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P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.

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
НАШИ СУГРАЂАНИ
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Чувај док
имаш шта!
Обележисмо ми Земљани и
овог 10. октобра Светски дан
менталног здравља. На тај датум ни иначе нисмо имали лепих вести кад је реч о статистици и стању наших умова и нерава, а ове године нам је пандемија тек забиберила чорбу. Као
да нам и без ње потрошња лекова за смирење и антидепресива није била забрињавајуће
масовна.
Овогодишњи
депресивни
извештај поводом Светског дана менталног здравља, који је
између осталих пренео и Институт „Батут”, каже да скоро
милијарду људи на свету данас
живи с неким менталним поремећајем; три милиона људи
умре сваке године од последица злоупотребе алкохола, а на
сваких 40 секунди једна особа
изврши самоубиство.
И на све то пандемија, која је
погодила милијарде људи широм света, оставља дугорочне
последице управо по ментално
здравље. Светска здравствена
организација (СЗО) у свом саопштењу 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 наставе од куће, уз проређене
контакте с наставницима и вршњацима; за раднике, који се
излажу ризику од инфекције;
за огроман број људи који живе
у условима са ограниченом заштитом од ковида 19; за људе
са осетљивим менталним здрављем, од којих су многи у још
већој социјалној изолацији него раније...
Стога је улагање у програме
менталног здравља на националном и међународном нивоу,
кажу у СЗО, сада важније но
икада. Међутим, ови стручњаци у истом пасусу додају и да је
доступност услуга заштите
менталног здравља изузетно
слаба у земљама с ниским и
средњим приходима, а пандемија само погоршава ствар. У
преводу, немојте чекати да неко други инвестира у ваше ментално здравље, учините то сами. За почетак, не нервирајте
се баш око сваке глупости, бирајте 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, очито неће бити (скоро) никог да
вам помогне.

Петак, 16. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ИНТЕРВЈУ: ДРАГАНА КУПРЕШАНИН, ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

С МАКСИМАЛНОМ ПОСВЕЋЕНОШЋУ ДО ЦИЉЕВА
Нови градоначелник Панчева Александар Стевановић, желећи да око
себе има младе, образоване и способне људе, у тим је позвао дипломирану правницу Драгану Купрешанин,
која је сада његова заменица. Ове недеље била нам је у гостима како бисмо поразговарали о томе како види
свој ангажман у Градској управи.
ПАНЧЕВАЦ: Какав је био осећај када
сте постављени на ову одговорну
функцију? Шта вам приликом ангажовања у Градској управи највише
помаже из вашег радног искуства?
ДРАГАНА КУПРЕШАНИН: Функција значи једну велику одговорност,
улагање огромног труда и рада како
би се оправдало указано поверење.
Увек сам се руководила принципом,
који год да сам посао обављала, да
човек мора максимално да буде посвећен томе што ради, да нема нерешивих проблема, да је за неке ствари
потребно стрпљење, али и да се упорност увек врати у виду квалитетно
урађеног посла. Искуство се стиче годинама, важна је његова имплементација у пракси, али и надоградња
новим знањима. Ако смо задовољни
оним што смо урадили данас за наш
град, зашто сутрадан не бисмо лествицу поставили мало више и били
још задовољнији тиме што смо урадили. Најважније нам је да грађани
препознају наш труд и залагање. Да
они буду задовољни оним што смо
урадили. Ми смо ту због њих.
l Чиме се највише бави заменик
градоначелника Панчева?
– Не постоји стриктна подела послова, па да кажемо овим се заменик
градоначелника бави, овим се не бави. У питању је организационо делегирање послова ради њиховог ефикаснијег обављања. Уколико желимо да
локална самоуправа буде ефикасна,
да се програми и пројекти унапређења живота и рада наших суграђана
брже и ефикасније реализују, морамо да радимо тимски. Мора да постоји већа и чвршћа увезаност свих
сектора. Све је то једна целина. Не
можете једну област да изолујете, чак
напротив –мора да буде сарадње. Део
сам тима градоначелника Панчева
Александра Стевановића, који је у
свом говору одмах након именовања
истакао да ће инсистирати на већој
ефикасности рада како градских служби, тако и јавних предузећа под ингеренцијом Града. Важан сегмент у
томе је свакако тимски рад.
l Како изгледа ваш радни дан?
– Како ће радни дан изгледати,
диктирају обавезе. Обавеза је много,
из различитих сегмената, не постоји
типски радни дан. Ако има много
посла, сигурно га нећете оставити
незавршеним зато што је истекло
прописано радно време. У наредном
периоду пред нама је пуно изазова,
ту су и околности настале као последица епидемиолошке ситуације, а то
све захтева додатно ангажовање и
посвећеност како би град и све установе и институције у њему што боље

функционисале. Посебно се обраћа
пажња на вртиће, школе, установе
социјалне и здравствене заштите.
Град је увек ту да помогне својим
грађанима, њихова безбедност и
здравље су нам на првом месту.
l Можете ли нам рећи нешто о
правцима развоја града?
– Огромно поверење које су грађани
указали СНС-у на изборима потврда је
да су препознали програм напретка и
развоја града, али и да желе да се град
даље развија. Наш град је у многим
сегментима бољи него што је то био
пре четири године, али биће још бољи
у годинама које долазе. Постављени су
чврсти темељи стратешког развоја

наш град, а имају глобални значај.
Панчево мора да буде и биће град који предњачи у развоју у свим сегментима живота. Како у привреди, тако и
у образовању, социјалној, здравственој
заштити, култури...
l Које активности градских служби су најактуелније?
– Започета је реконструкција и рехабилитација путне мреже у свим насељеним местима. Многе улице у сеоским срединама ће први пут након 40
година добити асфалт. Само треба да
се запитамо колико је то генерација
кренуло и завршило школу живећи на
територији града Панчева у улици у
којој није било асфалта, па да схва-

БИОГРАФИЈА
Драгана Купрешанин је рођена
1983. Дипломирана је правница.
Основне академске студије завршила је на Правном факултету
Универзитета у Београду. Има положен државни стручни испит по
програму за високо образовање и
богато радно искуство. Од 2019.
града, на нама је да наставимо да га
развијамо још брже и ефикасније. На
одговоран начин настављамо да решавамо оно што деценијама уназад није
решавано. Завршавамо постојеће пројекте, покрећемо и планирамо нове.
Имамо стратегију и план развоја града
у свим областима. Настављамо да унапређујемо привредни амбијент за долазак нових инвеститора и отварање
нових радних места. Вест да је „Брозе”
расписао конкурс за неколико десетина радних места