sze, a laikusnak bármit be lehet
mesélni, viszont a tények ellen
ezúttal valóban nincs apelláta! Az
észak amerikai P-51 Mustang; a
svájci Pilatus PC-21; az orosz/szov-
jet Suhoj SU-31; MiG-29; továbbá
az USA-beli Stinson Reliantés a
már említett, ugyancsak „ámeri-
kai” vadászrepülő… nevének he-
lyes írásmódját utólag ellenőrizve
az egyezés 101%-os. Holott be-
szélgetésünk idején a kolléga egyál-
talán nem „puskázott”. Helyette

inkább egy-egy bögre gőzölgő teát
rögtönzött mindkettőnknek. Mert
nyárutó ide vagy oda, az erőltetett
módozatú és mintázatú munka-
körülmények között hangszálaink
is sokkal sérülékenyebbek lettek,
mint korábban.

- Nagyon gyorsan rájöttem, a
modellezés cseppet sem olcsó hob-
bi. Kiváltképp, hogyha az igényesség

is fontos tényező. A tervrajzokhoz
a világháló, pontosabban a téma-
körben lüktető fórumok kínálnak
gyors és hatékony hozzáférést, de
bizonyos anyagi ráfordítással az
előgyártott részeket is lehetősé-
günk van megvásárolni. Esetem-
ben ez utóbbit továbbra is a szer-
kezeti elemekhez szükséges kom-
ponensek beszerzése helyettesíti.
Belőlük készítem el aztán, saját
kezűleg, a modell részeit, s amikor
minden a helyére kerül, indulhat
a tesztrepülés. Lényegében ez a
modellezés legérzékenyebb pontja,
amiben én továbbra is komoly se-
gítségre szorulok. Szerencsémre
van egy óbecsei jóbarátom, név
szerint Lasztovics Gábor, akit
egyúttal mentoromnak is tudha-
tok. Ő szívesen segít, én meg kész-
ségesen igyekszem elsajátítani
mindazt, amit egy jó kezdő mo-
dellezőnek mindenképpen tudnia
kell – mondta el Balogi András.

A sikeres röptetés a valódi
élmény
Amint a modellező mondja, leg-

inkább az elektronika és a modellek
alapszerkezetének funkcionális ösz-
szehangolása körül akadnak gond-
jai. S akárcsak az igazi masinák
esetében, a legparányibb hibák ese-
tén is komoly következményekre
kell számítani. Talajba csapódásra,
esetleg elsüllyedésre. Merthogy
újabban egy motorcsónak-modell
is felkerült András alkotói végter-
mékeinek palettájára. A csónak –
igaz, egyelőre motor nélkül! jelesre
vizsgázott a tavon, de az augusztus
végén felröppentett mindkét modell

sajnos, néhány légi csavart köve-
tően, orral csapódott bele a talajba.
Újratervezés.

Egyébként a kolléga számára
egyfajta túlnyomás-szabályozással
is bír e hobbi. Kiváltképp a hosszú
és kimerítő munkanapok/hetek
végén, amikor a másik kedvenc,
vagyis a motorozás valami oknál
fogva nem jönne össze. Merthogy
ilyen is megesik. Az idei járvány-
helyzetből adódóan egyébként né-
mely, Kínából rendelt elemek be-
szerzése körül is jelentkeztek fenn-
akadások.

-A legsúlyosabb repülőmodel-
lem nagyjából öt kilogrammos,
így a tervezett fölrepítéséhez nem-
csak megbízható motorra, de –
mint értesültem - külön engedélyre
is szükségem lesz. Noha a kisebb
példányok közül viszont néhánnyal
már sikeresen túl vagyok az első
vásártéri röptetésen, a gyakorlás

és a különböző számítógépes szi-
mulációk általi további szakmai
megerősítés is rám férne a kellő
rutin elnyeréséhez és megtartá-
sához. Egyébként Dejan kollé-
gámmal, akitől tulajdonképpen a
modellezési ötletet is kölcsönöztem
évekkel ezelőtt, több ízben is a
ráhangolódást segítő kiállításokat
is összehoztunk az iskolánkban.
Az érdeklődőknek szakkört szer-
veztünk, mely kezdeményezés saj-
nos, igencsak tiszavirág életűnek
bizonyult – mondta el őszintén
Balogi.

A lefotózott modelleket egyelőre
riportalanyunk családi hajlékának
alkotószobájában lehet közelebbről
szemügyre venni. A modellek le-
endő sikeres röptetéseik, illetve
vízre bocsájtásuk élményében is
reménykedve.

Martinek Imre

A MODELLEZÉS MINT HOBBI
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Versecen, a Dél-bánáti városban
az impozáns Szent Gellért katolikus
templom mellett az egyházhoz tar-
tozik a hegyoldalon levő Szent Ke-
reszt kápolna is. Szeptember 14-
én ünnepelte az egyház e kápolna
búcsúját és ez alkalommal emlé-
keztek meg arról, hogy az építmény
háromszáz évvel ezelőtt épült.

A zarándokhellyé nyilvánított
kápolna gazdag történelmét Pala-
tinus Alen plébániai kormányzó
ismertette. Pajer Kristóf, az akkori
verseci körzetnek az elnöke indít-
ványára épült a kis kápolna. Az
építmény elég nehézkesen készült
el, nyolc évig tartott az építkezés.
Azóta már retaurálták is és 1736-
ban vált zarándokhellyé. A Bánáti
Egyházmegyének két zarándok-
helye van, az egyik Bánáttopolya,
a másik pedig a Szent Kereszt ká-
polna Versecen, a hegyoldalban.
A kápolnát az 1760-as években
villámcsapás érte, aminek követ-
keztében a zsindelytető és a torony
leégett. Természetesen megjaví-
tották, így most már rendes cse-
réppel födött és másik tornya is

van. Érdekességnek számít még,
hogy II. József uralkodása alatt a
kápolnát árverésen eladta, és há-
rom család vette meg. Egyik tu-
lajdonos, Simeier utódja a mai na-
pig is él a városban. Miután II. Jó-
zsefnek letelt az uralkodási ideje,
a kápolnát visszaadták a katolikus
egyháznak. Tiz személy van elte-
metve a kápolna padlózatában.
Nagyon nagy értékű kápolnáról
van szó.

Maga a kápolna épülete és kör-
nyéke gyakran látogatott turistahely,
ahonnan a hegy aljában fekvő Ver-
sec városa teljes egészében bete-
kinthető. A kápolna mellett a mai
napig fennáll egy remeteház, amely-
nek a kápolna felépítésétől a hu-
szonegyedik század elejéig mindég
volt lakója. A remetének nevezett
lakó őrizte a kápolnát, reggel ki-
nyitotta és este gondosan bezárta.
Ma már erre nincs lehetőség, láto-
gatni csak az idegenforgalmi szer-
vezeten keresztül lehet, ám fenn-
tartása továbbra is a verseci plé-
bániahivatal hatásköre.

Lőcsei Ilona

Béla bácsit tizenegy éves korában
fogadta kegyeibe a zenék múzsája.
Önéletrajzi vallomásaira alapozva
emeljük ki, hogy sokrétű és szer-
teágazó, egymással párhuzamosan
futó zenepedagógusi és zenészi te-
vékenységével mindenekelőtt szü-
lőfalujának életébe visz színt. Di-
ákjai előtt személyes példával is
igazolva, hogy a muzsika, több
mint egyszerű tantárgy (!), s bár a
hangszertanulás bizonyos fokú le-
mondással jár, művelőinek hosszú
távon többszörösen is megtéríti a
hűséget. A helyi általánosban töltött
pedagógusi éveit követően a belg-
rádi városi rendőrség fúvószene-
karába 1972-ben „igazol át”, ahol
előbb klarinéton, majd szaxofonon
játszik, végül pedig karmestere lesz
e formációnak. Nevét, hangszer-
pedagógusi és karnagyi minősí-
tésben, a pancsovai zeneiskola al-
manachjai is jegyzik. Alapító tagja
volt a szépemlékű debellácsi 5+2
együttesnek, továbbá hosszú éveken
keresztül pillére a helybéli magyar
művelődési-, illetve a katolikus és
református egyházi berkek zenei
megnyílvánulásainak. Mindeköz-
ben pedig élő zenei és emberi ka-
pocs a két testvértelepülés, vagyis
szülőfaluja és az anyaországi Hód-
mezővásárhely között.

Részleges visszavonulása pedig,
míg csak futotta erejéből, koránt-
sem jelentett egyet a küzdelem fel-
adásával. Mindenekelőtt ott voltak
(s maradtak) az álmok. Az álmai,
amelyeket „bizony jó lenne meré-
szen továbbálmodni! Mert a régi
mestereknek, közöttük Béla bácsi-

nak is, voltak tanítvényai, akik -
bár némelyiküket más (zeneidegen)
vizekre is rávitt a nagybetűs élet -
még mindig hordoznak magukban
elegendő továbbadható tudást és
tapasztalatot. Visszahozva a pályára
ezáltal belátható időn belül nem-
csak új hangszerszólistákat, de akár
új énekkar(oka)t és zenekar(oka)t
is. Kulturális és öntudaterősítő ka-
paszkodókat. Egy cseppet sem tit-
kolt szándékkal: a torontálvásár-
helyi magyarság zenei életében be-
állt pangást sűrgősen fel kell szá-
molni!“- Ez utóbbi, kiemelt sorokat
még a távoli 2013-ban vethettem
papírra. Mintegy szakmai üzenet-
ként egy családias hangulatú, ta-
nítványt és pályatársat egybegyűjtő
január deréki összejövetelnek. Ko-
lingerék hajlékában. Azóta sajnos,
csupán az idő homokszemei pe-
regtek el. És újból szegényebbek
lettünk egy értékes emberrel.

Martinek Imre

A SZENT KERESZT KÁPOLNA

Zarándokhely Versecen

ÉLETTÖRTÉNET VIRÁGOKKAL

Kántori szolgálatban Torontálvásárhelyen

EGY ЕMBER PORTRÉJA

Kolinger Béla 
(1942 – 2020)



Ка да не ко ко ни кад ни је био у
Пан че ву кре не у шет њу по град -
ским ули ца ма, ла ко мо же да
пре по зна и сјај и бе ду на шег
гра да: по ред бле шта вих ка фи -
ћа, ре сто ран чи ћа и но вих ма -
лих хо те ла, „ви се” љу шту ре ста -
рих обје ка та или оних чи ја је
град ња за по че та, али не и за -
вр ше на. Та ме ста су нај че шће
сте ци шта бес кућ ни ка, нар ко -
ма на, али и жи во тињ ских вр -
ста ко је иду уз пр љав шти ну –
па цо ва и па са лу та ли ца.

О то ме ка кве су ин ге рен ци је
ло кал не са мо у пра ве у ве зи са
„шмин ка њем” не у глед них зда -
ња по раз го ва ра ли смо са Сла ве -
том Бо ја џи ев ским, ди рек то ром
ЈП-а „Ур ба ни зам”. За тим смо по

на шем из бо ру, што не зна чи и
да је нај ре пре зен та тив ни ји, по -
ку ша ли да по ре ђа мо објек те ко -
ји по свом из гле ду штр че...

Не ма тај ни: град не мо же да
учи ни мно го у по гле ду сре ђи -
ва ња ста ња око „ста рих” слу -
ча је ва. Сла ве Бо ја џи ев ски,
дирек тор ЈП-а „Ур ба ни зам”, об -
ја шња ва да је пр ва и основ на
ствар ре ша ва ње имо вин ско-
прав них од но са и до да је:

– Та про бле ма ти ка је ве за на
за из да ва ње до зво ла за из град -
њу, од но сно за до но ше ње пра -
во сна жних суд ских пре су да.
Ле га ли за ци је без то га не ма. Ре -
сор ни се кре та ри јат Град ске
упра ве не мо же да по сту па по

зах те ву ни јед не стра не без ре -
ше них од но са. Ко год био ин -
ве сти тор, мо ра да до не се це -
ло куп ну про јект но-тех нич ку
до ку мен та ци ју. Ка да она по -
сто ји, ка да је све чи сто, пред -
мет се ре ша ва бр зо. По сто ји
за кон ска мо гућ ност: по ша ље се
ин ве сти то ру пи смо у ко ме се
тра жи да до пу ни тех нич ку до -
ку мен та ци ју у скла ду са за ко -
ном у од ре ђе ном ро ку, а чи ји
је део и оба ве ште ње да ће би ти
из да та до зво ла за ле га ли за ци -
ју или ре ше ње о ру ше њу објек -
та. Ово дру го се из да је ка да су
у пи та њу не по сред ни ин те ре -
си гра да, као што су же ле зни -
ца, јав на са о бра ћај ни ца, ма ги -
страл ни це во вод...

То је, сва ко за се бе мо же да
за кљу чи, не по пу лар на ствар,
али се то ме и при сту па ка да је
не ко био то ли ко ба хат да отво -
ри, ре ци мо, тра фи ку где јој ни -
је ме сто. Дру га чи је се гле да на
си ту а ци ју ка да не ко из и гра за -
кон на сво јој пар це ли – та да су
ства ри за ни јан су флек си бил -
ни је, али про пи си се и он да
по шту ју; Град ан га жу је фир му
ко ја ру ши не ле га лан обје кат о
тро шку ин ве сти то ра. И, за кон
је де фи ни сао: не ке објек те ле -
га ли зу ју По кра ји на и Ре пу бли -
ка, а не ке Град. По ен та је у то -
ме, вра ћа мо се, чи ја је пред -
мет на имо ви на; Град не ма ме -
ха ни зам да ути че на по зна те
при ват не ин ве сти то ре ко ји у

по се ду има ју за шти ће но кул -
тур но до бро, спо ме ни ке кул ту -
ре, већ им за кон на ла же оба -
ве зу да са ми одр жа ва ју објек -
те, а уко ли ко то не чи не, др жа -
ва је у оба ве зи да ин ве сти ра у
те објек те, за шта ис по ста вља
ра чу не вла сни ци ма. Е, ако они
ни су пла ће ни, мо же до ћи и до
оту ђе ња објек та...

Има до брих ве сти...
– Тре нут но је у за вр шној фа -

зи из ра де до ку мент чи јом при -
ме ном ће би ти улеп ша но Пан -
че во: од лу ка о уре ђе њу фа са да
на те ри то ри ји гра да. Овај акт
про пи су је да ће Град фи нан -
сиј ски уче ство ва ти у ре но ви -
ра њу фа са да, пре све га, у ужем
град ском је згру, и то на објек -

ти ма ко ји су у од ре ђе ној ме ри
под за шти том За во да за за шти -
ту спо ме ни ка кул ту ре. Вла сни -
ци згра да ће има ти мо гућ ност
да се при ја ве на кон курс, по -
сле ког ће Град су фи нан си ра -
ти улеп ша ва ње ода бра них екс -
те ри је ра. У слу ча је ви ма јав не
сво ји не Пан че во ће сто по стот -
но фи нан си ра ти ре но ви ра ње.
На овај на чин же ли мо да сти -
му ли ше мо вла сни ке обје ка та
да се у оп штем ин те ре су по за -
ба ве из гле дом гра да и да ти ме
сви за јед но до би је мо но ву вред -
ност – за кљу чу је Бо ја џи ев ски.

По гле дај мо за јед но шта бо -
де очи сва ком про ла зни ку на
пан че вачким ули ца ма...

С. Трај ко вић

ТЕМА БРОЈА
Петак, 16. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Чим се пу сти не ко ли ко ко ра -
ка кроз Град ски парк, тик до
На род ног му зе ја, не ка да -
шњег Ма ги стра та, пре ле пе
гра ђе ви не у ср цу гра да, на -
ла зи се сра мо та ко ја се те -
гли од 1994. го ди не – „Па ну -
ка”. Тзв. згра да, чи ја је
град ња до бро од ми ца ла ка -
да је за по че та пре ви ше од
че тврт ве ка, да би из -
не на да ста ла, има сво -
ју при чу. Ин ве сти тор
„Ин грап-стан” мо рао је
да об у ста ви ра до ве јер
су по кра јин ске и град -
ске ин спек ци је има ле
на лаз да из град ња
шко ди згра ди Му зе ја.
Ус пут, ни је по сто ја ла
ни ва лид на тех нич ка
до ку мен та ци ја, па се сти гло
и до ин спек циј ског ре ше ња
о ру ше њу „Па ну ке”. Та да -
шњи ди рек тор на ре че не
фир ме обе ћао је све че га се
се тио, укљу чу ју ћи и брз за -
вр ше так ра до ва, а он да –
ни шта, осим што је по лу гра -
ђе ви на, „пар ков ска ле по та”,
на ста ви ла да се рас па да.

По чет ком про шле го ди не
ски ну те су ске ле и за кр пе
ра зних вр ста с фа са де, па се
мо же ре ћи да спо ља „Па ну -
ка” и не из гле да екс трар ђа -
во; срж про бле ма је уну тра,
а та мо је мо гу ће сти ћи и из

Ули це бра ће Јо ва но вић, иа -
ко су ула зи у ком плекс, као,
за тво ре ни: руп ча ге, жи це
ко је ви ре, крш и лом.

Нај ве ћи про блем у ве зи
са овим има, ре ко смо, На -
род ни му зеј: по чет ком
2000. го ди не исе чен је хи -
дрант, а то се до го ди ло на
„Па ну ки ном” пла цу. Та ко је

пре ки ну то на па ја ње це ле
про тив по жар не мре же у
јед ном кри лу, а љу ди из
Му зе ја не ма ју пра ва да уђу
на ту ђи плац да то про ко па -
ва ју. По сто ји и ве ли ки про -
блем с вла гом – на кон сва -
ке ве ли ке ки ше во да се сли -
ва у при зе мље Му зе ја.

На рав но, као и у свим
слич ним при ча ма, ста но ви
у „Па ну ки” су по не ко ли ко
пу та про да ва ни раз ли чи тим
вла сни ци ма, па пу не ру ке
по сла ов де има ју и су до ви,
а за вре ме тра ја ња про це са
ни ко ни шта не сме да ди ра.

ЗГРА ДА „ПА НУ КА”

„По жар” ко ји тре ба да га се су до ви

Кад се чо век спу сти низ пе -
шач ку Ули цу Ни ко ле Те сле,
ко ја ле по из гле да, а пре не го
што до спе до Же ле знич ког
пар ка – ма ми по глед ка Ста -
рој пи ва ри; ужас, ру и на де -
лу је као да ће се у пот пу но -
сти сру ши ти кад ду не ја ча
ко ша ва! Из го ре ла је апри ла

2005. Ви се гре де, кроз
„отво ре не” про зо ре ви ре
круп не биљ ке... Да још увек
по сто ји, да се Тур ци и Хо лан -
ђа ни ни су цен ка ли, од но сно
да је „Ефес” ни је про дао
„Хај не ке ну”, ко ји ју је за тво -
рио, пи ва ра би за две го ди -
не на пу ни ла три ве ка. У сте -

ча ју је од 2008. Но вем бра
2014. го ди не Град је рас пи -
сао кон курс за нај бо ље ре -
ше ње ре кон струк ци је згра де
Ста ре пи ва ре. Убр зо је иза -
бран ау тор ски тим Де ја на
Миљ ко ви ћа. Што се ни шта
ни је по ме ри ло од он да – не
зна се.

Исто ри ја ко ја го во ри о овој
згра ди про те же се кроз ве ко -
ве. Абра хам Ке пиш из Бра ти -
сла ве до био је 12. ја ну а ра
1722. го ди не ли цен цу да
отво ри пи ва ру у Пан че ву.
Пи ва ра је по ста ла вла сни -
штво Иг на ца Вај фер та 1847,
а у на ред них сто го ди на по -
ро ди ца Вај ферт је мо дер ни -
зо ва ла фа бри ку, ква ли тет
пи ва се по бољ ша вао и про -
дај на мре жа се ши ри ла. Сва -
ка ко нај по зна ти ји Иг ња цов
по то мак био је Ђор ђе Вај -
ферт, гу вер нер На род не бан -
ке Кра ље ви не Ср би је, ин ду -

стри ја лац, иму ћан и угле дан
чо век, ко ји је пре ми нуо 1937.
Пан че вач ка пи ва ра је по ста -
ла На род на 1946, 1947. го -
ди не ста вље на је под за шти -
ту др жа ве, од 1964. го ди не
по сло ва ла је као по гон у са -
ста ву ПИК-а „Та миш”, а сеп -
тем бра 1977. го ди не пу ште на
је у рад пи ва ра на но вој ло -
ка ци ји на Ко те жу 2, чи ме је
по сле ви ше од два и по ве ка
на овом ме сту пре ста ла про -
из вод ња пи ва. У објек те у
Ули ци Ни ко ле Те сле и на Ке -
ју Ра до ја Да ки ћа усе ли ла се
„Ме та лур ги ја”: ста ре пи вар -
ске ма ши не и ко тло ви се че ни
су у ста ро гво жђе и про да ва -
ни на ки ло ка ко би би ло
осло бо ђе но што ви ше про сто -
ра за скла ди ште ње ме тал не
га лан те ри је. По сле из ла ска
пред у зе ћа из згра де у њу су
ушли скит ни це и кра дљив ци
дрв не гра ђе.

СТА РА ПИ ВА РА

Вај фер ти се по ми чу у гро бо ви ма

У Ули ци Жар ка Фо га ра ша, у
ши рем цен тру гра да, на ла зи
се згра да пан че вач ког Јав -
ног и пар ног ку па ти ла, по -
зна тог и под на зи вом Тур -
ско ку па ти ло. Отво ре но је
1909. го ди не, ба зен с то -
плом во дом био је у сре ди -
шту објек та, а с обе стра не
су би ле пар не со бе. О све му
се у то вре ме во ди ло ра чу -
на, па је био по знат и рас по -
ред ко ри шће ња ку па ти ла за
да ме и за го спо ду. Сви су
во ди ли ра чу на о тро је зич -
ном упо зо ре њу на зи ду: „За
мир се умо ља ва”. На ши ста -
ри ји су гра ђа ни пам те да су
и ше зде се тих го ди на про -

шлог ве ка од ла зи ли у пар но
ку па ти ло. Ка жу да су та да
по ред цен трал ног ба зе на у
за себ ним оде ље њи ма по -
сто ја ла и че ти ри ма ња ба зе -
на – ка де, по год на за по ро -
дич но ку па ње.

Већ на пр ви по глед згра -
да, иа ко је сад ван функ ци је
и не у глед на, од у зи ма дах –
ра ди се о јед ном од нај леп -
ших зда ња у Пан че ву, ко је је
под за шти том др жа ве. Ар хи -
тек те об ја шња ва ју да згра ду
пар ног ку па ти ла по себ ном
чи не еле мен ти се це си је и
ди ван ен те ри јер (до ког ми
ни смо ус пе ли да стиг не мо).

Фир ма „Ме га про јект” би ла

је „ста нов ник” Тур ског ку па -
ти ла по што је за јед нич ко ку -
па ње по ста ло де мо де. При ва -
ти за ци ја, про ме не вла сни ка,
спо ро ви... све то спре чава

др жа ву да пре ду зме кон -
крет не ме ре на са на ци ји
згра де, као и Пан чев ке и
Пан чев це да по том ужи ва ју у
рет ко ле пом при зо ру.

ПАР НО (ТУР СКО) КУ ПА ТИ ЛО

Не ка да за јед нич ко брч ка ње, са да ту га

План је, очи глед но, био
су ви ше леп да би био
оствар љив: у ју лу 2009, то -
ком Лет ње уни вер зи ја де у
Бе о гра ду (на ко јој је уче -
ство ва ло 8.600 так ми ча ра
из 128 зе ма ља), у ха ли „Ба -
гре мар” тре ба ло је да се
одр жа ва ју над ме та ња у дво -
ран ским спо р то ви ма с лоп -
том. Ха ла ни је за вр ше на,
већ са мо ње на основ на кон -
струк ци ја, а у ње ну из град -
њу, за по че ту апри ла 2008.
(ра до ви су на ста вље ни и по -
сле Уни вер зи ја де), АП Вој -
во ди на и Град Пан че во уло -
жи ли су 1,3 ми ли о на евра.
Пла ни ра но је да ви ше на -
мен ска ха ла има 8.830 ме -
та ра ква драт них, те да с
при зе мљем и спра том по -
слу жи за спорт ска де ша ва -
ња и за отва ра ње тр го ви на.

Ура ђе ни су бе тон ска кон -
струк ци ја, те мељ, око 80
про це на та под не пло че, ар -
ми ра но бе тон ски зи до ви и

ме ђу спрат не кон струк ци је.
Кров ни је за вр шен, па је „Ба -
гре мар” „ви сио” са 70 про це -
на та пла ни ра ног че ли ка
изнад про сто ри ја. Из во ђач

ра до ва – фир ма „Мон те ра”
из Бе о гра да ста ла је с по -
слом 2010, от кад је њен ра -
чун у бло ка ди; у сте ча ју је од

ок то бра 2015. Део че лич не
кон струк ци је ка сни је је укра -
ден. Ни су из во ђе не ин ста ла -
ци је, па су „тр гов ци жи цом”
оста ли крат ких ру ка ва.

Од 2014. го ди не при ча се
о са на ци ји објек та. Град је
по ку ша вао и да га про да,
али џа ба, куп ци се ни су по -
ја ви ли. По кра јин ска Упра ва
за ка пи тал на ула га ња и
чел ни ци Пан че ва по ку ша ли
су не ко ли ко пу та да на ђу
из лаз из ове си ту а ци је, али
без у спе шно. Бај д веј, за
ба че не па ре ни ко ни је од -
гова рао.

Гра фи ти на бе тон ским зи -
до ви ма са да су не што нај -
леп ше што се та мо мо же ви -
де ти. Оро ну ла кон струк ци ја,
„ми не” по уну тра шњо сти не -
до вр ше не ха ле, ђу бре, ра зно
ра сти ње, ис ко ри шће ни
шпри це ви и кон до ми – тек су
де лић „бо го у год ног” при зо -
ра. Сла ву бу вља ку у овом
кра ју гра да ни шта, из гле да,
не мо же узе ти...

ХА ЛА „БА ГРЕ МАР”

Ма, не иде, бу вљак је ту глав ни!

КА ДА ЋЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ РУ И НЕ ПРО МЕ НИ ТИ ИЗ ГЛЕД НА БО ЉЕ

ПО МОЋ ЧИ СТИХ ПА ПИ РА И ГРАД СКОГ НОВ ЦА

Кре ће мо из епи цен тра гра да,
са угла Кор зоа и Ње го ше ве,
где се не ка да је ло и пи ло у
ле ген дар ном „Кор зоу”, оми -
ље ном оку пља ли шту пан че -
вач ких бо е ма, ко је је то оста -
ло и ка да му је на зив про ме -
њен у „Код Не дељ ка”, увек
пу ном рас по ло же ног све та.
Ако по сто ји ста нов ник овог
гра да ста ри ји од че тр де сет
го ди на ко ји ни ка да ни је по -
пио ко лу, шпри цер, ра џу, ка -
бе зу или пи во „Код Не дељ -
ка”, тај баш и ни је Пан че вац.

Про па да ње УП „Сло бо да”,
у чи јем вла сни штву су би ли
два хо те ла и „бр до” ка фа на и
ре сто ра на, озна чи ло је уни -
шта ва ње ве ћег де ла не ка да
дру штве не имо ви не. Сте чај
ка фа не „Кор зо”, као имо ви -
не из „Сло бо ди не” сте чај не

ма се, за по чео је 16. фе бру а -
ра 2009. Аген ци ја за при ва -
ти за ци ју је го ди ну и по да на
ка сни је обје кат пре да ла Ди -
рек ци ји за из град њу и уре -
ђе ње Пан че ва и ота да ни -
шта... На јед ном од сај то ва
ко ји се ба ве вла сни штвом
обје ка та сто ји да су, по ред
Гра да Пан че ва, вла сни ци
екс ка фа не и два при ват на
пред у зет ни ка, али мр ка ка па
– раз ва ље ну фа са ду „кра се”
пла ка ти, пар те и ма ли огла -
си, а та мо је опа сно и про ћи
јер се „че ка” да пад не кров
или ис пад не не ки про зор.

А ка ко ће тек да за штр чи
ово ру гло ка да бу де би ла
за вр ше на ре кон струк ци ја
пар ка, сва ко ме ко има има -
ло спо соб но сти има ги на ци је
ни је те шко да за ми сли.

КА ФА НА „КОР ЗО”

И Не дељ ка и гра ђа не је блам
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Ови да ни у ко ји ма пре о вла да ва ју не -
што ни же тем пе ра ту ре иде ал ни су за
кла ње и об ра ду то вље ни ка. Пред сто је
нам сла ве и пра зни ци, а си гур но је и
да ће мо тр пе зу, по ред пра се ти не,
јагњети не, ју не ти не и оста лих ме сних
де ли ци ја, обо га ти ти и тор та ма и ко -
ла чи ма. Ипак, ва ља би ти на опре зу!

Зна мо да су рет ке го ди не ка да сви -
њо кољ про ђе без три хи не ло зе, те шке
бо ле сти ко ју иза зи ва па ра зит три хи -
не ла. Бак те ри ја сал мо не ла је, исто та -
ко, раз лог да до бро про ве ри мо чи ме
се хра ни мо.

Ве те ри нар ски спе ци ја ли стич ки ин -
сти тут Пан че во, ко ји је над ле жан за
цео Ју жно ба нат ски округ, вр ши ми -
кро би о ло шка и хе миј ска ис пи ти ва ња
ме са, су хо ме сна тих про из во да, ди -
мље них сла ни на, ри бе, го то вих про -
из во да – ку ва них је ла, пље ска ви ца,
пи ца, те сте ни на, сла до ле да, ко ла ча,
пе ци ва, ја ја (ко кош јих и пре пе лич -
јих), мле ка, си ре ва, кај ма ка, ме да...

Ова уста но ва има скло пље не уго во -
ре с ве ћим ре сто ра ни ма, ка фи ћи ма и
пи це ри ја ма, али је ва жно зна ти и то
да сва ко фи зич ко ли це мо же да до ђе и
уве ри се у ис прав ност хра не ко ју је де.

Оба ве зна кон тро ла

Кон тро ла на мир ни ца мо ра да се врши
чак и ка да ри зик уоп ште не по стоји.

– До шла сам до пи це ри је, где сам
пи та ла за по сле не ра де ли с на ма или с
би ло ко јом ре фе рент ном ку ћом. Они
су ре кли да не ма ју по тре бе за тим. А
сва ки су бје кат, то јест ли це ко је се ба -
ви про ме том хра не, од но сно про из -
вод њом, ди стри бу ци јом и пре ра дом
на мир ни ца, мо ра или да има уго вор
или да на осно ву сво је са мо кон тро ле
вр ши над зор сво јих на мир ни ца. За
раз ли ку од то га, они че ка ју да до ђе ве -
те ри нар ски или санитарни ин спек тор
и да их опо ме не ка ко би они то ура ди -
ли. Али они са ми мо ра ју да про ве ра -
ва ју оно што ну де пр вен стве но због
сво јих гра ђа на. Имам ути сак да они

ни су ни зна ли да по сто ји спе ци ја ли -
стич ки ин сти тут ко ји се ба ви здрав -
стве ном за шти том жи во ти ња и во ди
ра чу на о здрав стве ној ис прав но сти и
кон тро ли на мир ни ца на осно ву пра -
вил ни ка и за ко на о без бед но сти хра не

– ре кла је Сла ви ца Ку ша Је ле си је вић,
док тор ве те ри не и ди рек тор ка ове ве -
те ри нар ске спе ци ја ли стич ке уста но ве.

Ри зи ко ва ње ску по ко шта

Про блем је у то ме што се гра ђа ни,
ка ко то обич но би ва, ја вља ју да за -
тра же ана ли зу хра не пре ка сно, од но -
сно тек он да ка да се не ко раз бо ли.

– Гра ђа ни мо гу да нам се обра те,
да до ђу до нас или мо гу да нас по зо ву
да ми до ђе мо и узме мо узо рак хра не.
Ре зул та те до ста вља мо пре по ру че ном
по штом, имеј лом или фак сом. Пре -
во ди мо на ен гле ски, ру ски и оста ле

је зи ке и то он да ула зи у на ше ми ни -
мал не це не ко је про пи су је Ве те ри -
нар ска ко мо ра Ср би је. Ми кро би о ло -
шке ана ли зе на мир ни ца се кре ћу око
1.490 ди на ра и ту спа да ју и ме со,
кола чи и ја ја. Хе миј ске ана ли зе су

не што ску пље. Ра ди мо и бри се ве ру -
ку и по вр ши на на ко ји ма се ра ди, што
је ве о ма ва жно. Че сто се бак те ри је
изо лу ју упра во на овим да ска ма, а
ако до ђе до кон так та са за ра же ном
опре мом, и ме со ће се ин фи ци ра ти.
Бри се ви ста ју од 1.080 до 1.450 ди на -
ра – об ја сни ла је Сла ви ца Ку ша.

У Ве те ри нар ском спе ци ја ли стич ком
ин сти ту ту, чи ји су те ле фони 313-208 и
065/8334-600, мо же те да до би је те са -
ве те ка ко да, на при мер, ефи ка сно от -
кло ни те не ку бак те ри ју чи је се при су -
ство уста но ви. Та мо се ис пи ту је и ми -
кро би о ло шка ис прав ност хра не за жи -
во ти ње. Ин сти тут се на ла зи на адре си
Но во се љан ски пут 33 и отво рен је сва -
ког рад ног да на од 7 до 15 са ти, а у
слу ча ју по тре бе и су бо том и не де љом.

Реч је о ре фе рент ној ла бо ра то ри ји,
ко ја има акре ди то ва не ме то де од 2005.
го ди не и мо же се по хва ли ти зна чај -
ним ис ку ством и ве ли ким број об ра -
ђе них узо ра ка, што ту уста но ву чи ни
ли де ром на тр жи шту. Ин сти тут ра ди
од 1993. го ди не. Ј. Ка та на

Институт је отворен сваког
радног дана од 7 до 15
сати, а у случају потребе и
суботом и недељом.

Без об зи ра на то где се на ла зи мо: у
пре во зу, са мо по слу зи, на по слу, или
док ко ри сти мо те ле фон – ра дио и му -
зи ка су на ши не из бе жни са пут ни ци.
Има љу ди ко ји и не при ме ћу ју ка да је
ра дио укљу чен, док је дру ги ма то са -
став ни део сва ко дне ви це и на чин да
се би опле ме не и улеп ша ју да не. Они
има ју сво је оми ље не ра дио-ста ни це
и нај дра же во ди те ље и сма тра ју да би
им без ра ди ја жи вот био не пот пун.

На ши су гра ђа ни су и овог пу та би -
ли по де ље ни у по гле ду на ше ово не -
дељ не те ме.

ЛУ ЦИ ЈА ЋА ТО ВИЋ, 
при ме ње ни умет ник:

– Не слу шам ра дио. Раз лог је то што
имам те ле ви зор и ра чу нар. Углав ном
сам за ком пју те ром. Чи там и но ви не,
пра тим ве сти... Чак и ТВ све ма ње гле -
дам, за пра во. Де ша ва ло се ра ни је да
слу шам ра дио, ако је већ укљу чен, али
ја са ма га ни ка да не па лим. Од апа ра -
та имам ра дио-са т и ко ри стим га са мо
за бу ђе ње. Он се по де си ка ко би вас
про бу дио у од ре ђе но вре ме и то му је,
у мом слу ча ју, је ди на свр ха.

ПРЕ ДРАГ ПА ТИЋ, пред у зет ник:
– Да, слу шам ра дио. Це ло пре под не,

сва ког да на. У ко ли ма и на по слу, пре -
ко ин тер не та у кан це ла ри ји. Не мам
од ре ђе ну ста ни цу, ма да се оне ко је ми

се сви ђа ју по ла ко га се. Преузима их
ова но ва кул ту ра ко ја се на ме ће и ко ја
ме ни, искре но, не од го ва ра. Све ми је
те же да на ђем пра ву ста ни цу за се бе.
Слу шам му зи ку, као и ве сти, све вр сте
са др жа ја. До ста му зи ке и ма ло ве сти.
По се бан ра дио-апа рат не мам, већ слу -
шам у скло пу дру гих уре ђа ја.

СА ВО ЈО ВА НО ВИЋ, 
ди пло ми ра ни ин же њер по љо при вре де:

– Слу шам му зи ку на ра ди ју док во -
зим ко ла. У оста лим слу ча је ви ма радио
не укљу чу јем. Ве сти пра тим на дру га -
чи ји на чин: гле дам те ле ви зи ју, ко ри -
стим ин тер нет. За ни мљи ви је ми је да
се ин фор ми шем тим пу тем не го да
слу шам ра дио. Ни ра ни је, док ни смо
има ли мо бил не те ле фо не и ин тер нет,
ни сам имао оби чај да слу шам ра дио.

ДА ЛИ БОР ГУ ЊИЋ, све ште ник:
– Че сто во лим да по слу шам ра дио.

Не пра тим ни шта од ре ђе но, али нај -
че шће ми па жњу при ву ку по уч не еми -
си је. Ја ко во лим еду ка тив не ства ри.
Са да ка да по гле да те, ин тер нет је бо -
гат ство, али ра дио не мо же те да из -
ба ци те из упо тре бе. На те ле фо ну га
та ко ђе укљу чу је те, по слу ша те не што.
Ра дио је ап со лут но у упо тре би и да -
ље. Слу шам га у ко ли ма, код ку ће, на
те ле фо ну, ка да сед нем мо жда не где
да се опу стим... Еми си је ин фор ма -

тив ног ка рак те ра пра тим, чи сто онако
да обо га тим зна ње. Да ли је то ло кал -
ни ра дио, Ра дио Бе о град, ни је ва жно.
Не мам за се бан апа рат, слу шам на
свом те ле фо ну и на ин тер не ту.

СЛО БО ДАН КА МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ, 
еко ном ски тех ни чар:

– Не слу шам ра дио, гле дам стал но
ју тар њи про грам на „Пин ку”. Та ко
сам оба ве ште на у по гле ду то га ка кво
је ста ње код нас у Ср би ји. Због ви ру са
нај ви ше слу шам ве сти. ТВ ми је бо љи
од ра ди ја тре нут но. Са мо ка да ни је
би ло те ле ви зи је слу ша ла сам ра дио и
та да ми је би ло ин те ре сант но. Та да
сам, до ду ше, би ла у рад ном од но су,
па ни сам има ла пре ви ше вре ме на за
та кву вр сту ра зо но де. Са да и кад не -
што ра дим, сва ка ко укљу чим те ле ви -
зор. Не мо рам да пра тим сли ке, већ
са мо слу шам шта се до га ђа код нас.

КА ТА РИ НА МИ ЛО ШЕВ, уче ни ца:
– Слу шам ра дио-ста ни цу „Плеј”. То

је стра ни поп и нај ви ше ми од го ва ра.
Имам ра дио-апа рат, али га не ко ри -
стим. Оми ље ну ста ни цу слу шам на
те ле фо ну. Не за ни ма ме дру ги са др -
жај, са мо му зи ка. Евен ту ал но, ако ми
се слу ша не ки дру ги жа нр, про ме ним
ста ни цу. Та да нај че шће бу де не што
срп ско, то јест до ма ћи поп.

Је ле на Ка та на

Д. ГУЊИЋС. ЈОВАНОВИЋ С. МИЛУТИНОВИЋ К. МИЛОШЕВП. ПАТИЋЛ. ЋАТОВИЋ

НАША АНКЕТА

ВЕ ТЕ РИ НАР СКИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИ ИН СТИ ТУТ

ПРОВЕРИТЕ ШТА КУПУЈЕТЕ
И ШТА ЈЕДЕТЕ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, за пе так, 16. ок то -
бар, ис кљу че ња стру је пла ни ра на су
за ви ше де ло ва гра да и два се ла.

Нај пре ће, од 8.30 до 10 са ти, без
стру је оста ти сле де ће ули це: Ра ди -
во ја Kораћа, Пре шер но ва, Ау гу стин -
чи ће ва, Са ве Шу ма но ви ћа од Ау гу -
стин чи ће ве до Иве Ан дри ћа, Ма ри -
на Др жи ћа 2, 4 и 6, Д. П. Ша не та 2–
8, Kосте Ра ци на 1–9 и 2–10 и Иве
Ан дри ћа 1–23 и 2–24.

Истог да на, од 10.30 до 12 са ти,
ис кљу че ња су пла ни ра на за објек те у
Ули ци Д. П. Ша не та 1, 3, 5, 7 и за це -
лу ули цу И. Г. Kовачића и На де жде
Пе тро вић, као и за вр тић „Ве ве рица”.

У тре ћој ту ри, од 12.30 до 14 са ти,
стру је не ће има ти Ули ца Ва се Пе ла -
ги ћа, ло ка ли на ма лој зе ле ној пи ја -
ци на Стре ли шту, Ули ца М. Бо ји ћа
1, 2 и 4, В. Пе тро ви ћа 1, 3, 6, 8 и 10,
По шта на Стре ли шту, Здрав стве на
ста ни ца Стре ли ште, це ла Ули ца В.
Бог да но ва, Ули ца K. Да ни ла 1, 2 и
3; Цви ји ће ва 1, 3 и 5 и Ули ца Б.
Стан ко ви ћа 23 и 27-а.

У пе так, од 9.30 до 11.30, стру је
не ће има ти ни це ло Ива но во и це ла
Омо љи ца и фир ма „Бо жић и си нови”.

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

Ин фор ма ци је о ис кљу че њи ма ре -
дов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”. Квар на елек тро ди -
стри бу тив ној мре жи мо же те при ја -
ви ти на те ле фон 319-220.

У пе так без стру је де ло ви
Панчева, Омо љи ца и Ива но во

Ка ко и где за ка за ти те сти ра ње
на ко ро на ви рус на лич ни зах тев?

Тран сфер бла ма

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Наш на род је по знат по то ме што
мно го во ли да ку ка, да се жа ли и да
упи ре пр стом у сме ће пред ком ши -
ји ним вра ти ма. На рав но, увек нам
је за све не ко дру ги крив.

Бу ди мо ис кре ни, ко хо ће да ку ка,
ин спи ра ци ју ће про на ћи и у са мом
не бе ском ра ју, а ка мо ли у на шем
скром ном со ка ку. И по год них кри ва -
ца ће увек би ти оно ли ко. Нај ло гич -
ни је је, још од пам ти ве ка би ло, да
увек за сва ки про блем окри ви мо „оне
на вла сти”, ко год они би ли. Њи ма је,
хва ла бо гу, у опи су по сла да бу ду за
све од го вор ни и за све криви.

Али оста ни мо још на тре ну так
ис кре ни, па при знај мо: ко је тач но
за овај при зор с фо то гра фи је крив?
Овог пу та „ови на вла сти” то си -
гур но ни су. Са мо пар ме се ци на -
кон што је код Же ле знич ке ам бу -
лан те из ни кло но во игра ли ште, 
до би ли смо ова ко по ра жа ва ју ћи
при зор.

Осе ћа те ли и ви тран сфер бла ма?
На жа лост, са свим је из ве сно да смо
ми ко ји се сти ди мо у име по чи ни -
ла ца овог зло чи на за пра во је ди ни
ко ји се сти де у овој при чи.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

СЛУ ША ТЕ ЛИ РА ДИО?

Жи ве ти жи вот у рит му му зи ке за плес

Те сти ра ње на ко ро на ви рус на лич -
ни зах тев до кра ја сеп тем бра за ка -
зи ва ло се пу тем телефонa За во да за
јав но здра вље Пан че во, а та про це -
ду ра је од 1. ок то бра про ме ње на. Од
тог да ту ма PCR те сти ра ње на SARS-
CoV-2 на лич ни зах тев у За во ду за
јав но здра вље Пан че во оба вља се уз
за ка зи ва ње пре ко пор та ла „еУ пра -
ва”. На узор ко ва ње по том тре ба до -
ћи у за ка за ном тер ми ну у про сто ри -
је За во да у Ули ци 6. ок то бра 9 и
тре ба по не ти до каз о упла ти тро -
шко ва те сти ра ња.

Да би сте за ка за ли тер мин он лајн,
ни је по треб но да бу де те ре ги стро ва -
ни ко ри сник пор та ла „еУ пра ва”. До -
вољ но је да оде те на сајт, про на ђе те
оп ци ју за за ка зи ва ње те сти ра ња и
клик не те на оп ци ју „По кре ни услу -
гу”. На кон што иза бе ре те же ље ну
ла бо ра то ри ју, при ка за ће се ка лен -
дар и тре ба да ода бе ре те не ки од
сло бод них тер ми на. Те сти ра ње мо -
же да се за ка же за нај ви ше пет чла -
но ва по ро ди це, уко ли ко же ље на ла -
бо ра то ри ја при ма ви ше ли ца у јед -
ном тер ми ну. Те сти ра ње је мо гу ће

за ка за ти за гра ђа не Ре пу бли ке Ср -
би је, стра не др жа вља не с бо рав ком
у Ср би ји, као и за стра не др жа вља не
без бо рав ка (ту ри сте). На кон што
ода бе ре те број ли ца ко ја же ле да се
те сти ра ју на лич ни зах тев, по треб но
је да по пу ни те сва на ве де на по ља и
клик не те на та стер „За ка жи”.

Те сти ра ње PCR те стом на лич ни
зах тев се пла ћа. Це на те сти ра ња за
гра ђа не Ср би је и стра на ли ца с бо -
рав ком у на шој зе мљи из но си 6.000
ди на ра, док те сти ра ње за ту ри сте
ко шта 14.110 ди на ра. На кон што
успе шно за ка же те тер мин, си стем
ће ге не ри са ти по пу ње не уплат ни це.
У овом тре нут ку ни је омо гу ће но елек -
трон ско пла ћа ње ове услу ге, те је
нео п ход но да при ли ком те сти ра ња
у за ка за ном тер ми ну по не се те је дан
при ме рак ове ре не уплат ни це као до -
каз о упла ти.

За ка зи ва ње тер ми на за PCR те -
сти ра ње на лич ни зах тев омо гу ће но
је и пу тем На ци о нал ног кон такт-
цен тра Ми ни стар ства здра вља, на
број 011/362-0000, сва ког рад ног да -
на од 8 до 20 са ти.
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је
Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки
од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

мо г

До дат не ин фо р ма ци је мо гу се до би ти и пу тем меј ла 
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у њи хо ве ор ди -
на ци је по след њих го ди на све че шће до -
ла зе па ци јен ти свих ста ро сних до ба са
же љом да трај но по пра ве свој вид, а
са мим тим и ква ли тет свог жи во та. Баш
та кво – трај но – ре ше ње пру жа им
уград ња ин тра о ку лар них со чи ва, ко ја је
мо гу ћа и у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти
Ва си ли је Остро шки”. То зна чи да ста -
рач ка ка тарак та ни је је ди на бо лест која
се ре ша ва по мо ћу ових со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф тал мо ло га, по -
ка за ло се да се мла ди љу ди за уград њу
ин тра о ку лар них со чи ва од лу чу ју он да
ка да због вр сте ди оп три је ко ју има ју не
мо гу ви ше да за до во ље сво је жи вот не
ак тив но сти но се ћи на о ча ре или кон такт -
на со чи ва. Не ки то чи не из естет ских
раз ло га, а од не ких то зах те ва про фе си -
ја или пак здрав -
стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на
со чи ва пре по ру чу -
ју се и љу ди ма
сред њих го ди на
ко ји ма је вид на
да љи ну и/или бли -
зи ну осла био. Уко -
ли ко спа да те у ову
гру пу и не прак тич -
но вам је да ба ра -
та те с ви ше па ри
на о ча ра или не мо же те да се на вик не те
на мул ти фо кал не на о ча ре, мо жда је вре -
ме да раз ми сли те о уград њи со чи ва. Ова
ин тер вен ци ја се пре по ру чу је и осо ба ма
ко је има ју ви со ке вред но сти плус или
ми нус ди оп три је чи јом ко рек ци јом, по -
мо ћу на о ча ра или кон такт них со чи ва,
ни су за до вољ не.

Ипак, о то ме да ли је уград ња со чи ва
пра во ре ше ње за вас, од лу ку до но си
оф тал мо лог, на кон што са гле да све чи -
ње ни це и де таљ но пре гле да ме ди цин -
ску до ку мен та ци ју. Он ће та да од лу чи -
ти и ко ју вр сту со чи ва би тре ба ло угра -
ди ти, а мо гу ћа је јед на од ове три оп ци -
је: ас фе рич на мо но фо кал на со чи ва, ас -
фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром или пак мул ти фо кал на со чи -
ва. Це на опе ра ци је ће за ви си ти упра во

од вр сте со чи ва ко ја вам је нео п ход на.
Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо -

кал ним со чи ви ма ис пра вља се ре фрак -
тив на гре шка, ко ја се од но си на кла сич -
ну ми нус или плус ди оп три ју. Тре ба на -
по ме ну ти да се њи ма не ис пра вља
астиг ма ти зам (по гре шна за кри вље ност
ро жња че), ни ти пре зби о пи ја (по тре ба
за но ше њем на о ча ра за рад на бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју при мат у
кли ни ка ма ши ром за пад не Евро пе, бу -
ду ћи да има ју но ви ји ди зајн и да су на -
чи ном њи хо ве из град ње по бољ ша ни
од ре ђе ни не до ста ци сфе рич них со чи ва.
Она су се сто га по ка за ла бо љим у ко ри -
го ва њу сфер них абе ра ци ја и кон траст не
сен зи тив но сти – ка рак те ри сти ка вид не
оштри не ко је ути чу на ква ли тет ви да.

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју
исте ка рак те ри сти -
ке као кла сич на
ас фе рич на со чи ва,
с тим што је по вр -
ши на со чи ва ди -
зај ни ра на та ко да
спре ча ва пре ла ма -
ње од ре ђе ног спек -
тра сун че ве све -
тло сти, ко је код
по је ди них па ци је -
на та мо же не по -

вољ но де ло ва ти на ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат као жу та мр ља.

Уград њом мул ти фо кал них со чи ва
успешно се по сти же ко рек ци ја ви да ка -
ко на бли зи ну, та ко и на да љи ну. Ова
спе ци јал но ди зај ни ра на со чи ва у сво јој
струк ту ри са др же не ко ли ко кон цен трич -
них пр сте но ва, ко ји има ју раз ли чи ту
моћ пре ла ма ња све тло сти, омо гу ћа ва ју -
ћи па ци јен ту фо ку си ра ње на ши ри спек -
тар уда ље но сти. По год на су за љу де ко -
ји су рад но ак тив ни, ко ји има ју ди оп три -
ју за да љи ну и има ју по тре бу да но се на -
о ча ре за рад на бли зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба имати на уму,
мул ти фо кал на со чи ва се не пре по ру чу ју
про фе си о нал ним во за чи ма, од но сно
љу ди ма ко ји због при ро де по сла че сто
во зе у ноћ ним усло ви ма.

Уград ња ин тра о ку лар них со чи ва 
ре ша ва мно ге про бле ме

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це „Све -
ти Ва си ли је Остро шки” зна чи и то
да ће из ме ђу хи ља ду и две хи ља де
па ци је на та го ди шње ко ји се на ла зе
на ли ста ма че ка ња за опе ра ци ју ка -
та рак те би ти пре у сме ре но у ову
уста но ву, где ће их, о тро шку РФ ЗО-
а, опе ри са ти тим струч ња ка с ВМА
на апа ра ти ма нај са вре ме ни је гене -
ра ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће мо ћи да
оба ве и па ци јен ти ко ји ни су на ли сти
че ка ња, али о соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње ни це да
по је ди ни гра ђа ни жи ве у те шким еко -
ном ским усло ви ма и да не ма ју оба -
ве зно здрав стве но оси гу ра ње, пред -

ви де ли смо и од ре ђе ни број гра тис
опе ра ци ја ка та рак те ка ко би смо им
по мо гли да ре ше тај, до са да не пре -
мо стив здрав стве ни про блем – ис та -
као је Зо ран Пе шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној
бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”
оба вља ће проф. др сци. мед. Миро -
слав Стаменковић, специјалиста
офтал молог и очни хирург и директор
Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Стан ко вић” при КБЦ Звездара.

Сви ма те ри ја ли и ма ши не ко ји ће
се ко ри сти ти при ли ком опе ра тив них
за хва та у „Све том Ва си ли ју Остро -
шком” пред ста вља ју оно нај бо ље што
тре нут но по сто ји на тр жи шту.

Опе ра ци ја ка та рак те и о тро шку РФ ЗО-а

Ра ди СРЕ ДОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја),

• пре глед + ОЦТ,

• ОЦТ – оп тич ка ко хе рент на то мо гра фи ја,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед, • вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ по под не и СУ БО ТОМ

пре под не и оба вља сле де ће прегле де:

• ди оп триј ски пре глед (од ре ђи ва ње вид -

не оштри не са ко рек ци јом, пре глед на ре -

фрак то ме тру и про пи си ва ње од го ва ра ју ће

ди оп три је);

• оф тал мо ло шки пре глед де це и од ра слих

(од ре ђи ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом,

пре глед на ре фрак то ме тру, ме ре ње оч ног

при ти ска, пре глед пред њег сег мен та ока и

зад њег сег мен та ока са ши ре њем зе ни ца);

• стра бо ло шки пре глед код де це (од ре ђи -

ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом, пре глед

пред њег сег мен та ока, пре глед на ре фрак то -

ме тру без и у ци кло пле ги ји, стра бо ло шки

пре глед и пре глед зад њег сег мен та ока на

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

• си сте мат ски пре глед де це до 13 го ди на

(од ре ђи ва ње вид не оштри не без ко рек ци је,

стра бо ло шки пре глед, ко лор ни вид – пре по -

зна ва ње бо ја);

• те сто ви за су во око (од ре ђи ва ње ко ли -

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

Ра ди УТОР КОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон тр ол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја.

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом 
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL 
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT Цена: 300 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
fPSA/PSA Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4
Цена: 1.100 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• УРЕА + КРЕАТИНИН Цена: 300 динара

АКЦИЈE ОД 16. ДО 29. ОКТОБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000
Дрво на палети13.000

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

ВОЗИЛА

ПОНУДА

Стовариште „Близанци”

нуди 
све врсте угља 
и лом палете 

даске за огрев

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

(1
/2

9
6

4
2

1
)

ПРОДЈЕМ рено модус 1.2,

бензинац, регистрован,

власник. 066/363-454.

(296885)

ШКОДА фаворит 135 л,

1991. годиште, регистро-

ван, повољно. Тел.

061/352-11-40. (296964)

ПУНТО 3, 2011. годиште,

1.3, МЈТД, 5 В, аларм, кли-

ма, власник. 064/913-72-

24. (296957)

ФИЈАТ палио 1.2, 2001,

караван, изврстан, вла-

сник, гаражиран, повољ-

но, без улагања. Тел.

064/123-63-65. (296943)

РЕНО лагуна 1.9 ДЦИ, ре-

стајлинг, 2006, камелеон

боја, навигација, фул

опрема, власник. Тел.

061/139-58-39. (296943)

ПРОДАЈЕМ фијат 500 л.

065/853-93-29. (296947)

ПРОДАЈЕМ форд фијесту,

топ стање, регистрован.

060/143-62-10. (297034)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2002. ме-

талик плав, клима, серво,

одличан. 064/142-55-93.

(297009

ЛАНЧИЈА либра 1.6, 2002,

фул опрема, атестиран

плин пет година. 064/587-

50-24. (297011)

ПУНТО 1, 1.2, 1997. пето-

ра врата, у првој боји, ре-

гистрован годину.

064/587-50-24. (297011)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, пе-

тора врата, атестиран

плин, 101.000 км.

064/130-36-02. (297011)

ГОЛФ 4, 1.3, 12002, пето-

ра врата, фул опрема, ре-

гистрован годину.

064/130-36-02. (297011)

ПЕЖО 207, 2008, петора

врата, атестиран плин.

064/587-50-24. (297011)

ДОБЛО теретни макс, 1.4,

2007, атестиран плин.

064/130-36-02. (297011)

ПОВОЉНО продајем си-

троен Ц-4, 1.6 ХДИ.

063/864-07-06. (297061)

ПРОДАЈЕМ форд фијеста,

1998. годиште, 1.2 вбен-

зин. Регистрован. Тел.

064/176-88-51. (297055)

ФИЈАТ темпра, 1.6, 1998.

годиште, бензин + гас. Ре-

гистрован до 6. октобра

2021, повољно. Тел.

060/373-35-11. (297069)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова, до-
лазим на адресу. 069/203-
00-44, 066/409-991. (295322)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 70 до
1.800 евра. 060/114-83-38.
(297063)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, долазим
на адресу. 063/165-83-75.
(297063)

ПРОДАЈЕМ зидане гараже
у Ул. Патријарха Чарноје-
вића 8. 063/315-872. (296191)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гаражу на
Тесли. 063/313-848. (296967)

ПРОДАЈЕМ зидане гараже
у Ул. Патријарха Чарноје-
вића 8. 063/315-872. (296922)

ЛЕД, ЛЦД, телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89.

060/078-47-89, 063/778-

47-89. (297018)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм и

све врсте видео касета ква-

литетно преснимавам на

ДВД. 063/288-278. (296870)

ПРОДАЈЕМ пећ на дрва.

013/258-09-86. (296908)

ПРАСИЋИ и јагњићи на
продају. Мића, 064/303-
28-68. (296865)

МЕСНАТИ прасићи, сви-
ње, јагањци, могућност
клања и печења. 060/037-
11-96. (296824)

ПРОДАЈЕМ нов симпов
тросед и фотељу, повољ-
но. Тел. 353-067. (295855)

ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних џа-
кова. Тел. 064/424-95-10.
(295845/р)

ОГРЕВНО дрво, повољно,
багрем, буква, храст.
064/356-03-93, бесплатан
превоз, 4.500. (295088)

ПРОДАЈЕМ пет дебелих
свиња. Тел. 065/445-57-
36. (296879)

ПРОДАЈЕМ шапурине.
063/223-810. (296873)

ПРОДАЈЕМ половне фосне
од 4 м. Повољно. 064/454-
64-13, Љуба. (296887)

НОВИ дрвени кревети 200
х 90 – 5.900, клик-клак ле-
жајеви од 15.300.
060/600-14-52. (296914)

ПРОДАЈЕМ два кауча, две
фотеље и регал. 064/866-
21-18. )297053)

РАСПРОДАЈА нових столо-
ва од 4.500, столица од
1.800. 060/600-14-52. (296914)

СТО за пинг-понг – једна
година, продајем. Тел.
063/751-07-79. (296923)

ТРОСЕД на развлачење у
одличном стању. 064/184-
55-34. (296936)

ПРОДАЈЕМ ремонтовану

ТА пећ 3.5 кв, магнохром,

цена 150 евра. 064/208-

45-39. (196938)

КОТАО на чврста горива,

25 кв, центрометал, као

нов. 063/851-97-21. (296966)

ПРОДАЈЕМ комплетно ре-
монтоване ТА пећи свих
кв, достава, монтажа, га-
ранција. Вршим ремонт и
попоравке, повољно.
066/641-30-36. (297081)

ПРОДАЈЕМ судове рост-
фраи, швајцарске произ-
водње. 069/369-69-93.
(296930)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара, но-
ва. 063/773-45-97. (296914)

КОТЛОВИ за грејање, 25,
30, 40, 50 кв, нови, гаран-
ција, производња, монта-
жа, чврсто гориво. Тел.
064/137-64-14. (296943)

ПОВОЉНО котао за ЦГ,
на чврсто гориво, 30 квм,
радијатори, пумпа, полов-
на клима 12 инча, кревет
кувана буковина соло.
069/504-55-93. (296952)

НА ПРОДАЈУ ТА пећ. Тел.
061/352-11-40. (296964)

ПРОДАЈЕМ машину за
шивење, нову, бицикло,
стоне лампе, шаховске
фигуре, табле, шах-сто,
стилски сто, усисивач. Тел.
065/616-49-42. (296975)

ШАПУРИНЕ на продају.
064/193-88-49. (296973)

ПРОДАЈЕМ електрични
котао за централно греја-
ње. 060/643-72-32. (297000)

МЕТАЛНА врата и прозо-
ри, дводелна судопера и
собна врата. 066/572-91-
19. (296998)

КАУЧ брачни с две фоте-
ље, орман, двосед, фотеља
мојца, полице. 063/861-
82-66. (297014)

РАДИЈАТОРИ алумини-
јумски липовица и котао
12 кв, продајем. 013/321-
596. (297016)

ПРОДАЈЕМ краљицу пећ,
седишта застава 101, по-
ловну циглу, радне столо-
ве, поклањам огрев.
064/057-36-06. (297015)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 6 кв,
100 евра. Драгана, 062/551-
651. Панчево. (297012)

ПРОДАЈЕМ италијанску
грађевинску скелу, 450
квм. 064/437-24-51. (297019)

ВЕШ-МАШИНА, комбино-
вани фрижидер, ЛЦД теле-
визор, сто, столице, фоте-
ље. 063/861-82-66. (297014)

ТА пећ цер 6 кв, 60 евра и
магн9охром 6 кв, 150 евра.
013/321-596. (2970169

OBAVEŠTENJE

O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG

STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je podnet Zahtev za
odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sre-
dinu zatečenog stanja PROJEKTA, objekti u ozakonj-
enju: „BIODISK” na katastarskoj parceli br. 8558 K.O.
Kovačica, u ulici Novi Vinogradi bb, Kovačica, na teri-
toriji Opštine Kovačica, nosioca projekta „SUNOKO”
DOO, ul. Bulevar Oslobođenja 60, Novi Sad.

Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca
projekta, može se izvršiti u kancelariji inspekcije, SO
Kovačica ul. M.Tita br.50, u periodu od 16. 10. 2020.
do 26. 10. 2020. godine, u vremenu od 10 do 14 sati.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog oba -
veštenja, zainteresovana javnost može dostaviti
mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene
uticaja zatečenog stanja predmetnog projekta na
životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava
3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za
predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu
sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

РАСПРОДАЈА ремонтова-
них крека. 064/367-97-18.
(197032)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава и монта-
жа, вршимо ремонт.
063/705-18-18, 335-
930.(297044)

ПРОДАЈЕМ виеће делове,
судоперу, електрични
шпиорет, кухињски сто,
четири столице. 065/237-
10-68. (297062)

КУПУЈЕМ мале ТА пећи.
063/705-18-18, 335-930.
(297044)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (296421)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

Долазим на адресу.

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

11-47. (296720)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре,

долазим на адресу.

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

11-47.ч (296913)

КУПУЈЕМ веш-машине

1.000, фрижидере 500 –

1.000, замрзивачи 1.000,

шпорети 50. Сервисирам

исте. 060/521-93-40. (296704)

КУПУЈЕМО значке, орде-

ње, медаље, новац, сатове,

пенкала. 313-458,

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

14-77. (296940)

КУПУЈЕМ перје, старински

намештај, слике, сатове,

стари новац, играчке, сри-

пове, покућство. 063/705-

18-18, 335-930. (297044)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи, дола-

зак, исплата одмах.

060/138-52-38. (297010)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Јарковца, цена по догово-
ру. 061/271-51-52 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, 65.000 евра, дого-
вор. 063/163-80-77. (296139)

КУДЕЉАРСКИ, 90 квм, 3.5
ара, усељива, 52.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (297064)

ХИТНО три ланца земље,
прва класа. 060/153-25-
15. (297071)

ПРОДАЈЕМ мању кућу на
Кудељарцу, на 8 ари плаца.
064/040-82-72 (296779)

ПРОДАЈЕМ плац 60 ари,

дозвољена градња, струја,

вода, канализација, 1.000

евра ар. 062/120-50-19.

(296888)

КУЋА на продају, Качаре-
во, центар, 100 квм, ЦГ
плин + тераса + гаража.
Плац 8 ари, могућа заме-
на стан, Котеж 1, договор.
Без посредника. 065/207-
64-46. (296880)

ПЛАЦ, Баваништански, 13
ари, викендица, вода, стру-
ја, 32.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (296867/р)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље у Качареву. 064/178-
85-36. (296606)

НОВОСЕЉАНСКИ, викен-
дица, 50 квм, СУ, ПР, ПК,
15 ари, 25.000. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66.
(296867/р)

КУДЕЉАРАЦ, нова, спрат-
на кућа са аутолимарско-
лакирерском радионицом,
3.4 ара, 75.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(296962)

ТЕСЛА, за рушење, 45 +

11, 2,61 ари, хитно,

30.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (296867/р)

ПЛАЦ, Новосељански, 9

ари, 1.200 евра/ар, огра-

ђен. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (296867/р)

ПРОДАЈЕМ земљу у доло-

ву, ливадице. 319-754,

061/153-34-61. (296956)
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ВОЈЛОВИЦА, 100, 17 ари,
22 ширина, 41.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(296935)

ПЛАЦ, Максима Горког,
23 ширина, 5 ари, 140 квм,
81.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (296935)

ЦЕНТАР, кућа 150 квм, 3
ара, 63.500. „Una Dal li”,
064/255-87-50. (296968)

ПЛАЦ, 32 ара, Пелистер-
ска, преко пруге, пола под
воћем. 064/113-47-76.
(296949)

ПРОДАЈЕМ плац, Долово,
16 ари, Ул. Лоле Рибара.
061/654-50-08. (297077)

ОМОЉИЦА, магацин 250
квм, гаража, плац 11.5
ари, струја, вода – прода-
јем. 064/260-05-34. (297072)

ЗАСЕБНА кућа 30 квм +
30 квм, на Маргити.
064/248-90-16. (297046)

КУЋА, 180 квм, нова, Вој-
ловица, укњижено.
063/771-75-96, 063/784-
71-34. (296970)

БАВАНИШТЕ, јефтина ку-
ћа на доброј локацији, 69
квм, 14 ари, само 15.900.
АМК некретнине.
061/262-08-44. (296856/р)

КОТЕЖ 1, кућа 185 квм,
локал, гаража, 95.000.
„Јанковић”, 348-025,
063/804-12-72. (297024)

ЦЕНТАР, дворишна кукћа,
70 квм, 47.000. „Јанко-
вић”, 348-025, 063/804-
12-72. (297024)

ТОПОЛА, 7 ари, кућа –
струја, вода, повољно.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (297035)

ПРОДАЈЕМ плац, њиву од
23 ара, у Владимировцу.
Погодно за више врста де-
латности. Има струју и во-
ду. Тел. 013/234-40-71.
(297056)

ПЛАЦЕВИ за градњу, цен-
тар и шири центар, од
60.000 до 170.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(296962)

НА ПРОДАЈУ плац на Ку-
дељарском насипу, 28 ари,
градско грађевинско зе-
мљиште, излаз на две ули-
це. 068/408-97-21. (297050)

ПОТРЕБАН кувар/ица и
помоћни кувар/ица за рад
у ресторану. „Кафана са
разлогом”, 064/060-50-50
(СМС)

СВЕТОГ САВЕ, 30 квм,
27.900; 75 к вм, 69.800,
ВПР, нови станови.
069/655-214. (296370)

СТРЕЛИШТЕ, четворосо-
бан, 80 квм, VII, ЦГ, 65.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (297013)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
квм, V, ЦГ, лифт, 34.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (297013)

ЦЕНТАР, двоипособан, 62
квм, IV, ЦГ, сређен, наме-
штен, 54.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (297013)

СОДАРА, 48 квм, ЦГ, ПР,
35.000.  (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (296935)

ПРОДАЈЕМ станове у из-

градњи, у Ул. Патријарха

Чарнојевића 8. 063/315-

872. (295514)

ПРОДАЈЕМ улични двори-

шни стан, власник, засеб-

но двориште. Жарка Зре-

њанина. 061/382-88-88.

(296546)

СТРОГИ центар, Трг сло-

боде, 30 квм, сређен,

опремљен, одмах усељив,

43.000 евра. 064/848-88-

84. (296883)

ТЕСЛА, двоипособан, 61

квм, X, ЦГ, 42.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (297064)

УЛИЧНИ део куће, Војло-

вица, 56 квм, двособан,

усељив, 12.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (297013)

БЛИЗУ центра леп, новији,

68 квм, I, двоипособан,

натгкривено, паркинг ме-

сто, 61.000. (396),  „Лајф”,

061/662-91-48. (297078)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две терасе,

трећи спрат, лифт, ТА, мо-

гућност ЦГ, 70.000, дого-

вор. Звати после 17 сати на

тел. 064/119-60-06. (296932)

СТРЕЛИШТЕ, леп 46 квм,

VII, последњи, ЦГ, лифт,

31.500. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (297078)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

VII, 57, ПВЦ, 39.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (296867/р)
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ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна плата за 
раднике са искуством
50.000 + пријава 
+ топли оброк, 
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(1/295685)

HIT PONUDA:
Uroša Predića 21 – 100,37 m²
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Taksam investd
.o

.o
.

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88D
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ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/295686)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

069/232-66-88
062/889-81-66

„РАДИЈАТОР” ДОО
тражи

ТРГОВЦА и ВОЗАЧА
са IV степеном средње

школе.

013/343-530
(4/296990)

ТЕСЛА, сређен сутерен,
укњижен, двособан, ЦГ, 55
квм, преко пута „Лидла”.
065/520-93-06. (296881)

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПР,
ПВЦ, тераса, 46.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (296935)

КОТЕЖ 1. 57 квм, ЦГ, IV
усељив, Радова зграда,
36.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (296935)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58
квм, VI, sre ]en, 42.000.
(398), „Кров”, 060/551-64-
50. (296962)

ИЗДАЈЕМ сређен наме-

штен стан,  40 квм, Стре-

лиште, 120 евра. 061/602-

02-61 (СМС)

НАМЕШТЕН, једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра.
064/122-48-07. (297060)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двособан стан, 43 квм. Од-
мах усељив, Котеж 2, Ки-
киндска 11. Тел. 064/371-
12-17. (ф)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте.
Раднички смештај. Центар.
063/502-211. (296981)

ИЗДАЈЕМ стан 63 квм, не-
намештен, у ширем центру,
140 евра. 063/320-487. (296925)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
трособан стан. 060/333-
27-42. (296950)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари, ЦГ, IV спрат,
без лифта. 065/534-30-16.
(297004)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан на Тесли.
Зваати после 15 сдати.
063/755-51-77. (297002)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру. 064/314-00-68.
(297047)

ИЗДАЈЕМ кућу, стара Ми-
са, Панчево. 060/011-96-
66. (296948)

НАМЕШТЕН леп двори-
шни стан са грејањем, ве-
ћи једнособан. Стрелиште.
064/218-83-45, 362-406.
(297028)

ИЗДАЈЕМ четворособан ду-
плекс, у центру, намештен.
064/320-84-32. (296806)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
49 квм, ЦГ, II, na me [en
iyda jem, 170 евра.
064/888-59-60. (297030)

ИЗДАЈЕМ дворишни јед-
нособан ненамештен стан
у центру. 064/564-82-72.
(297079)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (296472)

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ „Ја-
бука” у Јабуци, на пијаци,
површине од 20 до 120
квм. 063/315-872. (296191)

ИЗДАЈЕМ локал површине
250 квм, на спрату у ТЦ
„Флоријан”, Милоше Тре-
бињца бр. 4. 063315-872.
(296191)

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ „Ја-
бука” у Јабуци, на пијаци,
површине од 20 до 120
квм. 063/315-872. (296922)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал 28 и 36 квм, код елек-
тро-техничке школе, цен-
тар, 18 до 20 сати.
063/751-07-79. (296923)

ПРОДАЈЕМ киоск на Коте-
жу 2, Моше Пијаде. Тел.
066/944-55-64. (297068)

ИЗДАЈЕМ магацин 60 квм,
безбедан, бетониран, стру-
ја, 3 м висине, на Бавани-
штанском путу. 060/428-
73-83. (296917)

ИЗДАЈЕМ се пословни
простор, Кафана „Ловац“
Панчево. Ул. Штросмаје-
рова бр. 6. 063/101-70-44,
063/513-366, 013/346-040.
(297049)

ЈНА улица, ретка понуда,

30 квм, ПР, могућност

надградње за локал или

стан, 27.900 вра. АМК не-

кретнине, 061/262-08-44.

(297057)

ИЗДАЈЕМ локал површине
250 квм, на спрату у ТЦ
„Флоријан”, Милоша Тре-
бињца бр. 4. 063/315-872.
(296922)

ИЗДАЈЕМ локал у Сокаче-
ту, 30 квм. Тел. 063/812-
42-83. (297073)

ИЗДАЈЕМ локал од 26 квм
у Панчеву, Немањина 8.
Тел. 064/184-87-50. (296894)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством за
међународни Румунија и
Бугарска. Пријава, сталан
посао. 063/884-22-71 (СМС)

ПОТРЕБНА радница на
индустријским машина.
063/789-11-18 (СМС)

ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
шиваћим машинама.
064/191-64-95. (295579)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. Плата већа за 20%.
064/217-48-56. (296627)

ПОТРЕБНИ помоћни рад-
ник, ученик у пекари.
064/217-48-56. (296724)

ПОТРЕБАН мајстор за
проиузводњу пецива.
065/533-44-13. (296995)

ПОТРЕБНА радница за ку-
вање кафе и разнос нма
бувљаку.ч 065/533-44-13.
(296995)

ПОТРЕБНА радница за
клање живине, са иску-
ством. 064/172-79-38.
(296897)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(296916)

ПОТРЕБАН пекар.
062/404-144. (296916)

ПОТРЕБАН конобар за ка-
фе „Покушај на Тамишу”.
063/278-250. (296919)

ПРАВНИК потребан кан-
целарији јавног извршите-
ља. Позвати, 061/333-77-
23. (296920)

ПОТРЕБНИ радници за
рад на обезбеђењу и рад-
ници у хигијени. 062/567-
964. (296945)

ПОТРЕБНИ службеници
обезбеђења за рад у фа-
брици Bro se на Јабучком
путу. 060/700-77-74.
(296945)

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари, Ул. Вељка Петровића
12-а. 063/130-75-40.
(296971)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад у пицерији и продав-
ници. 064/259-96-62.
(297005)

DA NI TO DOO, потребан
комерцијалиста, обавезно
знање алуминијумских си-
стема и рад на рачунару.
060/367-70-00. (297020)

DA NI TO DOO потребан
исккусан мајстор за по-
годн алуминијума.
060/367-70-00. (297020)

ПРИВАТНОЈ фирми по-
требан КВ електричар и
КВ приправник за послове
у Београду. Контакт,
065/847-00-95. (297025)

ПОТРЕБНЕ жене за штри-
кање, плетење и шивење.
064/259-96-62. (297005)

ПОТРЕБНЕ жене за рад у
шивари, ендлерица, ибер-
дек. 063/766-15-12. (297021)

ТРАЖИ се продавачица за
рад у пекари. Тел.
063/606-330. (297052)

ПОТРЕБАН радник за рад
у пластификацији, до 50
година. Plast pro. 064/192-
85-44. (297023)

РЕСТОРАНУ ROYAL у
Авив парку потребни рад-
ници за припрему и про-
дају хране. 063/216-788.
(297043)

ДЕФЕКТОЛОШКИЊА с
вишегодишњим искуством
подржава децус а сметња-
ма у развоју. Укључивање
у редован систем образо-
вања. 061/618-84-40.
(297026)

ШЉУНАК,  песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика.
064/664-85-31,  013/342-
338  (СМС)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја. Младен. 0641/110-
93-62 (СМС)

КАМИОНСКИ превоз до 2
кубика, песак, шљунак, се-
јанац, шут, 1.500 динара.
062/355-154. (296342)

ПРЕВОЗ, селидбе, макси
возило, тражим посао, мо-
гућност са радницима.
064/482-65-53. (296435)

БРАВАРИ траже посао:
надстрешнице, ограде, ка-
пије, степеништа, геленде-
ри, репарација. Ђоле,
060/414-24-72, Влада,
060/764-43-92. 

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештен једнособан стан
на новој Миси. Тел.
066/568-21-89. (297054)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан стан на Стрелишту,
слободан од 1. децембра.
060/144-85-80. (297058)

СТРОГИ ЦЕНТАР, 106
квм, II, троипособан,
106.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (296935)

ПРОДАЈЕМ СТАНОВЕ у
изградњи, у Ул. Патријар-
ха Чарнојевића 8.
063/315-872. (296922)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама. Брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (297064)

АМК НЕКРЕТНИНЕ, купо-
вина станова, исплата од-
мах. Продаја станова.
061/262-08-44. (297057)

КУПУЈЕМО станове и куће
у Панчеву. Брза исплата.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (294800)

ПОТРЕБАН двособан не-
намештен стан, на дуже
време. Предност ЦГ.
064/866-20-78. (297026)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу
у центру Панчева.
0137404-467. (296980)
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VETRO SISTEM DOO

Utve Zlatokrile 9,

Pančevo

K O N K U R S

Potrebno je 5 izvršilaca

za rad u pogonima

preduzeća za obradu i

oblikovanje stakla.

Kontakt telefon 064/659-65-20

Prijave slati na mail adresu

zeljkocernjev@gmail.com

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ЈАВНИ ПОЗИВ

У циљу побољшања квалитета амбијенталног

ваздуха у граду Панчеву, Програмом буџетског

фонда за заштиту животне средине Града Панче-

ва за 2020. годину планирана су подстицајна

средства, за коришћење гаса као енергента, у из-

носу од 4.000.000 динара.

У овој години наведена средства ће се користити

као помоћ за прикључење индивидуалних дома-

ћинстава на гасну мрежу, односно за суфинанси-

рање трошкова типског кућног гасног прикључка у

току 2020. године, на тај начин што ће Град Пан-

чево рефундирати део средстава утрошених у те

сврхе, у износу од 30.000 динара.

На јавни позив се могу пријавити грађани, власни-

ци индивидуалних објеката, са територије МЗ Гор-

њи Град, Стрелишта, Старог Тамиша, Војловице,

Тополе, Тесле, дела Мисе, дела Котежа, и дела

територије МЗ Центар у којима је изграђена и у

употреби улична гасна инфраструктура чији је

власник мреже и дистрибутер ЈП  „Србијагас”, и

који су потписали Уговор о прикључењу објекта

корисника система на дистрибутивну гасну мрежу

са ЈП „Србијагас” у току 2020. године (у даљем

тексту Уговор) и уплатили средства ЈП „Србијагас”

за куповину типског кућног гасног прикључка.

Заинтересовани грађани који испуњавају наведе-

не услове могу се обратити Граду Панчеву за ре-

фундирање дела средстава утрошених на купови-

ну типског кућног гасног прикључка, након чега ће

Град Панчево са њима закључити уговор и на те-

кући рачун уплатити 30.000 динара.

Документација коју је потребно поднети за јавља-

ње на јавни позив је следећа:

1. Попуњен Захтев за рефундирање дела сред-

става утрошених на куповину типског кућног

гасног прикључка (образац траженог Захтева

се може преузети на сајту Града Панчева или

преузети у Услужном центру града Панчева, Трг

Краља Петра I 2–4, Панчево),

2. Копија Уговора са ЈП „Србијагас”,

3. Копија фактуре издате од стране ЈП „Србија гас”,

4. Копија признанице којом се доказује уплата за

куповину типског кућног гасног прикључка,

5. Копија или очитана лична карта подносиоца,

6. Копија платне картице за текући рачун.

Наведену документацију је потребно поднети преко

Услужног центра Града Панчева, у Градској управи

Града Панчева, Трг Краља Петра I 2–4, Панчево,

Секретаријату за заштиту животне средине.

Рефундирање средстава заинтересованим грађа-

нима, од стране Града Панчева, вршиће се до

утрошка средстава намењених за ову сврху, пре-

ма редоследу поднетих захтева, а најкасније до

01. 12. 2020. године.

Исправка огласа

У огласу Покрајинског секретаријата за урбанизам

и заштиту животне средине, објављеног у листу

„Панчевац” д.о.о. од 09. 10. 2020. године којим се

обавештава о доношењу решења у поступку ажу-

рирања студије о процени утицаја на животну сре-

дину за пројекат Изградње енергетског објекта за

производњу електричне енергије ветроелектране

Алибунар 2 укупне снаге 75 MW, уместо пројекта

Изградње енергетског објекта за производњу

електричне енергије ветроелектране Алибунар 2

укупне снаге 75 MW, треба да стоји пројекат Из-

градња комплекса термоелектране топлане Пан-

чево, на кп. бр. 3523/12 К.О. Војловица.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 25. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о давању сагласности на

Студију о процени утицаја на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 13. 10.

2020. године, донето Решење о давању сагласно-

сти на Студију о процени утицаја на животну сре-

дину ПРОЈЕКТА Довођење природног гаса до Ѕ-

2450, на катастарским парцелама бр. 3559, 3560,

3561/1, 3563 и 3566 КО Војловица СО Панчево,

носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад, Улица На-

родног фронта бр. 12, Нови Сад.

Решење о давању сагласности је донето на осно-

ву предлога одлуке који је саставни део Извеш-

таја Техничке комисије као и увидом у доставље-

ну документацију, којом је констатовано да пред-

метни пројекат својом реализацијом неће имати

негативних утицаја на животну средину уколико се

испоштују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе

мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о про-

цени утицаја на животну средину, као и да обезбе-

ди извршавање програма праћења утицаја на жи-

вотну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Сту-

дије о процени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о проце-

ни утицаја на животну средину је коначно у управ-

ном поступку. Против овог решења се може покре-

нути управни спор пред Управним судом у Београ-

ду у року од 30 дана од дана објављивања овог

обавештења.

ВУКОМИР

ПЕТРОВИЋ
27. VI II 1939 – 29. IX 2020.

Последњи поздрав од су-

пруге БОСИЉКЕ, ћерки

ВЕСНЕ и ЈАСМИНЕ, зето-

ва ДРАГИШЕ и ВЛАДИ-

МИРА и унука НЕМАЊЕ,

ЈОВАНЕ и МИХАЈЛА
(2/296871)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

92
09

1)

Компанији „Утва – Милан Премасунац” из Кача-

рева, потребни: металоглодачи, металоструга-

ри и борверкисти, са или без искуства.

Контакт телефон: 013/601-650                          (ф)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, столарија, повољ-
но. 064/280-26-15.
(296800)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (296800)

АЛУ ПВЦ столарија – ро-
летне, венецијанери, ко-
марници, гуртне, попра-
вљам, уграђујем. 064/181-
25-00. (296653)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац...  Одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(297076)

МОЛЕРСКО и гипсарски
радова. Неша, 069/444-
23-76. (296708)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-
846. (296896)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и
одвоз шута... 064/505-62-
44. (295646)

НЕГА старих, болесних
инвалидних лица.
063/868-04-51. (296953)

КЕРАМИЧАР. 063/825-16-
94. (296762)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
поправке, замена одмах,
повољно.- 013/331-657,
064/495-77-59.- (296901)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-
70. (296905)

ВРШИМ превоз, чистим
шут, подруме, таване, шу-
пе, гараже, дворишта, из-
бацујем стари намештај и
непотребни отпад. Рушим
старе објекте. 063/196-54-
56, 061/130-44-33. Златко.
(296961)

БРИГА о старијем лицу,
имам препоруку. 063/332-
258. (296911)

НЕГОВАТЕЉИЦА, чувам
старије, 8 до 18, сем неде-
ље. 060/421-05-91. (296951)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-
вирање купатила, вентил,
славине, поправке, одгу-
шење канализације.
061/193-00-09. (296744)

ПОВОЉНО обављам све
врсте физичких послова,
поштено, одговорно и пе-
дантно. 061/311-97-69.
(296991)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ ка-

да. 064/354-08-09. (296958)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови и обрада шпалет-

ни. 065/842-84-29. (296974)

РАДИМО физичке посло-

ве: рушења кукћа, зидова,

обарање стабала, бетони-

рања. 064/122-69-78. (296972)

РУШЕЊА кукћа, зидова,

обарање стабала, одноше-

ње ствари, ископи, бето-

нирања. 064/122-69-78,.

(296972)

ОБАРАЊЕ двећа, ошење,

рушење, одношење ства-

ри, чишћења подрума.

060/035-47-40. (296972)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаус мајстор.

Александар, 064(157-20-03.

(296996)

БРАВАРИЈА, столарија,

молерај, купатила ком-

плет, керамика, фарбање,

итд. Злато, 065/558-45-17.

(296996)

ДРЖИМ часове немачког
језика, ученицима основ-
них и средњих школа.
‘63/709-37-42, Марина.
(297045)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и лаки-
рање. 065/314-90-18, 601-
892. (297039)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа, висин-
ски радови. 065/535-24-
56. 8297067)

УСЛУГЕ послове водовода
и канализације. Тел.
062/371-055. (297065)

ОЗБИЉНА жена чувала би
старију особу на пар сати.
065/237-10-68. (297062)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ ку-
паћих, крпљење шупљих
када, гаранција. када,
Www.bal to kad.co.rs
011/288-30-18, 065/347-
55-02. (291895)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

063/278-117, 064/176-91-

85. (293296)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (297001)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (296903)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, попра-
вљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 064/122-
68-05. (296781)

СЕЛИДБЕ БОМБОНЧИЋ-
БОРИС, екипа радника,
комбији, камиони, све ре-
лације по Србији. Селите
се без стреса!!! 063/253-
028, 064/444-66-74.
www.se lid be-bom bon -
cic.com  (296893)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (296955)

ТВ СЕРВИС „Тесла елеке-
троник” - све на једном
месту. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (297018)

КЕРАМИЧАРСКИ радови,
све врсте керамичарских
радова. 064/492-79-58,
065/263-80-35. (296915)

РЕНОВИРАЊЕ и адапта-
ција ентеријера, грађевин-
ска радња „Славонија”.
065/982-25-56, 064/492-
79-58. (296883)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ мешали-
ца, Панчево, Београд,
околна села. Наш превоз
до вас. 063/253-028. (296986)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непо-
требни намештај. 064/280-
30-16, 063/731-77-67.
Владимир. (296979)

ЕЛЕКТРО-СЕРВИС, климе,
монтажа,. Сервисирање,
бојлери, индикатори, ин-
сталације ТА пећи, веш-
машине, фрижидери.
060/521-93-40. (297048)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”.
Дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/12963-79. (297075)

ПРЕВОЗИМ кипером: пе-
сак, шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-94.
(297074)

ПОКЛАЊАМ четворо-
крилни половни орман.
069/369-69-93. (297027)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбезђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ра-
ди дружења, излазака.
Звати око 21 сат. 013/352-
203. (296886)

ЗЛАТИБОР по промо це-

ни, издајем опремљену ку-

ћу за одмор, 10 км од цен-

тра. 064/940-84-12.

(296944)

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га да

на це не огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

13. октобра 2020. године заувек је склопила очи наша уморна

мајка

ДЕСАНКА ЈАНЧИЋ
1942–2020.

Сахрана је обављена на Новом гробљу, 15. октобра, у 13 сати.

Ожалошћене кћерке РАДМИЛА и МАРИЈА са породицама и остала

родбина и пријатељи

(78/297066)

Последњи поздрав драгом колеги

УРКОМ ЈОЖЕФУ
1971–2020.

Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а.д. Панчево

(49/ф)

Наша драга супруга, мајка и бака, преминула је 10. октобра 2020, али ће за-

увек остати у нашим срцима

РОЗА БЕРАЦКА
1948–2020.

Њени вољени: супруг ЈАН, ћерке ЕВА, ЗУЗА, КАТАРИНА и МАРИНА

са породицама и ћерка АНА
(67/297031)

7. октобра 2020. напустио нас је наш драги

БОШКО БАЈОВИЋ
1938–2020.

Вољени никад не умиру, све док живе они

који их се сећају.

Бескрајно ти хвала за све што си нам пру-

жио.

Твоји синови: ДРАШКО и ДРАГАН, 

снаје, унуци и праунуци
(73/297042)

Боле наш,

физички више ниси

са нама, али у срци-

ма твојих пријатеља

ЏИМИЈА и СТАНКА

твоја доброта и брат-

ска љубав ће остати

заувек.

(20/206912)

Последњи поздрав

драгом куму

БОШКУ

Породица

ЉУБОЈЕВИЋ

(7/296891)

Последњи поздрав

БОШКУ БАЈОВИЋУ

Почивај у миру пријатељу.

ЖИКА и МИРА ВИЦАНОВИЋ

(72/297041)

Последњи поздрав

УРКОМ

ЈОЖЕФУ

од породица

ЖУРАВИЦА, 

МАРИНКОВИЋ

и ИГЊАТОВИЋ

(31/296939)

ЈОЖЕФ

УРКОМ
1971–2020.

Вољени мој Јоцо,

хвала ти што си мој

живот учинио посеб-

ним.

Твоја СУНЧИЦА

(38/296963)

Последњи поздрав

нашем драгом

ЈОЦИ

Породица ВАСИЋ

(39/296963)

Са болом се опрашта-

мо од нашег дивног

зета

УРКОМ

ЈОЖЕФА

ЕВТОВ МИТКО

и ЧЕДИЦА

(40/296963)

Велика туга у срцу

нам остаје за драгим

нашим

ЈОЦИКОМ

Породица КОРАЋ

(41/296963)

10. октобра 2020, у 76. години преми-

нула је наша мајка

ДУШАНКА НАЂ

Ожалошћени: ћерке МАРИЈА, ИБОЈА, 

ТЕРЕЗА, ДАНИЈЕЛА, зетови и унучад

(56/296994)

УРКОМ

ЈОЖЕФ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији: мајка

МАРИШКА, брат ЗОЛИ,

снаја ЗОРИЦА

и братанице ЗОРАНА

и НАТАЛИА
(74/297051)

Последњи поздрав нашој вољеној

ИЛИНКИ МАРКОВИЋ
1935–2020.

Заувек ћеш живети у срцима твојих најмили-

јих: ћерки БРАНКЕ, НАДЕ и ВЕСНЕ и синова

СЛАВКА и МАРЈАНА са породицама

(22/296924)

Последњи поздрав и са великим болом у души

опраштамо се од тебе драги оче

РАНКО АЛЕКСИЋ
1958–2020.

Твоји најмилији: ћерке ВЕЛА и САЊА

са породицом и син ВЕЛИБОР

(70/297037)

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ

АНЂЕЛИЋ БОЖИЋ

САВА са породицом
(35/296956)

Последњи поздрав

вољеној мами, ташти

и баки

СТАНКИЈИ

ИВАНОВИЋ
рођ. 4. IX 1938 – 10. X 2020.

од ћерке СНЕЖАНЕ,

зета МИРОСЛАВА,

унука ТАТЈАНЕ, 

МИЛОША, 

ЈАСМИНЕ

и КРУНОСЛАВА

(51/296983)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке на ших

услу га да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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СЕЋАЊЕ

СПОМЕНКА

ПАВКОВИЋ

СЕКА
2011–2020.

Прошло је девет го-

дина откада ниси са

нама драга наша мај-

ко, али љубав и сећа-

ње траје вечно.

Твоји најмилији

(59/297003)

19. октобра навршава

се тринаест година

откако није са нама

МИЛКА

ИВКОВИЋ

Отац СТОЈАН, брат

МИЋА, снаја РАДА,

и братанци

НЕМАЊА и МИЛОШ

(60/297006)

18. октобра 2020. на-

вршава се дванаест

година откако није

са нама наш

ЂОРЂЕ

НИНИЋ

С љубављу

породица

(63/297017)

Последњи поздрав

ДРАГОСЛАВУ МИШИЋУ

бившем председнику СО Панчева, позна-

том и по увођењу животних функција на-

шег града. Директору ХИП-а, председни-

ку среза, Скупштине АПВ и функцијама у

СФРЈ. 

На свим дужностима радио је вредно, ча-

сно и достојанствено, због чега је био по-

штован и узор млађима.

ПЕТРОВИЋ З., РОКСИЋ С., ШИМИЋ Д.,

пук. МИЛАДИНОВИЋ М., МИТРОВ Ж,

МАРЧЕТА К., ЂЕРИЋ С., 

СТАНИМИРОВИЋ М. ДИМИТРИЋ Д., 

и РИСТИЋИ

(16/296906)

Последњи поздрав

ДРАГОСЛАВУ МИШИЋУ

од пријатеља из Карате клуба „Динамо”

и Карате савеза Војводине
(64/297022)

4. октобра 2020. преминуо је

РАЈОВИЋ БОГИЋ
1936–2020.

Последњи поздрав зету Богићу од БРАНКА.

Хвала ти на свему што си за мене учинио.

(48/296978)

МАРИЈА СТАНОЈОСКИ

Никад те нећемо заборавити ни прежалити.

Нека те анђели чувају.

Твоји најмилији: отац ДРАГАН, мајка СЛАЂАНА, 

брат ФИЛИП и ћерке ИЛИЈАНА и АНЂЕЛА

(76/2907059)

МАРИЈА СТАНОЈОСКА

Заувек те воле твоји анђели.

Ћерке АНЂЕЛА и ИЛИЈАНА

(77/297059)

Последњи поздрав

драгој куми

Кумице, памтићемо

те увек онако веселу

и насмејану.

Нек те анђели чувају.

Твоји кумови: 

ДЕЈАН, БИЉАНА,

ИТАНА, БОЈАНА, 

ОГЊЕН, АЛЕКСА

и ДАНИЛО

(21/296921)

Последњи поздрав

драгој

МАРИЈИ

ТАЊА и ДРАГАН

КОМАРИЦА

(75/и-р)

Вољена Мено,

МИЛЕНА ПЕТРОВИЋ
1927–2020.

Напустила си нас изненада, иако у позним го-

динама, јер си до краја зрачила оптимизмом,

пружајући нам несебичну љубав.

Хвала ти, и ми смо је теби узвраћали.

Синови ИЛИЈА и МИЛОРАД, снаје ЉУБИЦА и

СЛАВИЦА, унука ЈЕЛЕНА, унуци ВУКАШИН и

ПАВЛЕ, праунуке КАТАРИНА, СОФИЈА, МИ-

ЛЕНА и ДУЊА и праунуци АЛЕКСЕЈ, АНДРИА

и АНТОН
(18/296909)

Наш вољени

НОВАК КРСТИЋ
1945–2020.

преминуо је 7. октобра. Сахрана је обављена 8.

октобра на Новом гробљу.

Почивај у миру.

Вечно ожалошћени твоји: супруга ЉИЉАНА,

син БРАНИСЛАВ, снаја ЗВЕЗДАНА, унуци

ВЛАДИМИР, ЈЕЛЕНА и АЛЕКСАНДАР

(27/296931)

Последњи поздрав пријатељу

КРЛЕТУ

од породица ЈОШИЋ и МАРКОВИЋ

(34/296954)

Последњи поздрав

пријатељу

НОВАКУ

КРСТИЋУ

Породица

СТЈЕПАНОВИЋ

(61/297007)

МАРИЈА

СТАНОЈСКА

Привилегија је била

познавати те, и про-

водити време са то-

бом, а времена је би-

ло мало.

Твоја ТАМАРА
(80/297078)

Последњи поздрав

МИЈОДРАГУ МОМЧИЛОВИЋУ

од ћерке ВЕСНЕ и сина ДЕЈАНА са породицама

(42/296965)

МИЋУКА

Почивај у миру.

Заборав не постоји.

СЛАВИЦА и ЛИКА

(43/296965)

МИЈОДРАГ

МОМЧИЛОВИЋ

Последњи поздрав

од комшија из зграде

у Иве Андрића 23-а

(44/296965)

Последњи поздрав

вољеној мами, ташти

и баки

СТАНКИЈИ

ИВАНОВИЋ

од ћерке ЉИЉАНЕ,

зета ЛАСЛА

и унука РОБЕРТА

(52/296984)
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Сећање на наше драге

ВУКЧЕВИЋ

РАДОМИР МИЋА МАРИЈА
12. I 1942 – 17. X 1983. 12. XII 1945 – 26. V 2017.

(11/296899)
                                         Ваш син МИКИ са породицом

СЕЋАЊЕ

ЈОНКА
СТАМЕНКОВИЋ

2008–2020.

Породица ТАСИЋ
(13/1296902)

СЕЋАЊЕ

СУЗАНА ТАСИЋ
2001–2020.

Породица ТАСИЋ

(14/296902)

18. октобра 2020, у 12 сати, на гробљу у

Јарковцу даваћемо годишњи помен

ДУШАН ВЕКЕЦКИ

Ожалошћени: супруга НАДИЦА, 

ћерка ЕМИЛИЈА, зет ДРАГАН

и унуке МИЛИЦА и ДРАГАНА

(23/296926)

СЕЋАЊЕ

АДОЛФ КИРХРОТ ДОЛИ
2007–2020.

Иза нас је још једна тужна година, једна велика

празнина, једно дивно сећање на тебе.

Ти си у нашим мислима и болу.

Волимо те.

Твоји најмилији

(29/26934)

Сећање на наше родитеље

ВЕЛИЗАР КАТИЦА

АНОВИЋ АНОВИЋ
15. X 2008 – 15. X 2020. 17. V 2020 – 17. X 2020.

Увек сте у нашим мислима.

Синови СРЂАН и ЛАЗАР са породицама

(30/296937)

СЕЋАЊЕ

ЗЛАТОЈЕ ГАЛЕТИН
16. X 2015 – 16. X 2020.

Речи непотребне, заборав немогућ, љубав и сећање вечни.

С љубављу: супруга ЛЕНКА и ћерке БИЉАНА и БЕБА

(55/296989)

СЕЋАЊЕ

ЂУРЂИЈА ДАНИЛОВИЋ ЂУЈА
2005–2020.

С љубављу и поштовањем: СТОЈА, ЈАСНА, 

САЊА и АЛЕКСА

(45/296969)

СЕЋАЊЕ

1990–2020.

РАДИВОЈ ЈОВАНОВ

Године које пролазе не умањују сећање и успо-

мене на тебе.

Твоји најмилији

(47/296977)

20. октобра 2020. годи-
не, у 11 сати, на Новом
гробљу у Панчеву, одр-
жаћемо четрдесетоднев-
ни помен

СЛАВКУ

АЛЕКСИЋУ

Његови најмилији

(46/296976)

МАРИЈА БАБА

С љубављу МИЛЕНА,

ЕДИ и БАРБАРА

(50/296982)

3

ВЛАДИМИР НОВАКОВ
1942–2019.

Туга и сећања...

(53/296987)
                                                                                             Породица

ВЕКОСЛАВ

ПАНАЈОТОВИЋ

И даље си у нашим

срцима и мислима.

ЦВЕТАНКА са децом

(54/296988)

Пре четрдесет дана

си нас напустила кад

смо се најмање нада-

ли

МАРИЦА

ЈОВАНОВ

Живећеш заувек у

нашим мислима и ср-

цима.

Твоја АНИТА

са породицом

(57/296997)

ЂУРО

БОДЛОВИЋ
2017–2020.

Увек у нашим мисли-

ма.

С љубављу

твоја породица

(58/296999)

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША

МИТРЕСКИ
1991–2020.

Твоја породица

(62/297008)

Сећање на наше драге родитеље

ПЕТРОВИЋ

СОФИЈА СВЕТИСЛАВ
14. X 2018. 23. X 2018.

Две године су прошле али сте ви још увек са на-

ма и уз нас.

Ћерка СНЕЖАНА и син БОШКО са породицама
(65/297029)

17. октобра 2020, у 11

сати, на Новом гро-

бљу дајемо годишњи

помен драгој

КОСАРИ

БРКИЋ

Твоји најмилији

(66/297030)

Сећање на драгог су-

пруга

ЈОВАНА

ЋИРИКОВАЧКОГ
2010–2020.

Сама, али увек у ми-

слима с тобом.

Твоја ЗОРИЦА
(68/297033)

МИРОСЛАВА

МИНИЋ
2015–2020.

Године пролазе а ти

си још увек ту.

Твоји најмилији

(69/297036)

Навршило се годину дана од смрти наше вољене

НАДЕ ЈОВАНОВИЋ
рођ. Клипа

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруг МИОМИР, ћерке ДРАГАНА и МИЛИЦА, зетови ВЛАДИМИР

и ДАРКО, унуци МАРКО, НИНА, ЛУКА и ИВА
(71/297038)

У суботу, 17. октобра, у 11 сати, на Новом гро -

бљу, даваћемо годишњи помен нашем драгом

КРСТАНУ ШКРБИЋУ

Нисмо те заборавили.

Твоји најмилији

(79/297070)
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Прошло је четрдесет дана откада није са нама

наша драга

КАТИЦА МИТРОВИЋ КЕКА

Помен ће се одржати 19. октобра 2020, у 11

сати, на православном гробљу у Старчеву.

(1/296846)

25. октобра наврша-

вају се две године од

смрти

ДАНИЦЕ

МАТИЋ
из Старчева

Породица МАТИЋ
(3/296875)

СЕЋАЊЕ

ЈУЛКА ВЕРИЦА

ЛУКИЋ ПАВЛОВИЋ
21. X 2008 – 21. X 2020. 22. X 2018 –  22. X 2020.

Боли и не пролази... недостајете нам бескрајно све ове
године. Заувек у срцу и души ваших најмилијих.

Воле вас: ДРАГИЦА, ЗВЕЗДАНА

и МИРЈАНА са породицама
(4/296884)

У суботу, 17. октобра, навршава се шест тужних месеци откако нас је на-

пустио наш драги

ВОЈИСЛАВ ГРУБАЧИЋ
Тога дана одржаће се помен, у 11 сати, на гробљу Котеж у Панчеву.

У нашим си мислима и воле те твоји: супруга, ћерке, унуци и многоброј-

на родбина и пријатељи

(5/296889)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

ЖИВУЉ
2001–2020.

Увек си у нашим ми-

слима.

Твоји најмилији

(6/296890)

У суботу, 24. октобра навршавају се две године

откако није са нама наш вољени супруг, отац и

деда

РАДОМИР НИКОЛИЋ
1938–2018–2020.

Отишао си и у нашим срцима оставио велику

празнину и бол. Волимо те и чувамо од заборава.

Неутешни: супруга МИЛИЦА, син МИЛИСАВ са

породицом и ћерка СВЕТЛАНА са породицом
(8/296892)

СЕЋАЊЕ

Две године туге за тобом и само ми, твоји најми-

лији, знамо колико нам недостајеш

ДРАГАН ИВКОВИЋ ЦОКИ

Ти си у нашим срцима, мислима и дивним успо-

менама.

Волимо те заувек.

Твоја: МИЦА, МИЛОШ и БАНЕ
(9/296895)

СЕЋАЊЕ

СУЗАНА

ТАСИЋ
1970–2001–2020.

Мама, брат са

породицом и ћале

(10/286898)

Недостајање расте док

време и Тамиш про-

лазе, и ево већ четвр-

ту годину како је оти-

шао наш

АЛЕКСАНДАР

БУЦУ БЕЛИ

С поносом га се сећа-

мо.

ТАША, УНА

и ПЕТАР

и породице

АВРАМЕСКУ

и СВЕТЕК
(12/296900)

СЕЋАЊЕ

СПАСИЋ

ОЛГА СТОЈАН
15. X 2002 – 15. X 2020. 8. XI 2011 – 8. XI 2020.

(15/296904)
                                                                             Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ

САВАНОВИЋ
2004–2020.

Сећамо га се с љуба-

вљу и поштовањем.

Ћерка ЉУБИЦА

са породицом
(17/296907)

19. октобра навршава се двадесет пет година от-

када није више са нама наш драги

БОШКО КЕЧА
1914–1995.

Чувамо љубав и сећање на њега и не заборавља-

мо његову благост и доброту.

Кћерка АНЂЕЛКА и син ГОЈКО са породицама
(19/296910)

Шест предугих година

је прошло...

ДРАГАН

ДИВАЦ
16. III 1961 – 20. X 2014.

Ми знамо колико је те-
жак сваки дан без тебе.
Много тога си пропу-
стио... Знамо да си по-
носан. Знамо да нас
чуваш.

Заувек твоји: 
ћерке МАЈА и ДАДА,

супруга МИЛЕНА
и зет НИКОЛА

(24/296927)

ДРИНКА МИХАИЛОВИЋ
1937–2017.

Не постоје речи којима се може описати бол и

туга коју осећамо. Оставила си неизбрисив траг

у нашим срцима, сећања која не бледе и доброту

која се памти.

Остаћеш заувек са нама.

Неутешна породица

(25/296928)

IN ME MO RI AM

КЕРЕБИЋ

МАРИЈА ДРАГАН ЂОРЂЕ
1935–1987. 1961–1997. 1933–2017.

Заувек сте у нашим мислима и срцима.

ЗОРАН са породицом
(26/296020)

У уторак, 20. октобра 2020. обележавамо

трогодишњи помен нашем драгом

САШИ МАРСЕНИЋУ
1971–2017.

Тешко је живети с патњом у души, видети

те свуда, а нигде те не наћи.

Недостајеш нам...

Твоји најмилији

(28/296933)

СРЂАН МИЛЕТИЋ
1979–2020.

Шест тужних месеци како ниси са нама.

Волимо те највише на свету.

Твој тата, сестра МАРА

и сестричине ДУЊА и СОЊА
(32/296946)

ТИХОМИР

СТОШИЋ
1934–2018.

Заувек ћемо чувати

успомену на тебе.

Твоји најмилији

(33/296666/р)

У недељу, 18. октобра, у
11 сати, даваћемо четр-
десетодневни помен на-
шој драгој

ВЕРИ

ЦВЕТАНОВИЋ
1963–2020.

Супруг ЈОВИЦА, 
ћерка БИЉАНА

и син ВЛАДИМИР
(36/296959)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

19. X 2018 – 2020.

МИЛАН ПЕМАЦ

Недостајеш...

Волимо те.

Твоји најмилији: супруга МАРИЈА, 

ћерка МАРИЈАНА и син ИВАН

са породицама ПЕМАЦ и ВЛАЈКОВИЋ

(37/296960)



Ма ли уз га ји ва чи гу бе
тр ку са све оштри јим
усло ви ма

Не кад до вољ на 
три-че ти ри гр ла, а
данас – де сет пу та
више

Го ве дар ство у овим кра је ви ма
по де ли ло је суд би ну и дру гих
по љо при вред них гра на не са -
мо у Пан че ву већ и у це лој Ср -
би ји.

То се, пре ма ре чи ма Дра га -
на Ро ми ћа, струч ног са рад ни -
ка за сто чар ство у По љо при -
вред но-са ве то дав ној слу жби
Ин сти тут „Та миш”, у овом слу -
ча ју пре вас ход но од но си на ин -
тен зи ван или ма ње ин тен зи -
ван не ста нак ма лих про из во -
ђа ча.

Ви ше не ва жи „тел-кел”

Овај струч њак ис ти че да је по -
чет ком две хи ља ди тих го ди на
кре ну ло укруп ња ва ње у свим
обла сти ма про из вод ње.

– Ка да је го ве дар ство у пи -
та њу, на те ри то ри ји ко ју по -
кри ва мо има ли смо, услов но
ре че но, де сет ве ли ких фар ми,
а да нас прак тич но има мо са -
мо јед ну. И то ону на Ста ром
Та ми шу, ко ја бро ји бли зу хи -
ља ду гр ла, док дру ги не ма ју
ви ше од две ста. Упо ре до с тим,
су ро ви за ко ни тр жи шта до ве -
ли су и до од у ми ра ња про из -
вод ње кра ва на се лу, на шта је
ути ца ло и све ри гид ни је по о -
штра ва ње усло ва от ку па. Под -
се ћа ња ра ди, до пре два де се -
так го ди на ни су би ли ја сно де -
фи ни са ни стан дар ди по пи та -
њу со мат ских ће ли ја, ми кро -
ор га ни за ма, про те и на, а ни је
би ло ни пла ћа ња по ма сној је -
ди ни ци и ко ли чи ни. Ва жио је
са мо прин цип „тел-кел”, то јест
ко ли ко се про из ве де, то ли ко се
про да – ка же Ро мић.

По ме ну то по о штра ва ње усло -
ва тра жи ло је но ва ску па ула -
га ња, пре све га у опре му и ме -
ре хи ги јен ске пре вен ти ве, што
ма ли, а чак ни сред њи про из -
во ђа чи ни су мо гли да ис пра те,
па с вре ме ном ни мле ка ре ви -
ше ни су хте ле с њи ма да ра де.

– Не ка да је мо гло да се жи -
ви од три-че ти ри кра ве, али се
с вре ме ном од нос уло же ног и
вра ће ног сма њи вао, па је за ег -
зи стен ци ју са да нео п ход но три -
де сет-че тр де сет гр ла. Оп ста ју
углав ном они ко ји има ју сеоске

па шња ке у ме сти ма, по пут
Илан џе или Уз ди на, и ис па шу
од го то во де вет ме се ци. За хва -
љу ју ћи фак тич ки бес плат ној
хра ни, на њи хов оп ста нак пре -
те ра но не ути чу ни ни же це не,
јер не ма ју ни од го ва ра ју ће ко -
ли чи не, ни аде ква тан ква ли тет
– на во ди струч ни са рад ник.

Ка ко на ћи ра чу ни цу?

Ње гов ко ле га Ни ко ла Стој са -
вље вић на по ми ње да већ ду же
вре ме по сто је под сти цај не мере

над ле жног Ми ни стар ства по -
љо при вре де ко је су ипак до ве -
ле до по ве ћа ња бро ја кра ва под
кон тро лом про дук тив но сти и
да се љу ди ба ве про из вод њом
мле ка.

– Ипак, узро ка за га ше ње ма -
лих фар ми има ви ше, пре све -
га за то што се од фар ме ра, пре
све га, тра жи ис пу ња ва ње за ко -
ном про пи са них зо о хи ги јен -
ских и зо о тех нич ких усло ва, а
је дан од раз ло га мо же би ти и
то што од га ји ва чи не же ле да

се ба ве овом про из вод њом бу -
ду ћи да она зах те ва ан га жо ва -
ње пу на 24 са та. Пи та ње рад не
сна ге је по ста ло акут ни про -
блем; чо ба не је те шко на ћи, па
су про из во ђа чи при ну ђе ни да
ме ња ју на чин др жа ња, а и њи -
хо ве оба ве зе пре ма дру гим су -
бјек ти ма у ра ду по ста ле су ве -
ће. Це не си ро ви на ко је уче ству -
ју у фор ми ра њу про из во ђач ке
це не мле ка ни су ста бил не, као
ни ни ска це на мле ка код от ку -
па, ко ја се тре нут но кре ће од

29 до 34 ди на ра по ли тру. До -
дат ни про блем је што под сти -
цај не ме ре ка сне, ка ко по гр -
лу, та ко и за пре да то мле ко,
као и то што др жа ва фор си ра
не ку дру гу про из вод њу, по пут
тов ног го ве дар ства – ка же за -
по сле ни у Ин сти ту ту „Та миш”.

Нај ве ћи ло мо ви и про бле ми
су баш код ма лих про из во ђа -
ча, па и они ко ји су би ли укљу -
че ни у си стем кон тро ле про -
дук тив но сти ма сов но га се фар -
ме, не ки чак и пре ко но ћи...

– Еви дент но је да се број
про из во ђа ча сма њу је, а са мим
тим и број кра ва. Ло ше је и то
што не ки про из во ђа чи оче ку ју
под сти цај не ме ре, а не ра де на
уве ћа њу про из вод ње мле ка по
гр лу. С дру ге стра не, про из -
вод ња на га здин ству је ра зно -
вр сна, па се на сто чар ство на -
до ве зу је и ра тар ство, као и не -
ке дру ге гра не ко је обез бе ђу ју
при лив нов ца у не ком пе ри о -
ду. То је мо жда и раз лог због
че га не ки још увек не га се про -
из вод њу мле ка. Уоп ште, онај
ко се бе на ла зи у овом по слу и
има од го ва ра ју ћу ко рист, пре -
жи ве ће све ово, јер се у го ве -
дар ству за ра ђу је сва ког да на,
али исто та ко и тро ши, са мо је
пи та ње ко ли ко оста не. Си ту а -
ци ју би им до не кле олак ша ло
скра ћи ва ње вре ме на код ис -
пла те и упла те, то јест ка да би
сва ко ис пу ња вао сво је оба ве зе
пре ма про из во ђа чу. То би уз -
га ји ва чи ма до не ло са тис фак -
ци ју за уло же ни рад, јер ни
они са ми ве о ма че сто ни су си -
гур ни ка ко и шта да ље или
чиме би се ба ви ли ако и ка да
на пу сте про из вод њу мле ка –
истиче Стојсавље вић.

Он ипак на во ди до бре при -
ме ре успе шних ма лих про из -
во ђа ча, по пут Но во се ља на Ми -
ло ра да Ма ној ло ви ћа, Зо ра на
Пе ће ра и Јо ва на До га на, До -
лов ца  Вла да на Стан ко ви ћа,
или Пан че ва ца Ђор ђа Чи зма -
ша и Јо ва на То ми ћа...

Че та не ве ли ка, али ода бра -
на, пре све га за то што уме да
на ђе ра чу ни цу у ова те шка
време на.
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ЗА ШТО НЕ СТА ЈУ ГО ВЕ ДА У НА ШИМ СЕ ЛИ МА

КРА ВЕ ЈОШ СА МО НА СЛИ КА МА 
И ВЕ ЛИ КИМ ФАР МА МА

ЦЕ НЕ ВА РИ РА ЈУ

Пре ма ре чи ма Ни ко ле Стој -

са вље ви ћа, це на мле ка ва -

ри ра од от ку пљи ва ча до от -

ку пљи ва ча, али је де фи ни -

са на пра вил ни ком о ква ли -

те ту си ро вог мле ка.

– По сто је па ра ме три за од -

ре ђе не вр сте си ро вог мле ка,

ко ји узи ма ју у об зир хе миј -

ски са став мле ка и ми кро би -

о ло шку ана ли зу мле ка, то

јест у за ви сно сти од укуп ног

бро ја ми кро ор га ни за ма и со -

мат ских ће ли ја има мо де фи -

ни са ну кла су. Да би мле ко

би ло пр ве кла се, тре ба да са -

др жи до 100.000 ми ли ли та -

ра ми кро ор га ни за ма и уку -

пан број со мат ских ће ли ја до

400.000 ми ли ли та ра. На

про из во ђа чи ма оста је да

ква ли те том и ко ли чи ном

мле ка ути чу на це ну – ис ти че

Стој са вље вић.

Већ де вет на ест го ди на сва -
ког 1. ок то бра обе ле жа ва се
Ме ђу на род ни дан ста рих
осо ба. Тог да ту ма не дав но је
при ре ђен и при го дан скуп у
Бе о гра ду, у ор га ни за ци ји Са -
ве за пен зи о не ра Ср би је, с
ци љем да се јав но сти скре -
не па жња на про бле ме и
потре бе ста рих чла но ва дру -
штва, а ука за но је на то да
њи ма, по ред оста лог, тре ба
по бољша ти ква ли тет жи во -
та кул тур ним и дру гим
садржаји ма.

На кон три да на то је у сво -
јим про сто ри ја ма учи ни ла и
ме сна ор га ни за ци ја пен зи о -
не ра До ло ва, ка да се, пре ма
ре чи ма њи хо вог пред сед ни ка
Вла де Ди ми три је ва, уз по што -
ва ње свих епи де ми о ло шких

ме ра, оку пи ло три де се так
члано ва.

– Кон ста то ва ли смо да у
на шем се лу вла да ју то ле ран -
ци ја и ме ђу соб на со ли дар ност
из ме ђу ста рих и мла дих, што
тре ба и да ље не го ва ти. По ред
то га, за кљу чи ли смо да ће мо
и на да ље да обе ле жа ва мо овај
ва жан да тум, а до го во ри ли
смо се да за Свет ски дан ту -
ри зма ор га ни зу је мо јед но -
днев ни из лет на не ку од обли -
жњих, али за ни мљи вих ло ка -
ци ја – на во ди Ди ми три јев.

Ба нат ски Бре сто вац: У то ку
је раз вла че ње ин ста ла ци ја
(жи ца) за по ста вља ње ра све -
те у Ули ци вој во де Сте пе, а
уско ро по чи ње и ас фал ти ра -
ње ули ца ко је су об у хва ће не
јав но-при ват ним парт нер -
ством (Иве Ло ле Ри ба ра, Ву -
ка Kараџића, Kутина 2 и По -
ња вич ка). Дом кул ту ре у су -
бо ту, 17. ок то бра, ор га ни зу је
ра ди о ни цу ве за (при ја вљи ва -
ње на те ле фон 066/362-352).

Ба нат ско Но во Се ло: За вр -
ше но је ас фал ти ра ње Ули це
Жар ка Зре ња ни на, а при во де
се кра ју ра до ви у Ули ци ЈНА,
док је тек за по че ла из град ња
у Ули ци Ми хај ла Пу пи на и
на Цре пај ском пу ту.

До ло во: Удру же ње свих пен -
зи о не ра обе ле жи ло је Ме ђу -
на род ни дан ста рих, а у пла -
ну је и екс кур зи ја по во дом
Да на ту ри зма.

Гло гоњ: Тра ју ра до ви на ко -
па њу ка на ла дуж но во ас фал -
ти ра них ули ца. Рад ни ци 
ЈКП-а „Зе ли ни ло” у пе так, 9.
ок то бра, оре зи ва ли су гра не
које су се над ви ле над не ким
ули ца ма. Фуд ба ле ри су по бе -
дом у Kачареву пре у зе ли пр -
во ме сто на та бе ли Дру ге ју -
жно ба нат ске ли ге.

Ива но во: По во дом тре ће уза -
стоп не по бе де у ак ци ји „Са -
ку пи, уште ди – ви де ћеш да
вре ди”, ка да је ива но вач ка
шко ла по но во при ку пи ла нај -
ве ћу ко ли чи ну ре ци кла жног
ма те ри ја ла у Вој во ди ни, По -
кра јин ски се кре та ри јат за за -
шти ту жи вот не сре ди не Ива -
нов ча ни ма је до де лио на гра -
ду од 150.000 ди на ра, што је
ове го ди не ис ко ри шће но да
сва ки уче ник до би је нео п хо -
дан при бор.

Ја бу ка: Три на е ста Деч ја ли -
ков на ко ло ни ја одр жа на је у

уто рак и сре ду у До му кул ту -
ре. Због пан де ми је, у њој су
ове го ди не уче ство ва ли са мо
уче ни ци ја буч ке шко ле, а мен -
тор им је био на став ник ли -
ков ног Иван Ве лич ко вић.
Упра ва КУД-а „Ва сил Ха џи -
ма нов” упи су је но ве чла но ве,
сва ког по не дељ ка и пет ка од
19.30.

Ка ча ре во: До ку мен тар ни
филм „Пло до ви те на еден
даб”, ко ји го во ри о 70 го ди на
до се ља ва ња Ма ке до на ца у Вој -
во ди ну, прет пре ми јер но је
при ка зан у по не де љак, 12. ок -
то бра,  у До му омла ди не.
Удру же ње же на „Ет но-ку так”
и Дом кул ту ре при ре ђу ју ра -
ди о ни цу хе кла ња у че твр так
и пе так, 15. и 16. но вем бра,
од 13 до 15 са ти.

Омо љи ца: Отво рен је Му зеј
ста рих вој них ау то мо би ла, је -
дин ствен у Ср би ји по сво јој
по став ци. Не дав но је у са о -
бра ћај ној не сре ћи на стра дао
би ци кли ста из Стар че ва. У
шко ли су на став ни ци свих
пред ме та од пе тог до осмог
раз ре да, на пред лог на став -
ни це ен гле ског је зи ка Ве сне
Ла зић, за по че ли про је кат о
жи во ту Ане Франк.

Стар че во: То ком ове не де ље
из ви ђа чи, лов ци, ри бо лов ци
и оста ла удру же ња и спорт -
ски клу бо ви, у са рад њи с Ме -
сном за јед ни цом и шко лом,
спро во де ак ци ју по шу мља ва -
ња ме ста са сто ти нак сад ни -
ца си бир ског бре ста. Ме сна
за јед ни ца је ор га ни за ци ји под
на зи вом „Че пом до осме ха”
пре да ла но ву ко ли чи на пла -
стич них за тва ра ча, ко је и да -
ље сви љу ди до бре во ље мо гу
од ла га ти у ку ти је у ај нфо ру
згра де Ме сне за јед ни це. Мо -
но дра ма „Ве че јед ног глум -
ца”, у из вед би Јо ви це Ја ши -
на, од и гра на је у уто рак, 13.
ок то бра, у KKK-у. Је се ња ак -
ци ја од но ше ња ка ба стог от -
па да (у ко ји не спа да ју гра ђе -
вин ски шут, пе пео и слич но)
би ће упри ли че на од 19. до 23.
ок то бра, и то по сле де ћем рас -
по ре ду: До њи крај (по не де -
љак), Гор њи крај (уто рак), Шу -
ми це (сре да) и Рад нич ко на -
се ље (че твр так).

Месне актуелности

СТА РИ ЈИ ДО ЛОВ ЦИ ПО НО ВО У АК ЦИ ЈИ

Пен зи о не ри 
обе ле жи ли свој дан

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ИВА НО ВАЧ КА ШКО ЛА НА ПРЕ ДУ ЈЕ НА МНО ГИМ ФРОН ТО ВИ МА

Ви де ло се да вре де
У Основ ној шко ли „Мо ша Пи -
ја де” у Ива но ву у по след ње време
би ло је ле пих ве сти, а пре све га
ра ду је то што је упи са но пе то ро
ђа ка ви ше не го про шле го ди не,
ре чи су ди рек тор ке те уста но ве
Са ње Си мић Ми ја товић.

– То зна чи да има мо се дам -
де сет тро је уче ни ка од пр вог
до осмог раз ре да и још де се то -
ро у при прем но-пред школ ском
уз ра сту. По ред то га, 1. сеп тем -
бра зва нич но је отво рен вр тић,
ко ји је прак тич но по чео да ра -
ди 14. сеп тем бра, ко ли ко нам
је тре ба ло да при пре ми мо све
нео п ход не усло ве, пре све га ка -
да је реч о па пи ро ло ги ји. Та ко
са да та мо има мо ме шо ви ту гру -
пу ма ли ша на уз ра ста од три до
пет го ди на, ко ја бро ји два де -
сет тро је де це, што је за пра во
пун ка па ци тет, а исто вре ме но
су при мље ни сви за ин те ре со -
ва ни. Ипак, у овој си ту а ци ји,
ка да не ки ро ди те љи ра де од
ку ће и не до во де де цу, ре дов но
их до ла зи пет на е стак – ка же
ди рек тор ка.

Она до да је да је тач но де сет
упи са них пр ва ка, а у од но су на
про шлу го ди ну, раз ли ка је у то -
ме што не по сто ји ком би но ва -

но оде ље ње, као ка да су уче ни -
ци тре ћег и че твр тог раз ре да
за јед нич ки по ха ђа ли на ста ву,

та ко да са да у шко ли по сто је
по че ти ри оде ље ња ни жих и
ви ших раз ре да, као и јед на гру -
па у про ду же ном бо рав ку.

– Шко ла је и ове го ди не у
про јек ту Ми ни стар ства про све -
те под на зи вом „Обо га ћен

једно смен ски рад”, с тим раз -
ли ком што су са да све ак тив -
но сти пре у сме ре не на по др шку
уче њу, јер су ча со ви скра ће ни
због про пи са них ме ра Вла де.
Ка да се стек ну усло ви за нор -
ма лан рад, ак це нат ће мо ста -
ви ти и не што дру го што де цу
за ни ма – ка же Са ња Си мић
Ми ја то вић.

Ина че, ова шко ла је про шле
го ди не, тре ћи пут за ре дом, по -
бе ди ла у ак ци ји „Са ку пи, уште -
ди – ви де ћеш да вре ди”, с нај -
ве ћом ко ли чи ном при ку пље -
ног ре ци кла жног ма те ри ја ла.
Тим по во дом је По кра јин ски
се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не Ива нов ча ни ма
до де лио на гра ду од 150.000 ди -
на ра, што је ове го ди не ис ко -
ри шће но да се за сва ког уче -
ни ка ку пи нео п хо дан при бор
за рад. Ови по кло ни су сти гли
на сам крај Деч је не де ље, ко ја
је ове го ди не, из ра зу мљи вих
раз ло га, обе ле же на скром ни је
не го ра ни је, и то углав ном
спорт ским ма ни фе ста ци ја ма.

Све је мање пашњака, а с њима и ових племенитих животиња

Ђаци ОШ „Моша Пијаде” увек су
посвећени очувању животне средине
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Рад ми ла Ви до вић, 

сва штар, до ма ћи ца и 

ло ги стич ка по др шка

МУ ЗИ КА: Сва ко мо је до бро
ју тро по чи ње уз „Рок ра дио”,
а дан за вр ша вам пе ву ше ћи
хит гру пе „Jinx” – „Идем та -
мо где је све по мом”.
ФИЛМ И СЕ РИ ЈА: Што се ти -
че сед ме умет но сти, по сле фил -
ма „Џо кер” ни шта ми ни је
оста ви ло ути сак, али с не стр -
пље њем оче ку јем но ву се зо ну
се ри је „Casa de papel”, уз по -
ру ку лич не при ро де: „Про фе -
со ре, не опра штам ти Нај р о -
би!!!” Ра ди се о кри ми се ри ји
о осам пљач ка ша ко ји узи ма ју
та о це и за тва ра ју се у Кра љев -
ску ков ни цу нов ца, где ум це -
ле опе ра ци је ма ни пу ли ше по -
ли ци јом ка ко би спро ве ли свој
план. При ча по ста је пу но ком -
плек сни ја, али ово је основ ни
за плет од ко јег све по чи ње.
КЊИ ГА: Ако има не ко га ко
још ни је про чи тао књи гу Фре -
дри ка Бак ма на „Чо век по име -
ну Уве”, под хит но иди те у
би бли о те ку. Уве је џан гри за -
ло – је дан од оних што упи ру
пр стом у љу де ко ји му се не
до па да ју као да су про вал ни -
ци за те че ни под ње го вим про -
зо ром. Сва ког ју тра Уве иде у
ин спек ци ју по на се љу у ком
жи ви. Пре ме шта би ци кле и
про ве ра ва да ли је ђу бре пра -
вил но раз вр ста но – иа ко је
већ не ко ли ко го ди на про шло
от ка ко је раз ре шен ду жно сти
пред сед ни ка кућ ног са ве та.

Или от ка ко је „из вр шен пре -
врат”, ка ко Уве го во ри о то -
ме. Љу ди га зо ву „огор че ним
ком ши јом из па кла”. Али зар
Уве мо ра да бу де ого р чен са -
мо због то га што не ше та око -
ло са осме хом за ле пље ним на
ли це?

Ме ђу тим, иза ње го ве мр зо -
во ље и пе дан те ри је скри ва се
јед на при ча и мно го ту ге... И
та ко, ка да ком ши је ко је се
усе ља ва ју у су сед ну ку ћу јед -
ног но вем бар ског да на слу -
чај но уни ште Уве о во по штан -
ско сан ду че, из не на да по чи -
ње то пла при ча о одр па ним
мач ка ма, нео че ки ва ном при -
ја тељ ству и древ ној ве шти ни
во жње ау то мо би ла с при ко -
ли цом. При ча ко ја ће су штин -
ски про ме ни ти јед ног чо ве ка
и јед но удру же ње стана ра.
ПО ЗО РИ ШТЕ: Пре по ру чу јем
две пред ста ве Ра ле та Ми лен -
ко ви ћа на „Кр сман цу”: „На -
ши да ни” и „Стрип тиз”, ко је
су фан та стич не. По сле пред -
ста ве „На ши да ни” иза ђеш на
ули цу и као да ти је не ко опа -
лио ша мар, осве стио те и дао
ма ло дру га чи ји по глед на свет.

Ку ћа од па пи ра

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ ДАР КА ЈЕ ШИ ЋА

О књи зи „Via Dolorosa”

У Град ској би бли о те ци Пан чево
у че твр так, 8. ок то бра, пред ста -
вље на је књи га „Via Dolorosa”
стар че вач ког пи сца Дар ка
Јешића. Иде ја за ову књи гу наста -
ла је пре два на ест го ди на, а она
је за вр ше на по чет ком 2020. Ау -
тор је по све тио ро ман свом сину.

– Ути сци су за сад до бри. Љу -
ди ко ји су је чи та ли пре по зна -
ли су до бру при чу. Ни сам пи -
сао не ким нео бич ним и до са -
да не ви ђе ним је зи ком. Мо жда
сам ко ри стио ма ло ста рин ски
мо дел пи са ња ко ји је им прег -
ни ран не ком ау тен тич ном фор -

мом за ко јом сам ду го тра гао.
Чи ни ми се да сам по сти гао да
су ре че ни це флу ид не и да тре -
пе ре као за ста ве ка да се чи та ју
– ре као је Дар ко Је шић.

На зив „Via Dolorosa” зна чи
„Пут су за”, а као и це ла књи га,
он је ме та фо ра. Чи не је три де -
сет три по гла вља, сим бо лич но,
ко ли ко је Исус имао го ди на.

– Књи га се мо же ту ма чи ти
на два на чи на. Је дан је онај
ко ји чи та лач ка пу бли ка од мах
пре по зна, а то је исто риј ски
ам би јент. Дру ги је оно о че му
при чам са они ма ко ји то пре -
по зна ју – об ја шња ва Је шић.

Рад ња се од ви ја у пр вој по -
ло ви ни два де се тог ве ка у ме -
сту Тар ско (да на шње Стар че -
во), у пе ри о ду Ау стро у гар ске
мо нар хи је. Глав ни лик је То -
ми слав Та бач ки, ло кал ни сли -

кар ама тер, ко ји пи ше сво ју
жи вот ну ис по вест у ду шев ној
бол ни ци у Ко ви ну свом си ну
ко јег сти ца јем не срећ них окол -
но сти ни ка да ни је ви део. Та -
ко ђе се све за вр ша ва на истом
ме сту. У њој се на ла зи до ста
ли ко ва, а је дан од нај бит ни јих
је ње го ва иза бра ни ца Бар ба ра,
ко ја је би ла ње го ва му за.

Дар ко Је шић се ба ви пи са -
њем од де ве де се тих, ка да је
сво ју по е зи ју об ја вљи вао у збор -
ни ку „Ру ко пи си”. Ау тор је ро -
кен рол мо но гра фи је „Ро ке ри
из нео ли та”. На кон за вр шет ка
сту ди ја ра дио је као на став ник
и про фе сор у основ ној и сред -
њој шко ли. Био је пра те ћи во -
кал и тек сто пи сац у ло кал ном
панк-рок бен ду „Кре а тив ни не -
ред”. Са да ра ди као ди рек тор
До ма кул ту ре у Стар че ву.

О ИЗ ЛО ЖБИ И КО ЛО НИ ЈИ

Ли ков ни умет ни ци ће се ипак дру жи ти
У су бо ту, 17. ок то бра, у Де ли -
блат ској пе шча ри би ће одр жа -
на 52. ли ков на ко ло ни ја „Де -
ли блат ски пе сак”, у из ме ње -
ном ре жи му, због ко ро на ви ру -
са. Овом при ли ком оку пи ће се
осам на ест ло кал них умет ни ка
ка ко би се одр жао кон ти ну и -
тет ма ни фе ста ци је, а из ло жба
на ста лих ра до ва би ће пред ста -
вље на већ до кра ја ове го ди не.
Ко ло ни ја ће се одр жа ти уз по -
др шку Град ске упра ве Пан чева.

Из по зна тих раз ло га и из ло -
жба с прет ход не ко ло ни је ни је
би ла одр жа на у стан дар ном тер -
ми ну, већ су су гра ђа ни има ли
при ли ку да је ви де у На род ном
му зе ју Пан че во од 11. сеп тем -
бра до 6. ок то бра. На тој изложби
би ли су пред ста вљени радо ви

се дам на ест ау то ра из Пан че ва,
ли ков них цен та ра из Ср би је и
из ино стран ства. То су Сте фан
Ан чев ски из Ма ке до ни је, Не ве -
ли на Ја на ки е ва из Бу гар ске,
Вели зар Кр стић из Бе о гра да,

Ната ша Бу ди мли ја из Бе о гра -
да, Је ле на Пу ље цо вић из За је -
ча ра, Ма ри ја Алек сић из Ни -
ша, Звон ко Па вли чић из Косов -
ске Ми тро ви це, То ми слав Су -
хец ки из Вр шца и пан че вачки

ства ра о ци Ивана Што пуљ, Ма -
ри ја Ла зић, Ми ло сав Уро ше -
вић и Дра ган Ђор ђе вић.

– Мо ти ви су овог пу та, као
што је нај че шће био слу чај и у
прет ход ним са зи ви ма, ша ре но -
ли ки. Ми по кон цеп ту не усло -
вља ва мо умет ни ке од ре ђе ним
те ма ма, већ они мо гу да пред -
ста ве сво ју по е ти ку ка ко же ле.
Ипак, ви ди се да је до ми нан тан
пеј заж. Пе шча ра је на дах ну ће
за све нас ко ји смо бо ра ви ли
та мо. Че сто љу ди ма ко ји до ла -
зе из да ле ка овај ам би јент и су -
сре та ња ду го оста ју у се ћа њу –
ре као је Ми ло сав Уро ше вић.

Пе де сет пр ва ли ков на ко ло -
ни ја тра ја ла је од 19. до 26. авгу -
ста про шле го ди не, а ово го ди -
шња ће тра ја ти са мо је дан дан.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ АНЕ ВУЧ КО ВИЋ

Ро ман „Yugoslav”
У дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не у че твр так, 8. ок то бра,
одр жа на је про мо ци ја ро ма на
„Yugoslav” Ане Вуч ко вић, ко ји
је био у про шло го ди шњем нај -
у жем из бо ру за НИН-ову на -
гра ду. Те ве че ри с њом 
је раз го ва рао пан че вач ки писац
Ву ле Жу рић о са мој књи зи, мо -
ти ви ма и емо ци ја ма ве заним
за дру гу но ми на ци ју за пре сти -
жну књи жев ну на гра ду.

Ка ко је она об ја сни ла, оки -
дач за пи са ње књи ге би ла је бо -
лест и смрт ње ног оца, као и
не ста нак јед ног све та, с ко јим
су се они што су у ње му живели

те шко ми ри ли. Ана Вуч ко вић
је ро ђе на и живи у Бе о граду.
За вр ши ла је дра ма тур ги ју на
Фа кул те ту драм ских умет но -
сти у Бе о гра ду, а за тим и ма -
стер-сту ди је фил мо ло ги је на
истом фа кул те ту. Но ви нар ка је
Ра дио Бе о гра да 2 и ко лум нист -
ки ња „Си ти ма га зи на”. Об ја -
вље не су јој че ти ри књи ге: „Епо -
ха лип са ју че” (2003), „Lust ’n’
Dust” (2004), „Пли ша ни со ли -
тер” (2007) и „Surfing Serbia”
(2012). Ње не при че су об ја вље -
не у збир ка ма при ча гру пе ау -
то ра „Крик!” и „Кра љи ца Лир
и ње на де ца” (2017), а пе сме у

три де сет трећем бро ју „Ру ко -
пи са”, збор ни ка поези је и

кратке про зе мла дих с про сто -
ра бив ше Ју го сла ви је (2010).

Културни телекс
Те мат ски про грам
Пе так, 16. ок то бар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка Пан че во:
про мо ци ја књи ге афо ри за ма „До ђох, ви дех, пре бе гох” Зо ра на
Т. По по ви ћа. О књи зи го во ри углед ни срп ски књи жев ник и
књи жев ни кри ти чар Ва са Пав ко вић.

Пред ста ве 
Су бо та, 17. ок то бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра Пан -
че ва: пред ста ва за де цу „При ча о ву ку и Цр вен ка пи” По зо ри -
шта за де цу „Maximus Art” из Београда.

Му зи ка
Сре да, 21. ок то бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра Пан че -
ва: кон церт три ја „Ара тос”. 

Из ло жбе
Сре да, 21. ок то бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра Пан че -
ва: из ло жба цр те жа „Ин тим не при че” Ли ди је Узе лац.

Рок за при ја вљи ва ње

20. ја ну ар

Сту дио „Wolf Art” по зи ва мла -
де умет ни ке из Пан че ва да сво -
је ра до ве пред ста ве на кон кур -
су ко ји је отво рен до 20. ја ну а -
ра 2021. го ди не. Ово го ди шњи
на град ни фонд за нај бо љи рад
из но си пет сто евра.

Циљ осни ва ња на гра де је да
на ло кал ном и на ци о нал ном
ни воу пру жи по др шку и ви -
дљи вост мла дим умет ни ци ма
из Пан че ва, као и да се кроз
са рад њу раз ме њу ју зна ња и
иску ства нео п ход на за раз вој
са вре ме ног умет ни ка на по чет -
ку ње го ве ка ри је ре. На гра да се
до де љу је на те ри то ри ји гра да
Пан че ва, дру ги пут ове го ди не.

На кон курс се мо гу при ја ви -
ти умет ни ци од осам на ест до
три де сет го ди на ста ро сти, ко ји
су ро ђе ни или жи ве на те ри то -
ри ји гра да Пан че ва (с на се ље -
ним ме сти ма). Кон кур сом је
пред ви ђе на из ло жба фи на ли -

ста у про сто ри ја ма На род ног
му зе ја Пан че во. На из ло жби ће
би ти све ча но про гла шен по бед -
нич ки рад, а ау то ру ће би ти уру -
че на нов ча на на гра да. Мла ди
умет ни ци мо гу кон ку ри са ти с
мак си мал но три ра да. На кон -
курс мо же те по сла ти сли -
ку, цр теж, гра фи ку, скулп -
ту ру или ин ста ла ци ју.

При ја вљи ва ње на кон -
курс вр ши се елек трон ским
пу тем. На имејл адре су kon-
takt@vukvuckovic.com до -
ста ви те: крат ку умет нич ку
би о гра фи ју (јед на стра на);
фо то гра фи је ра до ва у JPG
фор ма ту, до три ра да; на -
зив ра да, ко јом тех ни ком
је ра ђен, ди мен зи је; ин тер -
нет пре зен та ци ју умет ни ка
– сајт или не ки дру ги про -
фил на ко ме се мо же де -
таљ но ин фор ми са ти о ра ду
умет ни ка („Феј сбук”, „Ин -
ста грам”, „Behance”…) и
кон такт-те ле фон и имејл.
Не пот пу не при ја ве не ће би -
ти узе те у раз ма тра ње.

Рок за при ја вљи ва ње је 20.
ја ну ар 2021. до по но ћи. Фи -
на ли сти ма кон кур са ће нај ка -
сни је до 25. ја ну а ра би ти ја -
вље но ка да да до не су ра до ве у
му зеј ра ди из ло жбе. Из ло жба
фи на ли ста ће би ти одр жа на у

Народном му зе ју Пан че во по -
чет ком фе бру а ра. Та чан да тум
би ће бла го вре ме но об ја вљен.
По бед ник кон кур са би ће про -
гла шен на отва ра њу из ло жбе.

Жи ри чи не исто ри чар ка умет -
но сти и ди рек тор ка га ле ри је „X
Vitamin” Ксе ни ја Ма рин ко вић,
умет ник Ду шан Ма ри но, исто -
ри чар умет но сти Ди ми три је Јо -
ва нов, умет ник Вук Вуч ко вић и
ди рек тор ка сту ди ја „Wolf Art”
Ива Вуч ко вић Лујан ски.

Пред ност на овом кон кур су
има ће са мо стал ни умет ни ци,
умет ни ци ко ји су за вр ши ли не -
ку умет нич ку шко лу, сту ден ти
умет нич ких шко ла, али и са мо -
у ки умет ни ци ко ји се про фе си -
о нал но ба ве умет но шћу или су
на пу ту ка про фе си о нал ној ка -
ри је ри. До ста вље ни ра до ви мора -
ју да бу ду спрем ни за по став ку,
с пра те ћим ин струк ци ја ма о на -
чи ну по став ке (уко ли ко их има).
По треб но је обез бе ди ти си стем
за ка че ње и по став ку. Охра бру -
ју се са вре ме ност, ино ва тив ност
и лич ни умет нич ки из раз.

ОТВО РЕН КОН КУРС

НА ГРА ДА ЗА МЛА ДЕ УМЕТ НИ КЕ

У На род ном му зе ју Пан че во
у уто рак, 13. ок то бра, отво ре -
на је из ло жба сли ка Алек сан -
дра Са ше Алим пи ћа под на -
зи вом „Образ и по ја ве”.

Ово је ње го ва ше ста са мо -
стал на из ло жба, на ко јој пред -
ста вља ра до ве на ста ле у пе -
ри о ду од 2019. до да нас, ко ји
су у пот пу но сти ре ми ни сцен -
ци ја, плат на што оди шу мо -
ну мен тал но шћу и по ве ли чи -
ни и по мо ти ви ма, ра ђе на
углав ном акри ли ком.

Алек сан дар Алим пић је ро -
ђен 1966. го ди не у Пан че ву.

Пр ви кон такт са сли кар ством
и пр во обра зо ва ње сти че још
1992. у ате љеу чу ве ног пан -
че вач ког сли ка ра Че до ми ра
Ке си ћа, а за ви дан та ле нат и
по све ће ност до во де га и до
Ака де ми је Срп ске пра во слав -
не цр кве за жи во пис и кон -
сер ва ци ју у Бе о гра ду. Од та -
да па до да нас ба ви се сли -
кар ством. Ра дио је на осли -
ка ва њу не ко ли ко пра во слав -
них хра мо ва, у Ора хов цу, Са -
ку ла ма, Сеф ке ри ну, а са мо -
стал но је осли као Цр кву Св.
Ар хан ге ла у Хај ду чи ци.

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА АЛЕК САН ДРА АЛИМ ПИ ЋА

Образ и по ја ве
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ПАН ЧЕВ ЦИ ПЧЕ ЛА РИ

КАД УБО ДИ НЕ БО ЛЕ
О пче ла ма зна мо до ста, а опет – не
зна мо ни шта. Њи хо вог убо да се углав -
ном пла ши мо, а у оно ме што про из -
во де слат ко ужи ва мо. Ови  ин сек ти
опра шу ју ви ше од осам де сет од сто
би ља ка ко је ко ри сти мо у ис хра ни, као
и биљ ке ко ји ма се хра ни сто ка, по пут
де те ли не и лу цер ке, па има ју зна чај -
ну уло гу у про из вод њи ме са и мле ка.
Од пче ла за ви си сва ки тре ћи за ло гај
ко ји по је де мо! На кра ју, пче ле про -
из во де мед – вр ло ко ри сну и ле ко ви -
ту на мир ни цу, као и пче ли њи во сак,
ко ји се ко ри сти још од до ба ста рих
Гр ка и Ри мља на.

Мен тор, во ља и рад

Бо јан Де хе љан (42) по чео је да се ба -
ви пче лар ством пре че тр на ест го ди -
на. Отац му је пче лар од 1974, па је
још у де тињ ству за во лео овај по сао.

– Имао сам се дам го ди на ка да сам
се пр ви пут срео са пче ла ма. Та та ме
је од вео у пче ли њак, ста вио ка пу и
по ка зи вао пче ли ње дру штво. Мо рам
да при знам да сам осе ћао страх и да
сам им као ма ли рет ко при ла зио. Из -
у зе так је би ло вр ца ње (це ђе ње) ме да,
ко ме сам мо рао да при су ству јем –
при ча Бо јан.

Ка да је по чео са мо стал но да се ба -
ви пче лар ством, знао је да ни је алер -
ги чан на убод, да са мо ма ло оти че, па
је страх с вре ме ном не стао.

– У по чет ку има до ста ула га ња. Нео -
п ход ни су мен тор, во ља и до ста ра да.
Ако се озбиљ но ба ви те пче лар ством,
тре ба нон-стоп да бу де те ме ђу ко шни -
ца ма. Са пче ла ма тре ба ићи на па ше
или их ре дов но оби ла зи ти, а то се све
де ша ва на пла ни ни, у шу ми, по љу...
Углав ном на све жем ва зду ху, у при -
ро ди. До ла зак на пче ли њак је ле ко -
вит и сви пче ли њи про из во ди су ле -
ко ви ти. Сам убод пче ле има те ра пе -
ут ско деј ство, ако ни сте алер гич ни –
об ја шња ва.

Сво је пче ле се ли на че ти ри-пе т раз -
ли чи тих па ша (уља на ре пи ца, ба грем,
ли па, сун цо крет). У за ви сно сти од при -
ли ка, раз ли чи те су ко ли чи не ме да.

–  Мо ја по ро ди ца се озбиљ но ба ви
про из вод њом и по бро ју дру шта ва
спа да мо у про фе си о нал не пче ла ре.
Нај леп ше је кад уста неш ују тру, одеш
у пче ли њак, про ше таш се по ред ко -
шни ца и осе тиш ми рис нек та ра. Од -
мах те об у зме за до вољ ство јер је па -
ша до бра и по чи њеш рад са пче лом у
до бр ом рас по ло же њу – ка же он.

Бо јан је члан Пче лар ског дру штва
у Омо љи ци, где са пар ен ту зи ја ста
ра ди на ње го вом ома со вље њу.

Тра ди ци ја од осам де це ни ја

Ра до ван Шо феј (36) ушао је у свет
пче лар ства још као де те, па се пр вих
су сре та са пче ла ма ви ше и
не се ћа. Пче лар ством се ба -
ви од 2004. го дине.

– Не ка ко имам осе ћај
да су, од кад сам по стао
све стан се бе и сво је око ли -
не, пче ле увек би ле ту, у
мо јој не по сред ној бли зи ни.
У фа ми ли ји смо увек има -
ли ко шни це уна зад пре ко
осам де сет го ди на! Из тог
ра ног пе ри о да де тињ ства
оста ло је ду бо ко уре за но
се ћа ње на ми рис и укус све -
же оце ђе ног ме да, са ћа тек
из ва ђе ног из ко шни це, 
сви та ња и сми ра ја да на у
рас цве та лој Де ли блат ској
пе шча ри, и на рав но

отеклина од пчелињих убо да – прича
Радо ван.

Ка же да код ње га страх ни је ни ка -
да по сто јао, али опрез је увек ту.

– Пче лар пр во мо ра да схва ти узро -
ке због ко јих пче ле на па да ју и, ка да
се по на ша у скла ду с њи хо вим на ви -
ка ма, ри зик од убо да сво ди се на ми -
ни мум, на рав но уз ко ри шће ње за штит -
не опре ме ка да је нео п ход но. Оног
тре нут ка ка да љу бав пре ма пче ли по -
ти сне страх, бол од убо да, фи зич ки
умор и же љу за за ра дом, оби чан чо -
век по ста је пче лар! – об ја шња ва он.

Пче лар ством се ба ви из љу ба ви и
хо би ја, а по ла ко, ка ко усло ви до зво -
ља ва ју, иде ка озбиљ ни јој про из вод -
њи, што је те жак и ри зи чан пут на
ком оп ста ју са мо нај у пор ни ји.

Ка же да је за пче ла ре нај ви ши циљ
да са чу ва ју пче лу од не са ве сне упо -
тре бе пе сти ци да, бо ле сти и ште точина.

– Те шко је при ву ћи мла де љу де да
се овим ба ве, а за тим и еду ко ва ти по -
тро ша че о до бро би ти ма ко ри шће ња
пче ли њих про из во да, и ка ко да раз -
ли ку ју пра ви мед од фал си фи ка та, ко -
јих има мно го – за кљу чу је Ра до ван.

Увек у при ро ди

Јо ви ца Ка та ли на (51) по чео је да се ба -
ви пче лар ством пре ше сна ест го ди на
са свим слу чај но,  ка да је у ре ви ји „До -
бро ју тро” про чи тао текст о пче ла рењу.

– Та да сам ре шио да се и ја опро -
бам. Ку пио сам че ти ри но ве ко шни це
и два дру штва и та ко кре нуо. Из го -
ди не у го ди ну тај број се уве ћа вао и
са да имам пре ко се дам де сет ко шни -
ца – при ча Јо ви ца.

Ве ру је да је сва ком чо ве ку ин те ре -
сант но да гле да ка ко пче ла мар љи во
ле ти око цве та и ис ти че да за је дан
ки ло грам ме да пче ла мо ра да сле ти
на 150.000 цве то ва.

– Ако пче ла ре ње по сма тра те као
хо би, мо рам ре ћи да је ску по. Опре -
ма ни је баш јеф ти на. Да би сте по че -
ли, по треб но је да на ба ви те ко шни це
и ро је ве пче ла, или ко шни це са пче -
ла ма, ди ми ли цу, за штит не ру ка ви це,
пче лар ску блу зу, а ка сни је и цен три -
фу гу за мед, и још до дат не опре ме.
По сто ји пра ви ло ме ђу пче ла ри ма да
се опре ма не по зајм љу је, због ши ре -
ња пче ли њих бо ле сти, та ко да сва ки
пче лар мо ра по се до ва ти го то во ком -
плет ну опре му – об ја шња ва он.

Чист ва здух и ми ри си пче ли њих
про из во да из ко шни це де лу ју бла го -
твор но на чо ве ко во здра вље. По зна та
је и чи ње ни ца да пче ла ри ду го жи ве.

– Кад отво ри те ко шни цу и осе ти те
ми рис во ска, про по ли са, нек та ра и
ка да ви ди те као пче ле ужур ба но ра -
де, и ви до би је те не ки елан да им по -
мог не те и пру жи те нај бо ље усло ве, а
оне ће вам као на гра ду до не ти пу не
ра мо ве ме да – ка же.

По след њих го ди на ула же се ве ли -
ки труд да пче ле оста ну жи ве и здра -
ве због пре те ра не упо тре бе пе сти цида.

– Све до ци смо ја ко ве ли ких гу би -
та ка услед тро ва ња због не са ве сних
љу ди ко ји пр ска ју во ће и ра тар ске
кул ту ре у цве ту, иа ко је то за ко ном
за бра ње но. Та ко, услед ве ли ких гу би -
та ка пче ла из лет ни ца, има мо сма ње -
не при но се ме да по ко шни ци. Као и
све у по љо при вре ди, и пче лар ство за -
ви си од вре мен ских при ли ка. С про -
ме ном кли ме, уоч љи во је да су при -
но си пче ли њих про из во да све ма њи.
Би ло је го ди на ка да се цен три фу га за
це ђе ње ме да уоп ште ни је по кре та ла,
али љу бав пре ма том ма лом ин сек ту
те ра вас да ве ру је те да ће сле де ћа го -
ди на би ти бо ља и да ће вам вра ти ти
осмех на ли це – за кљу чу је Јо ви ца.

Ква ли тет из над све га

Вој кан Ми лу ти но вић (49) тре ћа је ге -
не ра ци ја пче ла ра у по ро ди ци. Про -
фе си о нал но се пче лар ством ба ви је -
да на ест го ди на, а био је и пред сед ник
Дру штва пче ла ра у два ман да та. До
са да је осво јио ви ше од три де сет ме -
да ља на др жав ним и ино стра ним из -
ло жба ма.

– Као ма ли сам имао страх од са -
мог зву ка ко ји сам мо гао да чу јем док
сам при ла зио ко шни ца ма. С вре ме -
ном је то не ста ло. Нај ва жни је је да не
по ку ша ва те да се од бра ни те од њих.
Сви ма хи нал но кре ну да се бра не ру -
ка ма, а тек то мо же на пра ви ти про -
блем. Нај бо ље је ста ви ти ру ке на ли -
це или ста ти иза не ког гра ња јер се
та ко сма њу ју ви зу ел не мо гућ но сти
пче ла. Оне те же убо ду
у пре де лу ли ца јер очи
да ју од сјај, а из но са и
уста се осе ћа угљен-ди -
ок сид. Тај ми рис њи ма
ни је при ја тан – об ја -
шња ва Вој кан.

Пче лар днев но отво -
ри око пе де сет ко шни -
ца, а у њи ма ре дов но
има пче ла ко је ни су
рас по ло же не. Ка же да
на то да ли ће не ко га
бо сти ути че ви ше фак -
то ра. Углав ном су бит -
не вре мен ске при ли ке,
па ако је тмур но 
или ве тро ви то, бо ље је не ди ра ти
кошни це.

– Де си се и, ка да на про ле ће љу ди
пр ска ју во ће, да се пче ле „на љу те”, па
ми се че сто де ша ва ло, ка да се вра тим
ку ћи, да су пру га пр во узме чет ку и
ски не све жа о ке, па тек он да оде ло
мо же да се пе ре. Оне ре а гу ју на

употребу хе ми је, а да нас се пр ска све,
без ика квог ре да, а он да пче ле бу ду
из ло же не отро ву – при ча он.

Да би се не ко ба вио пче лар ством,
мо ра да има мно го стр пље ња, јер пче -
ла не мо же да се дре си ра. Она жи ви
за за јед ни цу. Жи вот ни век пче ла у
лет њем пе ри о ду је са мо че тр де сет да -
на, док зим ска пче ла жи ви и до шест
ме се ци.

– Вр ло је бит но не по ре ме ти ти би -
о ци клус пче ла, не ути ца ти на њи хов
раз вој – што ма ње гу ра ти ру ке у ко -
шни цу и пу сти ти их да што ви ше оне
ура де са ме. Пче ла ни ка да не мо же
да на пра ви не ис пра ван мед. Раз лог
је јед но ста ван: она у се би за др жа ва
све ток си не, за то и та ко бр зо уги не –
при ча Вој кан.

О га је њу пче ла има пу но ли те ра ту -
ре, али он сма тра да су оби ча ји не пи -
са ни за ко ни. Фор му ла је сле де ћа: у
по чет ку не ко ли ко го ди на ра ди ти као
по моћ ник, а тек он да по ста ти пра ви
по чет ник.

– Оно што на да на шњи рад до ста
ути че, је сте то што се кли ма при лич -
но про ме ни ла, па по је ди не па ше из о -
ста ју. Сва ки ре ги он има спе ци фи чан
си стем ра да и пче ла ре ња. Ми об у хва -
та мо основ не па ше: ба грем, ли пу и
ли ва ду. Тру ди мо се да ра ди мо нај бо -
ље што мо же мо. Ре дов но ша ље мо
узор ке и на так ми че ња. До би ли смо
пе хар за ква ли тет на Но во сад ском
сај му, а про шле го ди не смо на сај мо -
ви ма у Хр ват ској, Се вер ној Ма ке до -
ни ји и БиХ осва ја ли ме да ље. Ове го -
ди не смо до би ли че ти ри злат не у
Тузли – ка же Вој кан.

Са вр шен ство без ма не

Мар ко Шиц (48) од ра стао је у по ро -
ди ци где се уме ће пче ла ре ња пре но -
си ло с ко ле на на ко ле но. Пра де да је
по чео са че тр де се так ко шни ца, а да -
нас их има ју две ста.

– Бол од убо да пче ле је увек исти,
али пче ла ри с вре ме ном по ста ну иму -
ни. Увек чу ва мо ли це, а ка да ра ди мо
без ру ка ви ца, бу де и до пе де се так убо -
да. Ме ђу тим, већ су тра дан као да се
ни шта ни је до го ди ло – при ча Мар ко.

Ка же да је овај по сао те жак, али да
је при вла чан, јер се но вац бр зо вра ти.
Али да би се до шло до те тач ке, мо ра
пу но да се ра ди и да пче лар има до -
бр ог мен то ра.

– Пче лар ство је зва нич но свр ста но
у гра ну сто чар ства, али на ша сто ка се
не ве зу је и не мо же да се при пи то ми.
По след њих сто пе де сет го ди на чо век
се ба ви пче лар ством, али ни смо ни
бли зу да схва ти мо њи хо ве тај не. Ми
смо ту са мо да бу де мо ис по моћ, да
јој обез бе ди мо до бре те ре не и евен ту -
ал но ле ко ве, али што се ма ње ме ша -
мо, то је бо ље – ка же Мар ко.

Они код ку ће има ју ма ли пче ли -
њак у ко јем про из во де ма тич ни млеч
и ма ти це, а оста ле ко шни це се ле. На
Фру шкој го ри су ка да цве та ли па, у
цен трал ној Ср би ји ка да је ак ту е лан
ба грем, а до ста че сто су на ли ва да ма
Де ли блат ске пе шча ре. Зи ми су по ред
Ду на ва.

Ка же да је нај бо ље ка да се мед вр -
ца што че шће, али да су вре мен ске
при ли ке чуд не, па не ке па ше не да ју
ни ка кав при нос. Се ћа се да, кад је
био ма ли, ни јед на па ша ни је би ла ло -
ша, али да је са да при мет но упли та -
ње чо ве ка у при ро ду ко је кон стант но
на ру ша ва рав но те жу.

– Во лим ка да сам са пче ла ма у при -
ро ди, ужи вам да по сма трам њи хов
на чин жи во та, ред и ди сци пли ну. Ко
кре не да ра ди овај по сао, не мо же да
се не са жи ви с тим. У том све ту све
има сво је ме сто и све функ ци о ни ше
са вр ше но! – за кљу чу је он.

Мир ја на Ма рић

Јо ви ца Ка та лина

Бо јан Де хе љан

Вој кан Ми лу ти но вић

Мар ко Шиц

Два пи сца на од мо ру. Ро ман са ко -
ја са мо што се ни је де си ла. Она
пи ше љу бав не ро ма не и ви ше не
ве ру је у љу бав. Он ства ра ква ли -
тет ну про зу, али је из гу био ин спи -
ра ци ју. Њих дво је на ћи ће се пред
ду гим лет њим иза зо вом ко ји ће до -
ве сти у пи та ње све што су ми сли -
ли о срећ ним за вр ше ци ма.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ја име на не во ли те да чу је те.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Не во лим да чу јем сво је име
кад про фе сор про зи ва уче ни ка ко -
ји тре ба да од го ва ра.” 060/8118...

„До бри ла и Је ли са ве та. Бив ша
же на и бив ша та шта!” 061/3640...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње шта вас рас ту жу је:

„Број љу ди ко ји гла са ју за уче -
сни ке ри ја ли ти ја.” 064/1753...

„Раз ми шљам о то ме већ не ко
вре ме и не мо гу да сми слим. То је
при лич но до бра вест, ре кла бих.”
063/2127... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 21. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта вам је пр ва асо ци ја ци -
ја на оке ан?”, на гра ди ће мо по јед -
ном књи гом. Од го во ре ће мо об ја -
ви ти у на ред ном бро ју.

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

У ја је ту је остр во, у Ар хи ву ср це
зна ња, усред мо ра – тај на. Оно што
је го ре од ра жа ва се у оном што је
до ле. Што је Тар ви ну ја сни је шта
се у Пе то гра ду до га ђа, то се два
све та, онај ствар ни и онај из ми -
шље ни, ви ше про жи ма ју. Усред
оке а на од па пи ра он ће схва ти ти
да га отац ша ље на пут пре ко Ћу -
тљи вог мо ра. Ве ште рин ке се оку -
пља ју. Тај на фу риј ске гро зни це би -
ће от кри ве на.

Оке ан од
папира: 

Остр во у ја је ту

Не бри ни 
за су тра

Два чи та о ца ко ји до 21. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта вас нај ви ше за бри ња ва
у жи во ту?”, на гра ди ће мо по јед -
ном књи гом. Од го во ре ће мо об ја -
ви ти у на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ра до ван Шофеј
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Ан дреј Мир чев је ди пло ми рао
фи ло зо фи ју и исто ри ју 2005.
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у
За гре бу. Исте го ди не је ди пло -
ми рао и те а тро ло ги ју. Сти пен -
ди ју не мач ке ор га ни за ци је за
на уч на ис тра жи ва ња (ДФГ), у
окви ру ко је је упи сао по сле ди -
плом ске сту ди је на Фрај уни -
вер зи те ту у Бер ли ну, до био је
2009. Од бра ном док тор ске те -
зе под на сло вом „Ин тер ме ди -
јал ни про стор ни кон цеп ти. Ин -
тер фе рен ци је ли ков них умет -
но сти, по зо ри шта и пле са од
1960-тих” (мен тор проф. др
Ери ка Фи шер Лихтe) сте као је
ака дем ско зва ње док то ра фи -
ло зо фи је 2011. го ди не.

Упо ре до с на уч ном ка ри је -
ром, Ан дреј Мир чев де лу је у
под руч ју ви зу ел них умет но сти
од но сно дра ма тур ги је. Као дра -
ма тург је оства рио са рад њу с
број ним пле сним умет ни ца ма
и умет ни ца ма, као и ко лек ти -
ви ма. Го ди не 2016. на по зив
Мар ја не Кра јач уре дио је пу -
бли ка ци ју „О пле су из(а) пле -
са”. У окви ру ме ђу на род ног  ко -
ре о граф ског про јек та „W_est-
where”, одр жа ног у Пор ту га ли -
ји, Фран цу ској, Ма ђар ској и Хр -
ват ској, а у ор га ни за ци ји Хр ват -
ског ин сти ту та за плес и по крет,
Ко ре о граф ског цен тра у Ор ле -
ан су, по зо ри шта Ви сеу (Пор ту -
га ли ја), био је за ду жен за уре -
ђи ва ње пу бли ка ци је ко ја је 2011.
об ја вље на у из да њу Хр ват ског
ин сти ту та за плес и по крет. Од
2009. до 2011. во дио је се ри ју
раз го во ра са стра ним и до ма -
ћим ко ре о гра фи ма ко ји су на -
сту па ли на „Не де љи са вре ме ног
пле са” у За гре бу и Ри је ци. Од
2018. го ди не ре дов но са ра ђу је
са Вир ве Су ти нен, умет нич ком
ди рек тор ком фе сти ва ла „Tanz
im August” у Бер ли ну, та ко ђе
као уред ник и мо де ра тор раз го -
во ра с пу бли ком и умет ни цима.

Као до цент из под руч ја на у -
ка о умет но сти, Мир чев је био
за по слен на Умет нич кој ака -
де ми ји у Оси је ку од 2006. до
2017. Па ра лел но је ра дио и као
спољ ни са рад ник и на сме ру
за глу му и ме ди је на Све у чи -
ли шту у Ри је ци. Тре нут но је
го сту ју ћи про фе сор на Фа кул -
те ту за умет но сти и ди зајн у
Кар лсру еу од но сно са рад ник у
на ста ви на Од се ку за сце но гра -
фи ју Умет нич ког уни вер зи те -
та у Бер ли ну и на Ин сти ту ту за
те а тро ло ги ју у Бер ли ну. Свој
умет нич ки и на уч ни рад пред -
ста вљао је на кон фе рен ци ја ма
и јав ним пре да ва њи ма у Лон -
до ну, Ли са бо ну, Бу дим пе шти,
Бе чу, Кен ту, Франк фур ту, Вај -
ма ру, Је ни, Бер ли ну, Гдањ ску,
Ги зе ну, Мин хе ну, Сток хол му,
Ге те бор гу, Ко пен ха ге ну, Сао
Па у лу, Се у лу, Бе о гра ду, Љу -
бља ни, За гре бу, Ци ри ху, Ба ји.
Од 2015. до 2018. био је део
на уч но и стра жи вач ког про јек -
та „Aktionskunst jenseits des Ei-
sernen Vorhangs”, ко ји је фи -
нан си ра ла не мач ка Ор га ни за -
ци ја за на уч на ис тра жи ва ња
(DFG). Пројекaт је 2018. фи -
на ли зи ран у фор ма ту из ло жбе
„Left Performance Histories” и
исто и ме ном пу бли ка ци јом у
Бер ли ну у га ле ри ји „NgBk”.
Жи ви и ра ди у Бер ли ну.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да си жи вео
у Пан че ву и ка ко пам тиш свој
пр ви су срет са овим гра дом?

АН ДРЕЈ МИР ЧЕВ: Као из -
бе гли ца жи вео сам код тет ке у
Пан че ву од је се ни 1991. го ди -
не па до 1998. го ди не, ка да сам
се пре ба цио на Фи ло зоф ски
фа кул тет, смер фи ло зо фи је и
исто ри је, у Ри је ци. Пре то га,
док сам још жи вео у Оси је ку,
ка сних осам де се тих ма ма и ја
смо ре дов но до ла зи ли. Мно го
сам во лео те до ла ске, по нај ви -
ше за то што је тет ка има ла
ком пју тер „шнај дер” на ком
сам играо игри це. Ка да сам по -
чео да жи вим на Со да ри с тет -
ком и се стром, на сту пи ла су
не ка окрут ни ја вре ме на, обе -
ле же на не и ма шти ном и ра том.

С дру ге стра не, то је био по че -
так от кри ва ња жи во та: пр ви
по љу бац у Ули ци Мак си ма Гор -
ког, из ла сци на кон цер те у Сту -
дент ском и „Апо лу”, су срет с
по е зи јом и умет но шћу, не срет -
на љу бав пре ма јед ној Хо лан -
ђан ки због ко је сам у пар на -
вра та сто пи рао до Хо лан ди је,
те чак упи сао сту ди је глу ме у
Утрех ту.

l Ко ли ко је Пан че во ути ца -
ло на твој ака дем ски и про фе -
си о нал ни раз вој? У ком сми -
слу нај ви ше?

– У Пан че ву сам за вр шио
Гим на зи ју, што се ис по ста ви ло
пре суд ним за мој ака дем ски
пут, бу ду ћи да сам 1997. го ди -
не на Фи ло зоф ском фа кул те ту
у Бе о гра ду упи сао сту ди је чи -
сте фи ло зо фи је. Увид у то да
љу бав пре ма му дро сти мо же
би ти жи вот ни по зив, тј. да је
фи ло зо фи ја ду хов на и естет ска

бри га о се би, за хва љу јем пре -
вас ход но про фе со ру Го ра ну Лај -
хту, ко ји ми је у че твр том раз -
ре ду по зај мио би о гра фи ју Ми -
ха и ла Ба ку њи на, ко ја је чи ни -
ла око сни цу ма тур ског ра да о
исто ри ји анар хи стич ке ми сли
у де вет на е стом ве ку. Кроз су -
срет с њим по у ну трио сам је -
дан од те мељ них прин ци па свог
ака дем ског и пе да го шког ра да,
а то је суб вер зи ја сва ког ау то -
ри те та. Став да је кључ ни за да -
так ра да с мла дим љу ди ма по -
ти цај и охра бре ње да се по бу -
не, да не при ста ну на ста тус
кво и про фа на ци ју ко ју им све -
срд но на ме ће дру штво спек та -
кла. Чо век ко га у кон тек сту пи -
та ња та ко ђе мо рам спо ме ну ти,
по нај пре у сми слу сен зи би ли -
зо ва ња за са вре ме но по зо ри -
ште и ли ми нал на ста ња ин ток -
си ка ци је, је сте (на жа лост по -
кој ни) пи сац и геј ак ти ви ста
Де јан Не бри гић. Су срет с њим
у про ле ће 1997. на по след њем
кон цер ту бен да „Мен тал ни ра -
ње ник” (у ком сам био пе вач и
тек сто пи сац) у клу бу УХФ по -
ка зао се суд бо но сним. И за ње -
га и за ме не.

l Да ли имаш не ку ве зу са
овим гра дом и шта у ве зи с
њим во лиш?

– У Пан че ву во лим лу цид не,
ан ђе о ске кон вер за ци је с при -
ја те љи ма ко ји су екс пер ти за
окулт но, де ка ден ци ју и пра хи -
сто ри ју ду ха. Од ла ске у ду гач -
ке шет ње, ка да се сун це про бу -
ди над ушћем Та ми ша у Ду -
нав. За тим во лим оне жу те ци -
гле од ко јих је са гра ђе на Еван -
ге ли стич ка цр ква, а у ко је су
уре за ни тра го ви не ких дав но
про шлих да ту ма и име на љу -
ба ви ко је су у ме ђу вре ме ну из -
је ли цр ви. По не кад ми се чи ни
да та чуд на ге о гра фи ја сме -
ште на из ме ђу Бал ка на и сред -
ње Евро пе ре зул ти ра ме та фи -
зи ком ко ја је вр ло тач на ка да
је реч о син хро ни ци те ти ма, али
и фа тал на ако се чо век пре пу -

сти ау то де струк ци ји. Ка да сам
пре две го ди не по след њи пут
био ту, Ба не Прин цип ми је
скре нуо па жњу на јед ну за ни -
мљи ву чи ње ни цу: круг у цен -
тру на го то во јед на ком је ра -
сто ја њу од три цр кве. Ми слим
да ми је то по мо гло да енер -
гет ски де ко ди рам Пан че во и
да раз у мем за што му се не пре -
кид но вра ћам (тре нут но нај ви -
ше у сно ви ма). Као не ком ри -
ту а лу чи је сим бо ле не по зна -
јем до вољ но, али чи ја ме сна га
из но ва об на вља.

l За вр шио си сту ди је фи ло -
зо фи је, исто ри је и по зо ри шта
у За гре бу. Шта је би ла та да тво -
ја за ми сао о то ме чи ме ћеш се
ба ви ти?

– Ка да са гле дам тај пе ри од
жи во та у За гре бу, вра ћа ју ми се
сли ке јед ног пер фор ман са (звао
се „49 го ди на”) ко ји сам из вео
2000. го ди не на свој два де сет

пр ви ро ђен дан, а ко ји се са сто -
јао од раз би ја ња се дам огле дала.
У том чи ну сла ма ња по врши не
на ко ју се про јек ту ју до ку мен -
тар ни сним ци ра та у Ју госла ви -
ји као да је до шло до ко а гу ла -
ци је тих три ју ди сци пли на ко -
ји ма сам по све тио ис тра жи ва -
ња и сту ди је: исто ри ја, фи ло зо -
фи ја и по зо ри ште. Два де сет го -
ди на ка сни је још увек ми ни је
са свим ја сно чи ме се то тач но
ба вим, осим да по ку ша вам да
са ста вим де ли ће те раз би је не
сли ке у ко јој је рат те а тра ли зо -
ван као по ку шај да се про ник не
зло коб ни ме ха ни зам исто ри је и
да се на кра ју из вед бе осло бо ди
сце на за те ло ко је је из сли ке
по бе гло у за грљај.

l Ти си ви зу ел ни умет ник,
дра ма тург и про фе сор. Ко ли -
ко је све то уве за но?

– По сто је тре ну ци ка да пре -
вла да ути сак да па тим од рас -
пр ше не па жње и не до вољ не
фо ку си ра но сти, ко ја је су пр -
от на им пе ра ти ву са вре ме ног
фах иди о ти зма јед не ди сци -
пли не. А он да ми се пак учи ни
да сам на шао на чин да од сво -
је бес крај не за чу ђе но сти ство -
рим не ку тран сди сци пли нар -
ну ме то ду, ко ја се мо же ма ни -
фе сто ва ти у раз ли чи тим фи -
гу ра ма и прак са ма и да при
то ме ви зу ел ни умет ник по ма -
же дра ма тур гу (и обр ну то), те
да обо ји ца спе ку ла тив ној фи -
гу ри про фе со ра ну де кон кре -
тан, ма те ри јал но-чул ни по дра -
жај за ре флек си ју.

l У свом умет нич ком ра ду
са ра ђи вао си с мно гим ко ре о -
гра фи ма и уче ство вао у раз ли -
чи тим про јек ти ма. Ко је пам -
тиш као нај и за зов ни је?

– У ових два де сет го ди на от -
ка ко де лу јем у по љу са вре ме -
не умет но сти и пле са мо рам
при зна ти да је би ло раз ли чи -
тих иза зо ва и ис ку ста ва. Од ра -
да на не за ви сној сце ни до ан -
га жма на у по зо ри шти ма као
што су Ба лет Хр ват ског на род -

ног ка за ли шта у За гре бу или
пак Ба лет у град ском по зо ри -
шту у Кем ни цу. Ако бих мо рао
да из дво јим јед но та кво, упе -
ча тљи во ис ку ство, то би би ла
пле сна пред ста ва „Хер ма фро -
ди ти ду ше”, про јект ин спи ри -
сан тра гич ном суд би ном Де ја -
на Не бри ги ћа. На дан пре ми -
је ре до го ди ла се јед на не ве ро -
ват на, па ра те а тар ска си ту а ци -
ја ка да је на кон пре ми је ре и
жур ке љу бав ник за спао у истом
кре ве ту с уби цом. То је би ло
за стра шу ју ће и ле по.

l Пре да јеш у Бер ли ну и Кар -
лсру еу. Ко ли ко ти зна чи рад
са сту ден ти ма?

– Не мач ки умет ник Јо зеф
Бојс јед ном је при ли ком из ја -
вио ка ко је ње го ва нај ва жни ја
умет нич ка де лат ност би ла рад
са сту ден ти ма. С об зи ром на
то да и сам већ пет на ест го ди -
на у кон ти ну и те ту ра дим на
фа кул те ту, мо гу по твр ди ти ову
из ја ву. Рад са сту ден ти ма је
при ли ка да не пре кид но про -
пи ту јеш по зи ци је и фи гу ре из
ко јих го во риш и де лу јеш.

l Пре две го ди не био си се -
лек тор Би је на ла умет но сти у
Пан че ву. Та да је био у фо ку су
пер фор манс ко јим се ти у свом
ис тра жи вач ком ра ду ба виш.
Ка ко пам тиш ово ис ку ство?

– Би је на ле пам тим по див -
ним су сре ти ма с при ја те љи ма
и умет ни ци ма. По себ но ми је
би ла ја ка сце на ка да су се на -
кон пер фор ман са Бо ри са Ка -
ди на и Кри сти ја на Ал-Дро у би -
ја ис пред Му зе ја оку пи ли сва -
то ви. Ста ли су тач но ис пред
сто ла на ком су би ли ју го сло -
вен ска за ста ва и не ко ли ко кр -
ва вих но же ва. Ин тен зи ван је
био и су срет с гра фи ти ма за -
тво ре ни ка у по дру му Му зе ја.
Та мо бих јед ног да на во лео да
из ве дем пер фор манс.

l Ко ли ко се од нос пре ма
умет но сти раз ли ку је ов де и у
Не мач кој? Шта је пан де ми ја
до не ла/узе ла умет но сти?

– Раз ли ка се пре све га од но -
си на уло гу и ме сто умет но сти
и ге не рал но кул ту ре у дру штву.
У Не мач кој се на кул ту ру не
гле да као на па ра зит ску де лат -
ност ко ја тро ши но вац из др -
жав ног бу џе та, већ као на прак -
су ко ја за циљ има кул ти ви са -
ње ду ха и ети ке. Што се ти че
пан де ми је, она је бру тал но раз -
от кри ла про тив реч но сти нео -
ли бе рал ног си сте ма ко ји се рас -
па да на свим ни во и ма. По све -
ма шња ди ги та ли за ци ја ко јој
упра во све до чи мо од но сно
спре га ка пи та ла и би о по ли тич -
ких так ти ка по ка за те љи су да
је по след ња ли ни ја фрон та жи -
во те ло ко је се мо ра за шти ти -
ти по сва ку це ну.

l Пре ма ње од ме сец да на
отво рио си из ло жбу под на зи -
вом „Ра ну не ди рај!” у Сла вон -
ском Бро ду. Она се ба ви по ти -
сну тим до жи вља ји ма ствар но -
сти, оним ко ји су у ве зи с рас -
па дом СФРЈ. Шта је би ло из -
ло же но овом при ли ком?

– Из ло жба „Ра ну не ди рај!”
ва ри ја ци ја је јед ног про јек та
(„Пе да го ги је де-кон та ми на ци -
је”) ко ји сам у окви ру пет на е -
стог Би је на ла умет но сти ре а -
ли зо вао са сту ден ти ма из Оси -
је ка у Исто риј ском ар хи ву Пан -
че ва. У Сла вон ском Бро ду је до -
шло до про ме не фо ку са на на -
чин да сам по ку шао да из о -
штрим упра жње но ме сто не чег
као што је би ла прак са ОНО–
ДСЗ, за ко ју ми слим да је ну -
жна упра во у ова квим слу ча је -
ви ма пан де ми ја или дру гих еле -
мен тар них не по го да. Ра на има
сто га дво стру ко зна че ње. С јед -
не стра не ра ди се о рас па ду дру -
штва и за јед ни це као не мо гућ -
но сти со ли дар но сти и ем па ти -
је, док је с дру ге реч о за бо ра ву
Ју го сла ви је, као про јек та ко ји
је јам чио на ци о нал ни и дру -
штве ни ин те гри тет, тј. еман ци -
па ци ју од нео ко ло ни јал не пот -
чи ње но сти ве ли ким си ла ма.

Мир ја на Ма рић

Од лу ком Двор ског рат ног са -
ве та у Бе чу од 27. ја ну а ра
1827. го ди не уве де на је пов -
тор на на ста ва. Њу су би ли
оба ве зни да по ха ђа ју де ча ци
и де вој чи це ко ји су пре ра сли
основ ну шко лу, од но сно од
13. до на вр ше не 15. го ди не
жи во та.

На ста ва се одр жа ва ла не -
де љом и пра зни ком, у лет -
њем и зим ском кур су. Одр -
жа ва ла се по себ но за де ча ке
и по себ но за де вој чи це. Вре -
ме одр жа ва ња на ста ве за ви -
си ло је од одр жа ва ња слу жбе
бож је у цр ква ма, па се стро го
во ди ло ра чу на да се вре ме не
по кла па.

Пре да ва ни су пред ме ти из
основ не шко ле и вр ши ло се
утвр ђи ва ње пре ђе ног гра ди -
ва. Од уче ни ка основ них шко -
ла се зах те ва ло да са чу ва ју
књи ге и све ске по за вр шет ку
шко ле ка ко би их ко ри сти ли
у пов тор ној шко ли.

Ве ро на у ка се ни је пре да ва -
ла у пов тор ној шко ли већ,
пре ма ве ро и спо ве сти, сви ма
за јед но у цр кви.

За не по ха ђа ње пов тор не на -
ста ве ка жња ва ни су ро ди те -
љи и ста ра те љи де це са нов -
ча ном ка зном у из но су од 4
фо рин те у ко рист бол нич ког
и си ро тињ ског фон да. Ше гр -
ти ко ји ни су по ха ђа ли пов -
тор ну шко лу ни су мо гли би -
ти про гла ше ни за кал фу. Пов -
тор на на ста ва је уве де на у
свим основ ним шко ла ма. Учи -
те љи су би ли ду жни да пов -
тор ну на ста ву др же бес плат -
но, а за на ро чи то за ла га ње
би ли су по не кад и нов ча но
на гра ђи ва ни.

Пов тор на на ста ва је, од са -
мог уво ђе ња, би ла ве о ма сла -
бо по се ће на што по ка зу је жал -
ба ди рек то ра Ра ји ћа из 1834.
го ди не упу ће на Ма ги стра ту
на ве о ма лош од зив де це. Ма -
ги страт је на ре дио за нат ским
есна фи ма, над зор ни ци ма
шко ла и по ли ци ји да код мај -
сто ра и ро ди те ља пре ду зму
по треб не ме ре.

Ову на ред бу је Ма ги страт
по но вио 1837. го ди не и за -
тра жио да по ли ци ја пу тем до -
бо ша по зо ве све ро ди те ље,
ста ра те ље и учи те ље, а еснаф -
ском ко ме са ру је на ло же но
да на ре ди свим мај сто ри ма
да ше гр те ша љу не де љом на
на ста ву.

Про бле ми не ре дов ног по -
ха ђа ња пов тор не на ста ве то -
ком го ди на ни су от кло ње ни.
Го ди не 1870. под не ла је Глав -
на шко ла спи сак уче ни ка ко -
ји ни су по се ћи ва ли пов тор ну
на ста ву, са мол бом да се оба -
ве сте сви пред сед ни ци Удру -
же ња сло бод них за на та да се
уче ни ци ма не ће из да ва ти све -
до чан ства док не на док на де
про пу ште не ча со ве и да је
стро го за бра ње но да се кал -
фа осло бо ди (про гла си за кал -
фу) без пов тор ног све до чан -
ства. Ма ги страт у Пан че ву је
удру же њи ма за на тли ја по слао
оштро упо зо ре ње. О про бле -
му не по ха ђа ња шко ле, про та
Ва са Жив ко вић, го во ри у Апе -
лу ро ди те љи ма ко ји је про -
чи тан у Ус пен ској цр кви 20.
сеп тем бра 1870. го ди не:

„Кад уђе мо у шко ле пра зне
ска ми је ви ди мо и од 100 за
шко лу спо соб не де це – не ма
ни де се то ри ца. Без на у ке,
здра ве и чи сте – не ма бpaћo
бepићетa, не ма за нас бу дућ -
но сти. За то: оце ви, ма те ре и
ста ре ши не, ши љи те де цу сво -
ју у шко лу – ако на ро ду сво -
ме до бра же ли те, и не ши љи -
те иx пo мо ра њу, но ра до и
вољ но – и не отва рај те са мо
де ци вра та школ ска... Но, по -
че шће за ви руј те у шко ле, да
ви ди те, шта вам де ца ра де и
раз би рај те, да ли ма ли уче -
ни ци и на пре ду ју у на у ци. И
по тpeћи пут ка же мо: во ди те
де цу у шко лу ка ко сту пе у ше -
сту го ди ну жи во та, па нек се
уче, до кле не на вр ше два на е -
сту. На ша бу дућ ност је у на -
шим ру ка ма!”

(З. Ро тар, М. Жу жић: 
„220 го ди на за нат ства 

у Пан че ву”)

Драгослав Драги Мишић
У свом дому у Београду 5. октобра
преминуо је у 98. години Драгослав
Драги Мишић, један од Панчеваца
који су обележили другу половину
ХХ века у нашем граду. Волео је
Панчево и стално му се враћао.

Рођен је и одрастао у скромној
али честитој трговачкој породици
с још два брата. Социјално поре-
кло, као и немирење с неједнако-
стима и неправдама у тадашњем
друштву рано су га определили за
социјалистичке идеје, за друштво једнакости, равноправ-
ности и социјалне правде.

Окупација га затиче у Панчеву, а он као напредни
омладинац, скојевац, одмах доспева у злогласни фаши-
стички логор Свилара. Све страхоте фашистичке окупа-
ције преживљава с породицом у Панчеву, а чим му се
указала прилика, прикључује се Народноослободилачкој
војсци. Бори се на Сремском фронту, а потом учествује у
борбама до коначног ослобођења земље.

Послератна изградња Панчева, претварање прашњаве
и блатњаве вароши у модеран град с моћном идустријом
и развијеним друштвеним делатностима, остварена је ан-
гажовањем и радом многих генерација, чији је један од
предводника био и наш друг Драги. Био је омладински
руководилац, партијски функционер, а једини је у три
мандата обављао дужност председника општине Панче-
во. Уз рад се и школовао и стекао звање дипломираног
економисте. Био је и посланик Скупштине Југославије и
посланик Скупштине САП Војводине. Директор Хемиј-
ске индустрије Панчево постао је 1974, а потом одлази у
Привредну комору Југославије.

Реализацијом његовог комуналног програма, док је био
председник општине, трајно су решена питања калдрми-
сања и асфалтирања улица, постављања уличног осветље-
ња, изградње водовода и канализације. У оно време то су
били прави историјски догађаји који су имали општу по-
дршку грађана.

Увек је био постојан ослонац супрузи Дани, ћерки Дра-
гани и сину Браниславу, унуцима, увек спреман да по-
могне својој браћи и њиховим породицама. Омиљен и
уважаван међу пријатељима, комшијама, рођацима.

Увек ћемо се сећати Драгослава Мишића, уз велико
хвала и дубоки наклон.

Нека почива у миру!

IN ME MO RI AM

НАШ ГОСТ: АН ДРЕЈ МИР ЧЕВ, ДОК ТОР ФИ ЛО ЗО ФИ ЈЕ

НЕ ПРЕ КИД НО СЕ ВРА ЋАМ ПАН ЧЕ ВУ
КАКО СЕ НЕКАД ШКОЛОВАЛО

Пов тор на шко ла

Андреј Мирчев
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ових да на сте енер гич ни,
директ ни и ак тив ни ји не го ина -
че. Пла но ви ко ји већ ду го че ка -
ју са да се ак ти ви ра ју. По сао
вам је на пр вом ме сту. Чу вај те
се повре да, а мо гу ће су и ја че
главо бо ље. Парт нер ски од нос 
стаг ни ра.

По треб но је да до де та ља ис пла -
ни ра те сво је вре ме и све ће ићи
ка ко ви же ли те. У свом рас по ре -
ду оста ви те и вре ме на за про вод
и из ла ске. Сви па пи ро ло шки
про бле ми ће се ове не де ље лак -
ше ре ша ва ти, а има ће те и по моћ
при ја те ља и са рад ни ка.

Пре ви ше оба ве за вам се сру чи ло
на гла ву. Нај ра ди је би сте пре -
спа ва ли све или не куд по бе гли.
Вре ме је за ак ци ју, но ве пла но ве
и но ве по чет ке. Дај те сво јој ма -
шти на во љу, вра ти ће вам се сва
енер ги ја. Ма њи про бле ми са зу -
би ма и згло бо ви ма но гу.

Има ће те осе ћај да се на пе та си -
ту а ци ја сми ру је и да ће те сти ћи
да на вре ме све сре ди те. Са рад -
ња на по слу је ста бил ни ја, што
вас до дат но мо ти ви ше. Сло бод ни
Би ко ви би мо гли да уђу ве зу са
осо бом ко ју ду го по зна ју, али ни -
су на њу обра ћа ли па жњу.

Ис ко ри сти те ову не де љу да за вр -
ши те или бар при ве де те кра ју за -
по че те по сло ве. Не при чај те мно -
го о сво јим пла но ви ма и кло ни те
се рас пра ва ма ка ко оне бе за -
зле но из гле да ле. Џан гри за ви сте
пре ма парт не ру и пре ви ше зах -
тев ни. На ђи те ком про мис.

Спрем ни сте за флерт и са мо че -
ка те по во љан тре ну так. Чи ни
вам се да жи вот за вас има ве ће
пла но ве и бо ље ства ри од тре -
нут них. У пра ву сте. Ма ња емо -
тив на кри за у ве за ма. Мо гућ
кра ћи по слов ни пут. Из бе га вај те
ноћ ну во жњу.

Ове не де ље оче куј те си гу ран при -
лив нов ца. Оно што сте за по че ли
про шле го ди не, са да до ла зи на ре -
а ли за ци ју. Мно ги љу ди с ко ји ма
сте са ра ђи ва ли по но во ће вам се
ја ви ти и об но ви ће те са рад њу. Љу -
бав ни жи вот вам је као клац ка ли -
ца: од еу фо ри је до мо но то ни је.

Би ће те при јат но из не на ђе ни ти -
ме што по сто је љу ди ко ји мо гу и
же ле да вам по мог ну. То ће вам
вра ти ти осмех на ли це, па ће те
ус пе ти да све за вр ши те и пре ро -
ка. Ако ис кр сне не ки не пла ни ра -
ни пут, кре ни те – про ве шће те се
бо ље не го што пла ни ра те.

По тру ди те се да уго ди те и се би и
парт не ру ро ман тич ном ве че ром,
из ла ском или бар не ком сит ни -
цом. Па зи те до бро да не пре ко -
ра чи те ро ко ве. На пра ви те ре ви -
зи ју не ких по слов них уго во ра и
по тра жи те по моћ од љу ди ван
по слов ног окру же ња.

Ма њи про бле ми с кич мом ће
вам са мо по ја ча ти нер во зу. Ни -
ка ко да са ста ви те крај с кра јем,
чак и ка да има те ви шка нов ца.
Ва ши пр сти су про сто „шу пљи”.
Ука за ће вам се при ли ка за јед ну
аван ту ри цу на по слу. Пу сти те се -
би ма ло на во љу, опу сти те се.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Про шлост вам по но во ку ца на
вра та, не до вр ше не при че мо ра ју
до би ти свој епи лог. Уло жи ће те
пре ви ше енер ги је у ре ша ва ње
не че га што је про шло. По слов на
ат мос фе ра мо же до ћи до уси ја ња
ове сед ми це. Про на ђи те на чин
да аку му ли ра те енер ги ју.

Бу ди те опре зни ове сед ми це на
по слу. Про бај те да из бег не те по -
слов ни пут и бу ди те вр ло оба зри -
ви при пот пи си ва њу до ку ме на та –
нај пре све два пут про ве ри те. По -
ти сни те у се би же љу да рас пра ви -
те си ту а ци ју с парт не ром. Вар ни -
ца се мо же пре тво ри ти у по жар.
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Ма ло је оних ко ји до жи ве сто -
ту, о че му као у оној пе сми
„Дуг ми ћа” сва ко са ња. Још ма -
ње њих до оства ре ња тог ци ља
до ђу здра ви и чи ли, а нај ре ђе
то ус пе ју нај бли жи срод ни ци.

И наш град за ту ма ра тон ску
тр ку има бра ћу Га ће ша, ко ји
хра бро га зе већ де се ту де це ни -
ју: ста ри ји Ми лан има де ве де -
сет јед ну, две ви ше од мла ђег
Дра шка.

Обо ји ца пр ко се го ди на ма и
на њи ма не ма озбиљ ни је на -
зна ке да их сти же умор или да
им по не ста је ра до сти у све му
што жи вот чи ни ле пим  – по -
ма ло ра де, дру же се, во зе, пли -
ва ју, пе ца ју, а ни је им стра на
ни по не ка до бра ка пљи ца.

Бра ћа Га ће ша су ма ло број ни
срод ни ци те вр сте у на шем гра -
ду ко ји су у тан де му до жи ве ли
по зну ста рост а да им го то во
ни чег не мањ ка: ни здра вља,
ни за ни ма ци је, ни дру штва, а
са мим тим – ни сре ће.

Де ве де се тјед но го ди шњи Ми -
лан, не ка да шњи вр сни ар хи -
тек та свет ског гла са, го ди на ма
ста ну је у Ива но ву са су пру гом
Мир ја ном, где му по вре ме но
на вра те нај бли жи, и то све са -
ме ар хи тек те – син Зо ран и
уну ке Со ња, Алек сан дра и Ма -
ри ја на; кћи Ми ла на му је, на -
жа лост, пре ми ну ла. Окру жен
зе ле ни лом ду нав ских ру ка ва -
ца, он та мо жи ви свој (пен зи о -
нер ски) сан, јер по ред то га што
ле по ку ва, бри не о жи во ти ња -
ма и об ра ђу је ба шту, про сто
обо жа ва во ду и пе ца ње, па на
ње го вим уди ца ма ре дов но за -
вр ши и го ле ми ка пи та лац.

С дру ге стра не, две го ди не
мла ђи Дра шко, ве ро ва ли или
не, још увек ча сно оба вља ле -
кар ски по зив, и то као спе ци ја -
ли ста за ОРЛ у здрав стве ном
за во ду „Пан че вац”. При том, и
он је оста вио до вољ но вре ме на
за се бе и су пру гу Ви шњу, као и
за си но ве Сло бо да на и Де ја на и
уну ке Иво ну, Ха ну и Ка та ри ну.
Ту је и дру же ње с још увек број -
ним при ја те љи ма или пли ва ње
на Та ми шу. Да, до бро сте про -
чи та ли – овај ви тал ни чо век не
ма ри за го ди не, али ни за на -
кла па ња о за га ђе но сти на ше ре -
ке, већ се с пр вим ле пим да ни -
ма у њој ре дов но ре лак си ра.

И њи хо ве ис пре пле те не жи -
вот не при че ве о ма су жи во писне,
а мо же се ре ћи и пу то пи сне...

(Пред)рат не дра ме

Све је кре ну ло у та дав на ме -
ђу рат на вре ме на, ка да су и бра -
ћа Га ће ша до шла на овај свет.
И то на раз ли чи тим ме сти ма,
за шта је „кри ва” оче ва (вој на)
слу жба. Та ко је Ми лан ро ђен
1930. у Ба ња лу ци, а Дра шко
две го ди не ка сни је, ка да је њи -
хов та та То мо већ био пре ко -
ман до ван у Ста ра ви ну, ме сто
на до мак Кај мак ча ла на.

– Кр штен сам у ка пе ли баш
на по ме ну том ле ген дар ном пла -
нин ском вр ху. Та да су не ки вер -
ни ци ко ји су се та мо за те кли
на ве ли ком пе тров дан ском по -
ме ну пред ла га ли да се због сим -
бо ли ке ме ста зо вем Сло бо дан,
али ме ни је већ би ло на ме ње -
но уја ко во име. Ипак, мно го
ка сни је ис пу нио сам тај за вет
и си ну дао то име. Ин те ре сантно

је да је го вор на мом кр ште њу
др жао ни ма ње ни ви ше не го
вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић,
та да шњи епи скоп охрид ски –
при ча Дра шко.

Дру ги свет ски рат је Га ће ше
за те као у Ко прив ни ци, где је
па тер фа ми ли јас био на по ло -
жа ју на Дра ви пре ма Ма ђар -
ској. Не ко ли ко да на ка сни је,
на кон што је Тре ћи рајх на ср -
нуо на не ја ку кра ље ви ну, он
им је по слао ко ла са шо фе ром,
ка ко би пре ве зао мај ку с тро је
де це – Ми ла на, Дра шка и њи -
хо ву мла ђу се стру Љи ља ну, до
за гре бач ког ко ло дво ра.

–  Ухва ти ли смо по след њи
воз, ко јим смо кре ну ли код ба -
бе и тет ке у Ба ња лу ку. То ком
пу та ми тра љи ра ле су га не мач -
ке „шту ке”, због че га смо тр ча -
ли у обли жњу шу му, а до бро се
се ћам ка ко је на ша се стра бе -
жа ла у бе лим сок на ма. То ли ко
смо би ли ис тра у ми ра ни да, ка -
да смо усред но ћи сти гли на
од ре ди ште, мај ка ни је мо гла
да се се ти ни ка ко јој се зва ла
ро ђе на се стра. Та мо смо се скло -
ни ли, јер је у НДХ већ уве ли ко
по че ла уста шка ре пре си ја над
Ср би ма. На кра ју смо се не ка -
ко, уз по моћ ве за, пре ба ци ли у
Пан че во, где је пре то га до шао
ујак из Ско пља. Он је ов де већ
имао фа бри ку ма ка ро на, у ко -
јој је отац ка сни је ра дио као
књи го во ђа – го во ри Ми лан.

При се ћа се да је у Ко прив -
ни ци за вр шио пр ви раз ред гим -
на зи је, а ка сни је до био и ди -
пло му, на ко јој је пи са ло да је
„имао част да за вр ши раз ред у
НДХ”. Шко ло ва ње је на ста вио
у пан че вач кој Гим на зи ји, као
и Дра шко...

– За вре ме ра та учи о ни це су
нам би ле по ка фа на ма, по пут
„Ка си не” или „Зан зи ба ра”, док
се у са мој згра ди Гим на зи је на -
ла зи ла ка сар на. Учи ли смо не -
мач ки је зик и по њи хо вом си -
сте му оце њи ва ни смо до де сет -
ке, а све оста ло је би ло по ста -
ром. С дру ге стра не, док смо
не кад мо гли да ан га жу је мо по -
сил ног или спре ма чи цу, као

из бе гли це смо мо ра ли да од
ком ши ја по зајм љу је мо ду ше ке
или шер пе, што је ма ма увек
мо ра ла да от пла че. Ипак, то -
ком ра та ни је би ло не ких на -
ро чи тих тур бу лен ци ја, из у зев
што су нам узе ли ку ћу на Тр гу
му че ни ка, па смо мо ра ли да
пре ђе мо у Ка ра ђор ђе ву, а ода -
тле 1948. го ди не у Жар ка Зре -
ња ни на – ка же Дра шко.

Је дан свет ски пут ник, дру ги
ни је „мр дао” из Пан че ва

Ми лан се у ме ђу вре ме ну озбиљ -
но ба вио ве сла њем и чак био
ју ни ор ски пр вак Ју го сла ви је
1947. го ди не, а јед но ве ли ко
др жав но так ми че ње у Ду бров -
ни ку је про пу стио јер је мо рао
да ис пу ни он да шњи „услов” за
упис на фа кул тет: уче шће у
рад ној ак ци ји на из град њи ау -
то-пу та „Брат ство –је дин ство”.

– На ме ра вао сам на елек тро -
тех нич ки фа кул тет, али сам се
у по след њем ча су пре до ми слио
и пре ба цио на ар хи тек ту ру. У
не ком мо мен ту сам, због про -
ме не про пи са, остао без сти -
пен ди је, па сам ус пут за ра ђи -
вао ра де ћи ма хом фи зич ке по -
сло ве, по пут те гље ња ју те них
џа ко ва са со љу усред ле та, што
ми је та ко пе кло ко жу да сам
је два до че као да „охла дим ра -
не” у Та ми шу. То ме ипак ни је
спре чи ло да бу дем до бар сту -
дент, а сти гао сам па ра лел но и
да да јем ча со ве ма те ма ти ке.
Ди пло ми рао сам 1953. го ди не
и по том оти шао у вој ску у Мо -
стар, где сам био у гра ђе вин -
ском оде ље њу и  та мо упо знао
пот пу ков ни ка Кр ста Да бо ви ћа,
ко ји је имао мно го ве зе с мо -
јом бу дућ но шћу, пре све га за -
то што ме је убр зо по слао да
бу дем над зор ник на из град њи
не ких обје ка та у Ти то гра ду. Ин -
те ре сант но је да сам се та мо
ле по дру жио са Сте вом Жи го -
ном, што се на ста ви ло и ка -
сни је, па је чу ве ни глу мац до -
ла зио у Пан че во и Ива но во. По
ски да њу уни фор ме три го ди не
сам ра дио у Хер цег Но вом, ода -
кле сам се вра тио у Пан че во,

где сам не на да но по стао тех -
нич ки ди рек тор у пред у зе ћу
„Пар ти зан”, ко је је ка сни је по -
ста ло „Кон струк тор”, а по том
сам пре шао у „Пан про је кат” –
на во ди Ми лан.

С дру ге стра не, Дра шко ни је
„фи зи ка ли сао” уз сту ди ра ње,
али оно је са мо по се би би ло
на пор но.

– Та ко сам, ре ци мо, мо рао
да пу ту јем та ко зва ним рад нич -
ким во зом, ко ји је кре тао у
4.20, иа ко ми је пре да ва ње по -
чи ња ло тек у 8 са ти, а ишао
сам на ис пит чак и на ски ја ма,
јер је пао та кав снег да не ко -
ли ко да на ни је би ло ни ка квог
са о бра ћа ја. При мао сам и
солидан деч ји до да так, док сам
прет крај сту ди ја по стао и де -
мон стра тор, што је опет би ло
пла ће но. Ди пло ми рао сам 1958.
го ди не и за по слио се у на шој

бол ни ци, а је ди ну па у зу до пен -
зи је на пра вио сам за вре ме вој -
ске, у Бе о гра ду, Со ли ну и на
Пе ље шцу, где сам та ко ђе био
ле кар. По по врат ку сам ра дио
у ам бу лан ти „До њи град”, да
бих од 1962. го ди не од ра ђи вао
и спе ци ја ли за ци ју, па сам пре
под не ра дио јед но, а по под не
дру го. И он да сам се уста лио у
бол ни ци, био сам и на чел ник
оде ље ња „Ухо, гр ло, нос”, као
и шеф ам бу лан те, а 1997. го -
ди не сам се пен зи о ни сао, на -
кон што сам, по ред оста лог, у
то ку ка ри је ре опе ри сао бли зу
две хи ља де крај ни ка – при ча
Дра шко.

За раз ли ку од ње га, ко ји по -
слов но ни је „мр дао” из Пан -
че ва, Ми лан је ра дио и пу то -
вао мал те не по це лом све ту.
Нај пре је оти шао у Па риз на
три го ди не, па у Швај цар ску
на две, а он да је на крат ко по -
но во био у „Пан про јек ту”, где
му је услов био да пре у зме

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
    Но ви вла сни ци су оба ве зни да сво јим бу ду ћим љу бим ци ма
пру же аде ква тан сме штај и не гу, у скла ду с про пи си ма.

Уши ца
Mалена мр ви ца има ла је те жак
жи вот и као ми ни ја тур но ште -
не, од ба че на од мај ке и це ле по -
ро ди це. Бо ри ла се и ипак ус пе -
ла да по ра сте, иа ко не пре ви ше,
јер је оста ла ре ла тив но ма лец ка
без об зи ра на то што има већ
око че ти ри ме се ца, па ће би ти
мак си мал но сред њег ра ста ка да пот пу но од ра сте.

Ве о ма је раз и гра на и би ло би по жељ но да жи ви у не ком дво -
ри шту или с не ким ак тив ним љу ди ма уко ли ко ће би ти у ста ну.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 
061/175-96-92.

До на
Ова жен ка, по лу бигл, ста ра око го ди ну
и по, из ба че на је за јед но са штен ци ма
на пут из ме ђу два се ла. Ма ли ша ни су,
на сре ћу, збри ну ти – не ки су удо мље -
ни, а не ки иду у дом за не ко ли ко да на.

Њи хо ва ма ма је са да оста ла са ма;
би ла је кост и ко жа, али се ипак ма ло
уго ји ла, па кад на ба ци још ко ји ки ло -
грам, би ће пра ва ле по ти ца.

До на се са да на ла зи у око ли ни Пан че ва, а уско ро ће би ти
сте ри ли са на и спрем на да тра жи дом као рав но прав ни члан
по ро ди це, па за ин те ре со ва ни мо гу да по зо ву 064/000-96-29.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на 
имејл адре си ljubimci.pancevo@gmail.com.

    Уко ли ко не ко же ли да удо ми на пу ште ног пса или штене
(ра сно или ме шан ца), или је жи во ти њу из гу био, тре ба ло

би да по зо ве град ско при хва ти ли ште на 013/352-148.
     На овај на чин сва ко мо же да про на ђе вер ног при ја те ља

за цео жи вот!

дирек тор ско ме сто, иа ко ни је
био члан пар тије.

– Ка сни је сам пре шао у „Авио -
ин же ње ринг”, нај бо га ти ју про -
јек тант ску ку ћу у Ју го сла ви ји,
ко ји ме је 1981. го ди не по ста -
вио за над зор ни ор ган у Ан го -
ли, 800 ки ло ме та ра од Лу ан де,
у див ном ме сту ко је су из гра -
ди ли Пор ту гал ци. Про вео сам
та мо две не за бо рав не го ди не,
дру жио се с Бу шма ни ма, ко ји
су још увек ко ри сти ли лук и
стре лу, а би ло је нор мал но да
им же не хо да ју го ле од по ја са.
Ка сни је сам у Ал жи ру за сту пао
и СДПР. Све у све му, док сам
ра дио у ино стран ству, об и шао
сам по ла пла не те, мал те не це лу
Афри ку и два пут био на Куби.
А он да сам се вра тио на сво је
рад но ме сто, али је убр зо дошао
ди рек тор ко ји је уки нуо по сло -

ва ње са ино стран ством, па смо
ра ди ли све га два са та не дељ но,
што ми је био до вољан раз лог
да ис ко ри стим пр ви услов за
пен зи ју и преселим се у ивано -
вачки мир – ис ти че Ми лан.

И сло га жи вот про ду жа ва

Вре ди ис та ћи да су се бра ћа
кроз жи вот ле по сла га ла, а са -
мо је дан пут су се „по сва ђа ли”,
и то у вре ме оку па ци је, на пе -
ца њу, али као баш клин ци. За -
јед но сла ве и ро ђен да не, јер је
ма ла раз ли ка – Ми лан је ро -
ђен 28. апри ла, а Дра шко 3.
ма ја, па се на ђу „на сре ди ни”,
не где око 1. ма ја, ка да увек у
ива но вач ком ра ју фа ми ли ја Га -
ће ша озбиљ но рошти ља.

И та ко су бра ћа и у пен зи ји
на ста ви ла да жи ве са др жај но
и, што је нај ва жни је, без ве ћих
здрав стве них про бле ма.

– За раз ли ку од де ве де сет
од сто ис пи сни ка, ко ји су пре -
ми ну ли, као на жа лост и на ша
се стра, а од пре о ста лих не ки
су у до мо ви ма, не ки не по крет -
ни, не ки не ви де, та ко да не -
ма мо пра ва да се жа ли мо –
каже Дра шко.

А ка да је реч о ду го веч но сти
ове по ро ди це, ста ри ји ба та
присе тио се јед не упе ча тљи ве
анег до те.

– Пре око се дам го ди на до -
нео ми је је дан мла ди по штар
пен зи ју и тра жио лич ну кар ту,
па се за пре па стио ка да је ви -
део да имам 83 го ди не. А ја му
ка жем: шта се чу диш, мој отац
је по ги нуо у 96, ње гов брат умро
у 102, док ја при том пу шим
већ 55 го ди на, а да ни сам –
већ бих имао пре ко 90. Че као
сам да се слат ко на сме је, али
он је са мо ћут ке на ста вио да
пи ше. Ме ђу тим, по сле је по се -
лу при чао да је „ма то ри про -
лу пао”, та ко да сам мо рао да
об ја сним дру га ри ма да, ако чу -
ју та ко не што, то ипак про ве -
ре, јер је мо жда у пи та њу по -
штар ска ди јаг но за – поенти ра
овај ви тал ни „ста ри мла дић”.

ВИ ТАЛ НОЈ БРА ЋИ ГА ЋЕ ША ГО ДИ НЕ НИ МА ЛО НЕ ШКО ДЕ

ЗДРА ВИ И ЧИ ЛИ НА ПРА ГУ ДЕ СЕ ТЕ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Милан (91) и Драшко (89): Старији и млађи бата никад се нису посвађали

Милан се, поред баште и кувања,
озбиљно посветио и спортском риболову

Драшко још увек чак и помало ради...



Су пер ли га шки дер би
у Но вом Са ду без
побед ни ка

Де вој ке са вла да ле
Цр ве ну зве зду

Сви по кло ни ци игре с „ле пљи -
вом” лоп том у на шем гра ду и
око ли ни, по сле утак ми ца од и -
гра них про шлог ви кен да, има -
ју мно го раз ло га за оп ти ми зам
и за до вољ ство. Ру ко ме та ши Ди -
на ма осво ји ли су вре дан бод на
ве ро ват но нај ве ћем ис ку ше њу
ове јесeни, док су де вој ке из
ЖРК-а Пан че во од лич но за по -
че ле но ву се зо ну у Су пер Б лиги.

Дер би ко ла, а ве ро ват но и
чи та вог пр вен ства, од и гран је
у Но вом Са ду, где су се са ста -
ли Вој во ди на и Ди на мо. Су -
срет ових еки па је дан је од нај -
ве ћих ри ва ли те та у срп ском
спо р ту, јер је упра во тим из на -
шег гра да го ди на ма највeћа
пре пре ка Но во са ђа ни ма на пу -
ту ка тро фе ји ма... У фи на лу
Ку па Ср би је, кра јем сеп тем -
бра, „цр ве но-бе ли” су убе дљи -
во три јум фо ва ли над „жу то-цр -
ни ма”, али про шле су бо те је
за бе ле же на не ка дру га при ча
на пар ке ту дво ра не „Сла на ба -
ра” у Но вом Са ду: Вој во ди на –
Ди на мо 26:26 (14:13).

До ма ћи су бо ље за по че ли
овај дер би. Вој во ди на је во ди -
ла са 4:1 и 6:2, али по сле тајм-
ау та тре не ра Аки ма Ком не ни -
ћа Ди на мо је за и грао мно го бо -
ље. Уло гу ли де ра на те ре ну пре -
у зео је Ра до ван Осто јић, а у
сто пу га је пра тио и овог пу та
фе но ме нал ни Мла ден Шо тић.
Пан чев ци су се вра ти ли у меч,
а све до од ла ска на од мор ни су
до зво ља ва ли ри ва лу да се по -
но во „од ле пи”.

И дру го по лу вре ме до не ло је
ро вов ску бит ку, као и увек ка да
се са ста ну Вој во ди на и Ди намо.

Се ва ло је на све стра не, во ђе но
је мно го ја ких ду е ла, ви ђе но
мно го ле пих по го да ка... Опет је
бри љи рао и гол ман Ди на ма Ни -
ко ла Ра до ва но вић, ко ји је ус -
пео да од бра ни и два је да на е -
стер ца. Но во са ђа ни су у фи ниш
ме ча ушли с го лом пред но сти,
али овог пу та ни су ус пе ли да се
ра ду ју. Ни је им до зво лио од -
лич ни Ми љан Бу њев че вић, ко -
ји је у по след њем ми ну ту из -
јед на чио на 26:26 и та ко по ста -
вио ко на чан ре зул тат.

– Би ла је то пра ва так ми -
чар ска утак ми ца и ле па по ру -
ка ру ко мет ној Ср би ји. Че сти -
там мо јим мом ци ма на фе но -
ме нал ној бор би, так тич кој ди -
сци пли ни, али и на ре ак ци ји
ко ју су по ка за ли по сле утак -
ми це у фи на лу Ку па Ср би је
про тив истог про тив ни ка – ре -
као је шеф струч ног шта ба „жу -
то-цр них” Аким Ком не нић.

Ди на мо је меч у Но вом Са ду
од и грао у са ста ву: Иван че вић,
У. Па вло вић (два го ла), Бу њев -
че вић (че ти ри), Шо тић (11),

Ко ва че вић, Осто јић (че ти ри),
М. Па вло вић, Л. Па вло вић, То -
нић, Дис тол, Го лу бо вић (два),
Ко ста ди но вић (три го ла), Ми -
лу но вић, Вуч ко вић, Ми тро вић
и Ра до ва но вић (11 од бра на).

– Игра ли смо на ви со ком ни -
воу, и то по сле сла би јег по четка.
Као еки па смо до бро па ри ра ли
ја кој Вој во ди ни, за до вољ ни смо
осво је ним бо дом и окре ће мо се
ме че ви ма ко ји су пред на ма –
ис та као је Мла ден Шо тић.

Фан та стич не су би ле и де -
вој ке из ЖРК Пан че ва. Оне су
у пр вом ко лу Су пер Б ли ге у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту
над и гра ле Цр ве ну зве зду из Бе -
о гра да и сла ви ле убе дљи ву по -
бе ду од 39:32 (18:12).

Био је то пра ви час ру ко ме -
та ко ји је тим тре не ра Мар ка
Кр сти ћа одр жао Бе о гра ђан ка -
ма. Иа ко су се тру ди ле, бо ри ле
и на све на чи не по ку ша ва ле да
па ри ра ју рас по ло же ним Пан -
чев ка ма, го шће ни јед ном ни су
озбиљ ни је угро зи ле пред ност
до ма ћег ти ма.

Ти ја на Си мић је би ла јед но -
став но не за др жи ва. Од пр вих
шест по го да ка до ма ћег ти ма,
чак пет пу та је би ла пре ци зна.
Ни је вре део ни тајм-аут тре не -
ра Зве зде. Све кон це игре у сво -
јим ру ка ма др жа ле су Алек -
сан дра Ва сић и ње не дру га ри -
це. И ка да би се го шће ко ли ко-
-то ли ко при бли жи ле, на че ти -
ри или пет го ло ва за о стат ка,
тре нер Мар ко Кр стић је ре а го -
вао пра во вре ме но, узи мао тајм-
-ау те у пра вим тре ну ци ма и
ски дао те рет при ти ска са сво -
јих игра чи ца.

Пан че во је игра ло у са ста -
ву: Ми ли ца Илић, Ана ста си ја
Гр гов ски (је дан гол), Бо ја на
Ба ла бан, Ти ја на Си мић (11),
Те о до ра Ста но је вић, Ма ри ја
Ми трић (пет), Ана ста зи ја Јам -
бру шић (два), Да рин ка Пе тро -
ни је вић (че ти ри), Ди ја на Ба -
ла бан, Ти ја на Си ма то вић (се -
дам), Иво на Пе шић (је дан),
Алек сан дра Ва сић (три) и
Вален ти на Бо жи но вић (пет
голо ва).

СПОРТ
Петак, 16. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

РЕ ЗУЛ ТА ТИ КО ЈИ УЛИ ВА ЈУ НА ДУ...

У ха ли На ци о нал ног бад мин -
тон цен тра на Ади Ци ган ли ји
у Бе о гра ду про шлог ви кен да је
одр жан ју би ла ран, два де се ти
тур нир „Тро феј Бе о гра да”. У
кон ку рен ци ји пре ко 100 уче -
сни ка из де вет цен та ра так ми -
ча ри из Пан че ва осво ји ли су
чак се дам на ест ме да ља.

По ред елит не ка те го ри је,
одр жа ни су и тур ни ри у ка те -
го ри ја ма ју ни о ра и се ни о ра Б,
Ц и Д. Злат не ме да ље у по је -
ди нач ном над ме та њу осво јили
су: Ма ша Алек сић, Иван Ко са -
но вић и Ду шан Аце ган. Сре -
бром су се оки ти ли Ми ха ји ло
Виг, Ка та ри на Виг и Ан дре ја

Шереме то вић, а брон зу је за -
слу жио Пе тар Ра до нић.

У над ме та њу му шких ду бло -
ва Иван Ко са но вић и Алек сан -
дар Сто ја но вић осво ји ли су нај -

сјај ни је од лич је. Сре бром су се
оки ти ли: Ду шан Аце ган и Ан -
дре ја Ше ре ме то вић, Ва ња Бокан
и Ми ха ји ло Виг и Де јан Ми ло -
ше вић и Пре драг Ста ни ми ровић,

а брон зу је за слу жио пар Мар ко
Ми хај ло вић и Пе тар Ра до нић.

Ма ша Алек сић и Ма ри ја Са -
мар џи ја би ле су нај бо ље у жен -
ском ду блу, а мно го успе ха на -
ши су гра ђа ни су има ли и у над -
ме та њу ме шо ви тих па ро ва.
Угље ша Ми хај ло вић и Ма ша
Алек сић за слу жи ли су нај вред -
ни ји тро феј, као и Пре драг Ста -
ни ми ро вић и Ми ли ца Стам бо -
ли ја у сво јој ка те го ри ји. Сре -
бр не ме да ље су осво ји ли Ва ња
Бо кан и Ма ри ја Са мар џи ја, а
брон за ним од лич ји ма су се оки -
ти ли Де јан Ми ло ше вић и Ја -
сми на Ми ло ше вић и Зо ран Сте -
па но вић и Ка та ри на Виг.

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ ТУР НИР У БАД МИН ТО НУ

„ОСВО ЈЕ НА” АДА ЦИ ГАН ЛИ ЈА

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ 
У АМЕ РИЧ КОМ ФУД БА ЛУ

ПР ВА ПО БЕ ДА „БА НАТ СКИХ БИ КО ВА”

У не де љу, 11. ок то бра, 64. пут
је одр жа но Пр вен ство Ср би је у
хо да њу на пу ту. Так ми че ње се
од ви ја ло у Бо љев ци ма, а уче -
ство ва ли су атле ти ча ри из 25
клу бо ва. За па же не ре зул та те
оства ри ли су и так ми ча ри 
АК-а Па но ни ја из на шег града.

У тр ци мла ђих пи о ни ра на
1.000 м Вла ди мир Мир ков је
осво јио сре бр но од лич је. На

стази од пет ки ло ме та ра шам -
пи он Ср би је по стао је Сте фан
Ла зић, ко ји је и овог пу та по ка -
зао да не ма бо љег мла ђег ју ни -
о ра у др жа ви. Зва ње ви це шам -

пи о на др жа ве по твр дио је Алек -
сан дар Ду гић, док се брон зом
оки тио Вла ди мир Дра го је вић.

Ка да има мо у ви ду да у
Панче ву не по сто је аде кват ни

услови за ба вље ње атле ти ком,
успех ове де це још ви ше до -
би ја на зна ча ју. Атлет ски клуб
Па но ни ја је и по ред то га по -
ка зао да је на до бр ом пу ту и

да ква ли те тан рад увек до не -
се ре зул тат.

Атлет ски клуб Та миш је уче -
ство вао с три так ми чар ке и
осво јио две ме да ље.

Ста ри ја пи о нир ка Ми ли ца
Бун чић три јум фо ва ла је на ста -
зи од 2.000 м, док је Са шка Ра -
да нов осво ји ла сре бр но од лич -
је. Тре ба на по ме ну ти да је не -
дав но одр жа но Пр вен ство Ср -
би је у спорт ском хо да њу на
атлет ској ста зи, где је Ми ли ца
Бун чић осво ји ла злат ну ме да -
љу, а Са шка Ра да нов брон за ну.

УСПЕХ АТЛЕ ТИ ЧА РА ПА НО НИ ЈЕ И ТА МИ ША

ТРО ФЕ ЈИ СТИ ГЛИ И ИЗ БО ЉЕ ВА ЦА

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ГА ЂА ЊУ 
ИЗ ВА ЗДУ ШНОГ ОРУЖ ЈА

ПАН ЧЕВ ЦИ МА ДВЕ 
ШАМ ПИ ОН СКЕ ТИ ТУ ЛЕ

Про те клог ви кен да у Бе о гра -
ду је одр жа но Пр вен ство Ср -
би је у га ђа њу из ва зду шног
оруж ја по Б и Ц про гра му за
пи о ни ре, као и по Ц-про граму
за ју ни о ре и се ни о ре. Из Стре -
љач ке дру жи не „Пан че во 1813”
на сту пи ло је 26 так ми ча ра, а
наш клуб је имао и сво је еки -
пе у свим ка те го ри ја ма.

У пи о нир ској кон ку рен ци -
ји мла ди стрел ци су осво ји ли
две ти ту ле пр ва ка Ср би је. Ива
Ра ко њац је са 186 кру го ва три -
јум фо ва ла у га ђа њу из пу шке
у кон ку рен ци ји 104 так ми -
чар ке из 50 клу бо ва. Мар ко
Нин ко вић је са 180 кру го ва
осво јио злат ну ме да љу у га ђа -
њу из ва зду шног пи што ља, и

то у кон ку рен ци ји 37 пи о ни -
ра у овој но вој ди сци пли ни.

Бо је Стре љач ке дру жи не
„Пан че во 1813” на овом пре -
сти жном так ми че њу бра ни ли
су и: Те о до ра Кон дић, Ка тја
Бог да но вић, Ог њен Бун чић,
Ог њен Лу кић, Не ма ња Ђор -
ђе вић, Ка тја и Асја Бог да но -
вић, Ма ри на Ми ја то вић, Га -
бри ел Да у то вић, Да ли бор Па -
вло вић, Дра гу тин Ди ми три -
је вић и Бо рис Дра го је вић.

Већ на ред ног ви кен да мла -
ди стрел ци пу ту ју у Ста ру Па -
зо ву на дру го ко ло Ли ге Вој во -
ди не, а је да на ест нај бо љих стре -
ла ца пан че вач ке „дру жи не”
иде у Сме де ре во на пр во ко ло
Ку па Ср би је по А-про гра му.

У утак ми ци дру гог ко ла Пр ве
ли ге Ср би је Ба нат ски би ко ви
су у Пан че ву са вла да ли еки пу
Пла вих зма је ва из Бе о гра да.
По сле те шке и не из ве сне утак -
ми це ре зул тат је гла сио 51:45.

Ко ли ко је овај меч био уз -
бу дљив, го во ри и чи ње ни ца
да су „би ко ви” до по бе де до -
шли тек по сле дру гог про ду -
жет ка. Крај утак ми це озна -
чио је од брам бе ни играч Ми -
ка и ло Ра де вић, ко ји је пре се -
као лоп ту и ти ме за у ста вио
на пад „зма је ва”.

То ком це лог ме ча во ђе на
је ве ли ка бор ба, с пу но пре о -
кре та. Кво тер бе ко ви Мла ден
Зла тић и Ла зар Спо рин без
про бле ма су про на ла зи ли хва -
та че у енд зо ни. У ли сту стре -
ла ца упи са ли су се Бра ти слав
Бо шњак и Ми лан Ни ко лић,

са по три тач да у на, а по је дан
тач да ун су по сти гли Зо ран
То до ро вић и Ма рио Лу го ња.
Овог пу та по е на из од бра не
ни је би ло.

– За до во љан сам оства ре -
ним успе хом и игром на ше
еки пе. Има ства ри на ко ји ма
мо ра мо да ра ди мо, ка ко би -
смо гре шке све ли на ми ни -
мум. Хва ла и Пла вим зма је -
ви ма на од лич ној утак ми ци и
фер-пле ју. Окре ће мо се на -
ред ном ме чу. Да ће мо све од
се бе ка ко би смо оства ри ли још
јед ну по бе ду – ис та као је глав -
ни тре нер Бо јан Ко ва че вић.

У су бо ту, 17. ок то бра, на
Ади Ци ган ли ји, „би ко ви” ће
би ти на ве ли ком ис ку ше њу у
ме чу про тив бе о град ских „ву -
ко ва”. И тај су срет ће би ти
од и гран без пу бли ке.

БОР БА ЗА ПЛА СМАН У ЕЛИ ТУ

ША ХИ СТИ НА ИС КУ ШЕ ЊИ МА
Бач ка Па лан ка ће би ти
попри ште јед ног ве ли ког и
ин те ре сант ног спорт ског
такми че ња од 16. до 23.
октобра.

У том пе ри о ду два на ест ша -
хов ских клу бо ва из Вој во ди -
не над ме та ће се на тур ни ру
Дру ге ли ге Ср би је и бо ри ће
се за пла сман у ша хов ску ели -
ту на ше зе мље.

ШК Бо рац из Стар че ва и
ШК „Све то зар Гли го рић Глига”
би ће пред став ни ци на шег гра -
да, а по ред њих над ме та ће се
и клу бо ви: Сен та, Сом бор, „Ба -
та Ћо сић” из Опо ва, Кра ји на
из Кра ји шни ка, Мла де но во,
но во сад ска Вој во ди на, Бач ка
из Па чи ра, пе тро ва ра дин ска
Кра љи ца, Сре мац из Вој ке и
до ма ћа Бач ка Па лан ка.

СА ЊА НАЈ БО ЉА У ПЛА НИН СКОМ ТР ЧА ЊУ

По је ди нач но Пр вен ство Ср -

би је у пла нин ском тр ча њу

одр жа но је про шлог ви кен да

на ло ка ли те ту Вр шач ких пла -

ни на. Атле ти чар ка Та ми ша

Са ња Ма рић оства ри ла је још

је дан сја јан ре зул тат и у тр ци

пи о нир ки до ше сна ест го ди -

на, на ста зи од 2.000 ме та ра,

осво ји ла злат ну ме да љу.



Про те кли ви кенд не ће оста ти
у ле пом се ћа њу љу би те љи ма
нај ва жни је спо ред не ства ри на
све ту у на шем гра ду, јер су га
обе ле жи ли по ра зи фуд бал ских
еки па из Пан че ва.

У Пр вој ли ги Ср би је од и гра -
но је де се то ко ло, у окви ру ко га
је по пу лар на „ди зел ка” го сто -
ва ла у Вра њу. Број ни сим па ти -
зе ри тог клу ба на да ли су се да
ће њи хо ви љу бим ци оства ри ти
по зи ти ван ре зул тат, али... Фуд -
ба ле ри Же ле зни ча ра ни су успе -
ли да на пра ве „брејк” на ју гу
Ср би је. Они су има ли дру го уза -
стоп но го сто ва ње и опет су те -
рен на пу сти ли по гну тих гла ва.

Утак ми ца у Вра њу ни је оби -
ло ва ла фуд бал ском ле по том, јер
је би ло мно го гре ша ка на обе
стра не те ре на и оп струк ци је
игре. Ипак, до ма ћи игра чи су
ви ше же ле ли три јумф, би ли су

бор бе ни до из не мо глости 
и на кра ју за слу же но оства ри -
ли вред ну по бе ду. Они су та ко
мо жда ухва ти ли по след њу слам -
ку спа са у бор би за оп ста нак:
Ди на мо –Же ле зни чар 3:1 (1:0).

Вра њан ци су до вођ ства до -
шли у фи ни шу пр вог по лу вре -
ме на, и то евро го лом с ви ше
од два де сет ме та ра...Та ј по го -
дак је сте ма ло по ре ме тио ри -
там „ди зел ке”, али је Же ле зни -
чар по чет ком дру гог по лу вре -
ме на пре у зео ини ци ја ти ву, а и
про пу стио је две до бре при ли -
ке. И ка да се оче ки ва ло из јед -
на че ње, до ма ћи су за два ми -
ну та ис ко ри сти ли две кар ди -
нал не гре шке го сти ју и та ко
осво ји ли зла та вред не бо до ве.

– Мо жда су мо ји мом ци ушли
ма ло пот це њи вач ки у овај ду -
ел. Ука зи вао сам да нас оче ку је
те жак ис пит и да је нај те же

одигра ти те, у сво јим гла ва ма
уна пред до би је не утак ми це. Да
смо из др жа ли до по лу вре ме на
и да ни смо при мил тај евро гол,
не ве ру јем да би нас Ди на мо
та ко ла ко до био у на став ку. Шта
је – ту је. Не до ста је нам ис ку -
ство у ова ко ја кој ли ги, али мо -
ра мо да ље. Не ку ка мо, све сни
смо да тре ба још ја че да ра ди -
мо, али и да из ву че мо по у ке из
овог по ра за. За хва лио бих љу -
ди ма из Ди на ма на из у зет ном
го сто прим ству – ре као је тренер
Же ле зни ча ра Мар ко Ан дре јић.

Сво је на ви ја че су раз о ча ра -
ли и фуд ба ле ри Ди на ма 1945,
ко ји су у Чо но пљи из гу би ли од
до ма ће Сло ге с 1:0.

– За до во љан сам игром и же -
љом игра ча ко ји су ис тр ча ли на
те рен, али ни сам за до во љан ре -
зул та том. До бро смо ушли у меч
и све је би ло она ко ка ко смо

же ле ли. На жа лост, до ма ћин је
ис ко ри стио јед ну на шу гре шку
и на кра ју за слу же но осво јио
бо до ве. Не мам шта да за ме рим
игра чи ма. У фуд ба лу је та ко.
Кад не ис ко ри стиш при ли ке,
сти же ка зна. Иде мо да ље, мо -
ра мо из ву ћи по у ку за пред сто -
је ће ме че ве. Са да за о ста је мо се -
дам бо до ва за првоплаcираном
еки пом Мла до сти, али ни шта
још ни је го то во. Оста ли ти мо -
ви су ис ко ри сти ли наш кикс,
па са да има мо још те жи за да -
так ка ко би смо се при кљу чи ли
бор би за врх та бе ле. Има још
до ста да се игра и оче ку јем да
ће мо у на ред ним ко ли ма би ти
успе шни ји – ис та као је тре нер
Ди на ма 1945 Жар ко То до ровић.

Пр ви део шам пи о на та је на
по ло ви ни. Не ка про те кла фудбал -
ска „рун да” бу де она из ко је ће се
из ву ћи по у ке и кре ну ти на пред.

СПОРТ
Петак, 16. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ – МЛАДИ РАДНИК
субота, 16 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Петроварадин: СЛАВИЈА – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЦРВЕНКА
субота, 19.30

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ОРК БЕОГРАД
недеља, 18 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СОМБОР
Долово: ДОЛОВО–ПОТИСЈЕ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци

Жабаљ: ЖСК 1955 – ОРК ПАНЧЕВО
жене

Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Алексинац: НАПРЕДАК–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – ВЕЛИКА КИКИНДА

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДУБОЧИЦА
недеља, 15 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛОБОДА
субота, 15 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутјеска: РАДНИЧКИ–БОРАЦ
Житиште: БЕГЕЈ–МЛАДОСТ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – СПАРТАК 1911
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СЛОГА
Баранда: РАДНИЧКИ – СТАРИ ТАМИШ
Иваново: СТРЕЛА–БАК

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Самош: ПОБЕДА–ГЛОГОЊ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–УНИРЕА
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – МУНДИЈАЛ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–ДОЛОВО
Војловица: МЛАДОСТ–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–БОРАЦ 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАРТИЗАН 3:1

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО 26:26

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – Ц. ЗВЕЗДА 39:32

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПРИГРЕВИЦА 28:30

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – НОВИ ПАЗАР 79:73

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ДИНАМО 52:60

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Врање: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР 3:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Чонопља: СЛОГА – ДИНАМО 1945 1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ–ЖАК 3:0
Омољица: МЛАДОСТ – РАДНИЧКИ (К) 6:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Падина: ДОЛИНА–ЈУГОСЛАВИЈА 5:1
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СТРЕЛА 4:0
С. Тамиш: С. ТАМИШ – Ц. ЗВЕЗДА 0:2
Б. Н. Село: СЛОГА–ХАЈДУЧИЦА 1:3

Еки па тре не ра Бо ја на
Јо ви чи ћа бо ља од
Новог Па за ра

Сле ди го сто ва ње у
Алек син цу

Тре ће ко ло Ко шар ка шке ли ге
Ср би је до не ло је дру гу по бе ду
пан че вач ком Та ми шу. На кон
што је про пу ште на при ли ка у
Вр шцу, ка да су ри ва лу по кло -
ни ли бо до ве, Са ша Ра до вић и
ње го ви са и гра чи по ка за ли су
пра ву ре ак ци ју већ на пр вом
сле де ћем ис ку ше њу. Оства ри -
ли су из у зет но ва жну по бе ду и
још јед ном об ра до ва ли сво је
сим па ти зе ре, ко ји су њи хов
успех мо гли да пра те у ди рект -
ном пре но су на те ле ви зи ји
„Аре на”: Та миш – Но ви Па зар
79:73, по че твр ти на ма: 19:17,
23:14, 14:20 и 23:22.

Та миш је од лич но отво рио
утак ми цу. Ре ђа ли су се по е ни
Кр ста но ви ћа, Ву јо ви ћа, па

„трој ка” Лу ке Пе тро ви ћа... До -
ма ћи су по ве ли с 13:0, па је из -
гле да ло да ће без ве ли ких про -
бле ма овај су срет ре ши ти у сво -
ју ко рист. Ипак, го сти из Но -
вог Па за ра ни су се пре да ва ли,
а пре о крет у њи хо вој игри до -
го дио се по ула ску Ми ка ви це
на те рен. Фи ниш пр ве че твр -
ти не про те као је у њи хо вом
зна ку, па су ре зул тат ски при -
кљу чак ухва ти ли већ по сле пр -
вих де сет ми ну та утак ми це.

Дру га че твр ти на је до не ла још
отво ре ни ју бор бу. Лу ка Пе тро -
вић је по но во био пре ци зан за
три по е на, Фи лип Ан ђу шић је
по ен ти рао уз фа ул, а био је не -
по гре шив и с ли ни је сло бод них
ба ца ња, а под ко шем го сти ју
ца ре вао је ис ку сни Зо ран Кр -
ста но вић, за ко га Но во па зар ци
ни су има ли пра во ре ше ње. Та -
ко је Та миш на од мор оти шао с
је да на ест по е на „ви шка” – 42:31.

Иа ко су го сти у дру гом по лу -
вре ме ну за и гра ли агре сив ни је
и чвр шће, Иван Сми ља нић

је с не ко ли ко по е на одр жа вао
Та миш у пред но сти. И та да се
учи ни ло да ће до ма ћи овај су -
срет ла ко при ве сти кра ју, али
„трој ка” с по ла те ре на у по -
след њој се кун ди тре ће че твр -
ти не ули ла је до дат ну сна гу
Но во па зар ци ма. Сма њи ли су
за о ста так на пет по е на (56:51)
и по на да ли се да би мо гли до -
ћи и до ве ли ког пре о кре та.

Ипак, на ра дост свих љу би -
те ља ко шар ке у на шем гра ду,
мом ци из Та ми ша су овог пу та
игра ли зре ло. Сјај ни Зо ран Кр -
ста но вић био је не ре ши ва ениг -
ма за го сте, а си гур ни с ли ни је
сло бод них ба ца ња би ли су Пе -
тро вић, Сми ља нић и Ра до вић.

– Би ла је ово из у зет но ва жна
утак ми ца за нас, јер нам пред -
сто ји вр ло те жак рас по ред у на -
ред на три ко ла. Са овом по бе -
дом мир ни је мо же мо да оче -
ку је мо ис ку ше ња ко ја до ла зе.
Што се ти че са мог ме ча, ра ду је
ме што је енер ги ја мо ма ка би -
ла на ви со ком ни воу. Во ди ли

смо то ком це лог ме ча, али Но -
ви Па зар нам је увек био ту,
хва тао је при кљу чак. Би ло је и
гре ша ка, ко је мо ра мо да ис -
пра ви мо. Ми још увек ни смо
уи гра на еки па, тре ба нам још
вре ме на, што је и нор мал но јер
има мо мно го но вих игра ча у
ти му. Ра ду је ме што ви дим да
има мо мно го про сто ра за на -
пре дак, пре све га у на па ду, а
кад све то бу де „ле гло” ка ко
тре ба, из гле да ће мо још бо ље на
те ре ну – ре као је на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре по сле утак -
ми це Бо јан Јо ви чић, тре нер
пан че вач ких ко шар ка ша.

Та миш је играо у са ста ву:
Ан ђу шић (пет по е на), Ре бић,
Сми ља нић (13), Ко ва че вић,
Прицл (11), Кр ста но вић (16),
Ву јо вић (че ти ри), Ма ној ло вић
(два), Ра до вић (осам), Пе тро -
вић (15) и Па ви ће вић (пет).

На ред ног ви кен да мом ци из
на шег гра да пу ту ју у Алек си -
нац на мег дан с до ма ћим
Напрет ком.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ФУД БАЛ СКА „РУН ДА” ЗА ОТРЕ ЖЊЕ ЊЕ

Чла но ви АК-а Ди на мо про шлог
ви кен да уче ство ва ли су на два
ја ка так ми че ња и са оба су се
вра ти ли оки ће ни ме да ља ма.

На Пр вен ству Ср би је у пла -
нин ском тр ча њу, ко је је одр -
жа но на Вр шач ким пла ни на -
ма, мла ђи ју ни ор Стра хи ња
Стев шић осво јио је брон за ну
ме да љу у тр ци на 4.000 м. Уче -
ство ва ли су и Ан дре ја Бо жа -
нић и Сло бо дан Ма рин ков. У
исто вре ме Ма ри ја Мр ке ла је у

БиХ уче ство ва ла на два по зив -
на так ми че ња.

На се ни ор ском ми тин гу у Зе -
ни ци Ма ри ја је за у зе ла че твр -
то ме сто у тр ци на 400 м. Су -
тра дан се на ша су гра ђан ка над -
ме та ла и на пи о нир ском пр -
вен ству Ре пу бли ке Срп ске у
Тре би њу. У тр ци на 300 м по -
бе ди ла је с ре зул та том од 40,25
се кун ди, што је њен но ви лич -
ни ре корд, и та ко оду ше ви ла
све при сут не.

АК ТИВ НО СТИ АТЛЕТ СКОГ КЛУ БА ДИ НА МО

ОД ЛИЧ ЈА ЗА МА РИ ЈУ И СТРА ХИ ЊУ

Стране припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лг2

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ЗЛАТ НА АН ДРЕА
Вре дан и на по ран рад на ших
су гра ђа на, џу дист ки ње Ан дрее
Сто ја ди нов и ње ног кон ди ци о -
ног тре не ра Го ра на По по ви ћа,
ис пла тио се.

По сле осам ме се ци без так -
ми че ња одр жан је се ни ор ски
Европ ски куп у Ду бров ни ку,
где је Ан дреа по ка за ла од лич -
ну фор му и осво ји ла злат ну ме -
да љу у кон ку рен ци ји до 48 кг.

На ша су гра ђан ка, ко ја бра -
ни бо је Цр ве не зве зде, про шлог
ви кен да се оки ти ла и ти ту лом
др жав ног шам пи о на.

Сва ка част!

НИ КО ЛА
ШАМПИ ОН
ВОЈВО ДИ НЕ

У но во сад ској дво ра ни „Спенс”
не дав но је одр жа но Пр вен ство
Вој во ди не у џу ду за ста ри је пи -
о ни ре. Над ме та ло се пре ко 130
мла дих бо ра ца из 29 клу бо ва,
а ЏК Ди на мо се пред ста вио са
шест так ми ча ра.

Нај у спе шни ји је био Ни ко ла
Мир ко вић, ко ји је осво јио нај -
сјај ни је од лич је у ка те го ри ји до
38 кг. Алек са Ђу ро вић се оки -
тио брон зом у гру пи бо ра ца до
55 кг, а у ис тој кон ку рен ци ји
Сте фан Ва со вић је био пе ти.

ЈО ВА НА НА
ТРЕЋЕМ МЕ СТУ

На СЦ-у „Шу ми це” у Бе о гра ду
про шлог ви кен да је одр жа но
отво ре но Пр вен ство Ср би је у
џу ду за се ни о ре. На том пре -
сти жном так ми че њу уче ство -
ва ло је 160 бо ра ца, а Џу до клуб
Ди на мо пред ста вља ло је се дам
так ми ча ра.

За па жен успех је оства ри ла
Јо ва на Ра ди во је вић, ко ја је осво -
ји ла брон за но од лич је у ка те -
го ри ји џу дист ки ња до 57 кг.
Је ле на Стан ко вић је за у зе ла пе -
то ме сто у ка те го ри ји до 78 кг.

Иду ћег ви кен да на про гра -
му је Пр вен ство Ср би је за ста -
ри је де ча ке.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ВРЕ ДАН ТРИ ЈУМФ ТА МИ ША!
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Маша Алексић,
ученица:

     – Прошлог викенда
сам прославила свој
рођендан, па ћу се
сада одмарати. 
Ићи ћу и на тренинг.
Радићу задатке за
школу, учићу и бићу 
с другарима.

Сара Илић,
ученица:

    – Изаћи ћу. 
Идем на излет 
с породицом 
и пријатељима,
посетићемо Иваново. 
А мораћу и да учим.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Ред
Поређаш ствари према важности.

    Добијеш систем вредности.

    Онда имаш и став.

    Кад је он ту, и ред је близу.

    Онај твој, унутрашњи.

    Није неопходан, није да мораш увек да владаш собом.

    Добро је да повремено прснеш.

    Да би свесност о важности реда била јача.

Хаос
Кад осетиш да ти је у глави бућкуриш.

    Нема оне чисте, јасне мисли.

    Ту је само хаос чист и јасан.

    Можеш да се трудиш колико хоћеш да га избациш.

    Ништа од тога.

    Напор не уклања напор.

    Само мирно и полако.

    Урличи!

Време
Нема времена.

    За сазнавање ко си и куда ћеш.

    Тика-така...

    Можеш да тапкаш у месту.

    Или да ходаш уназад.

    Ипак, док не удахнеш дубоко...

    Док се не продереш, барем у себи.

    Губиш време.

Лука Лазаревић,
ученик:

     – Одмараћу се и
учићу за контролне
задатке који следе.
Планирам да изађем 
на кафу увече. И тако 
до повратка у школу,
следеће недеље.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Од бој ка ши Бор ца пре тр пе ли
по раз од Пар ти за на

У су бо ту с Мла дим рад ни ком

Утак ми ца ма пе тог ко ла про шлог ви кен -
да је на ста вље на пр вен стве на тр ка за
бо до ве у Су пер ли ги за од бој ка ше. Стар -
че вач ки Бо рац је у овој „рун ди” опет
био на ве ли ком ис ку ше њу, јер је у глав -
ном гра ду од ме рио сна ге с Пар ти за ном.
Исти на, „цр но-бе ли” у овој се зо ни ни су
не ки ба ук, али у од но су на еки пу из
Стар че ва има ју ви ше ис ку ства игра ња у
ели ти. И баш тај сег мент је пре су дио у
овом ду е лу: Пар ти зан –Бо рац 3:0, по се -
то ви ма 25:22, 25:17 и 25:17.

Сам по че так су сре та у дво ра ни СЦ-а
„Ма стер” у Бе о гра ду ни је на го ве шта вао
мак си мал ну по бе ду до ма ћег ти ма. Бо -
рац је вр ло до бро па ри рао фа во ри зо ва -
ном Пар ти за ну у пр вом се ту. Мом ци
тре не ра Ду ша на Јо ви ћа су све до сре ди -
не пр вог де ла утак ми це би ли у пред но -
сти, али он да су ис ку сни ји од бој ка ши у
цр но-бе лим дре со ви ма ус пе ли да се из -
диг ну из не за вид не си ту а ци је и да на
кра ју пре о кре ну ре зул тат у сво ју ко рист.

И, ка ко је утак ми ца од ми ца ла, по -
ста ја ло је све очи глед ни је да је по бед -
ник био ре шен упра во по сле пр вог де ла
утак ми це. Од бој ка ши Пар ти за на су по -
сле по бе де у пр вом се ту по ста ли и пси -

хо ло шки ја чи, а на дру гој стра ни мре -
же мом ци из Бор ца као да ни су мо гли
да се опо ра ве од гу бит ка...

По ку ша ва ли су на све на чи не да про -
на ђу сво ју игру, да по ре ме те „цр но-бе -
ле”, али ни је вре де ло. Пар ти зан је та ко

оства рио и дру ги три јумф у шам пи о нату,
а тим из Стар че ва упи сао је и пе ти по раз.

Би ло ка ко би ло, вре ме на за оча ја ва -
ње не ма. Већ на ред ног ви кен да Бо рац
на свом те ре ну игра про тив Мла дог рад -
ни ка из По жа рев ца. Го сти на овај меч
до ла зе као фа во ри ти, јер се тре нут но
на ла зе у гор њем де лу та бе ле, али од бој -
ка ши Бор ца сва ка ко не ће на те рен иза -
ћи с бе лом за ста вом. Стар че вач ки „бор -
ци” да ће све од се бе ка ко би оства ри ли
што бо љи ре зул тат. Си гур ни смо у то.

У Дру гој ли ги гру па „Се вер” – ни шта
но во. Де вој ке из Од бој ке 013 по бе ђу ју!
Је ле на Пе тр ов и ње не са и гра чи це су
про шлог ви кен да у дру гом ко лу оства -
ри ле и дру гу по бе ду. Овог пу та оруж је
је мо рао да по ло жи ри вал из Срем ских
Кар ло ва ца: Од бој ка 013 – Пар ти зан
3:1, по се то ви ма 26:24, 25:23, 23:25 и
25:20.

Пре по чет ка су сре та у По љо при вред -
ној шко ли „Јо сиф Пан чић” одр жа на је
це ре мо ни ја до де ле ме да ља за осво је но
пр во ме сто у Пр вој вој во ђан ској ли ги гру -
па „Југ” у се зо ни 2019/2020. Осва ја њем
пр ве по зи ци је де вој ке из на шег гра да су

обез бе ди ле пла сман у ви ши ранг. Игра -
чи ца ма Од бој ке 013 и струч ном шта бу
ме да ље је уручио Пе тар Бо гу но вић, пред -
сед ник Од бој ка шког са ве за Вој во ди не.

Што се са ме утак ми це ти че, Пан чев -
ке су од са мог стар та игра ле си гур но и
без ве ћих осци ла ци ја у игри ус пе ле да
ре ше меч у сво ју ко рист.

До бар сер вис ти ма ко ји пред во ди тре -
нер Вла ди мир Јо ван чић био је је дан од
кључ них еле ме на та у ва жној по бе ди Од -
бој ке 013. Та ко је пр ви део су сре та, ко ји
је био не из ве стан до са мог кра ја, сјај ним
сер ви сом за вр ши ла Ан ђе ла Ву ја нић и са -
мим тим до ве ла до осва ја ња пр вог се та,
што је у да љем то ку утак ми це да ло мо тив
Пан чев ка ма да игра ју још бо ље и да до ђу
до дру ге по бе де на кон два од и гра на ко ла.

Наредног викенда одбојкашице из
нашег града гостују у Новом саду.

А. Живковић

МА КЕ ТАР СКО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У КРА ЉЕ ВУ

ПАН ЧЕВ ЦИ МА СЕ ДАМ НА ЕСТ МЕ ДА ЉА
Под по кро ви тељ ством Ма ке тар ског са ве за Ср би је, 3. ок то бра
у Кра ље ву је одр жа но так ми че ње под на зи вом „Спи нер куп”.
Чла но ви МК-а „Др Вла ди мир Алек сић” из Пан че ва осво ји ли
су 17 од лич ја раз ли чи тог сја ја.

Ју ни ор Ду шан Ве ли ми ров вра тио се из Кра ље ва са две
злат не ме да ље и сре бром. Ву ка шин Ци га но вић је за ра дио
зла то, а сре бро у ис тој ка те го ри ји за слу жио је Ни ко ла Ци га -
но вић. Пе тар Цвет ко вић је три јум фо вао у чак че ти ри ка те го -
ри је, а сво ју ри зни цу тро фе ја обо га тио је и јед ном сре брном
ме да љом. Он је за слу жио и ста туу „Ми лу тин” као нај у спе -
шни ји так ми чар у кон ку рен ци ји ка де та. Од лич ни су би ли и
се ни о ри. Де јан Цвет ко вић је освојио два сре бра и три брон -

зе, а Алек сан дар Сто ја но вић две сре бр не ме да ље. Чла но ви ма
клу ба пред сто ји ор га ни за ци ја так ми че ња у Пан че ву, 17. ок -
то бра, на дан ка да је пре 111 го ди на ави о ном по ле тео наш
су гра ђа нин док тор Вла ди мир Алек сић. А. Ж.

НАД МЕ ТА ЊЕ КА РА ТИ СТА У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

ДО МИ НА ЦИ ЈА НА ШИХ БО РА ЦА

Ју ни о ри и се ни о ри Ка ра те клу ба Ди на -
мо до ми ни ра ли су на тур ни ру Ку па Ср -
би је, ко ји је одр жан про шлог ви кен да у
Кра гу јев цу. Мла ди и та лен то ва ни так -
ми ча ри Ди на ма, уз ис ку сног Сло бо дана

Би те ви ћа, оства ри ли су од ли чан успех
и осво ји ли пет ме да ља.

Нај вред ни је тро фе је су за слу жи ли ју -
ни ор Алек сан дар Зде шић у ка та ма и
се ни о ри Ма ри на Ра ди че вић (до 68 кг),
Дар ко Спа сков ски (до 60 кг) и Сло бо -
дан Би те вић у ка те го ри ји пре ко 84 кг, а
сре бром се оки тио се ни ор Урош Пе тро -
вач ки у гру пи ка ра ти ста до 67 кг. И по -
ред до бр ог на сту па, без ме да ље је остао
се ни ор Ни ко ла Ива но вић.

У Кра гу јев цу су се над ме та ли и мла -
ди ка ра ти сти Ка ра те клу ба Мла дост.

Сре бр ну ме да љу је осво ји ла ка дет -
ки ња Са ра Жу нић (ка те го ри ја пре ко
54 кг), док је ју ни ор ка Ана ста си ја Ја -
ре дић за ра ди ла брон зу (до 53 кг). Треће

ме сто је за у зео и тим ка дет ки ња у бор -
ба ма у са ста ву: Са ра Жу нић, Ка та ри на
Пе тро вић, Ла ра Пе че ни ца и Ми ља на
То до ро вић. Бо је клу ба су бра ни ле и Ан -
ђе ли на Ја ре дић, Ми ља на Ро ма нов и Са -
шка Те сла. А. Ж.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ДЕ ВОЈ КЕ „013” НИ ЖУ ПО БЕ ДЕ

МА ША У РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ

Из ОК-а Од бој ка 013 ових да на сти -

гла је још јед на ле па вест. На и ме, Ма -

ша Ри ка но вић, ко ја је ујед но и

игра чи ца се ни ор ске еки пе пан че вач -

ког клу ба, до би ла је по зив за при пре -

ме жен ске пи о нир ске ре пре зен та ци је

Ср би је, ко је ће би ти одр жа не на Див -

чи ба ра ма од 15. до 22. ок то бра.


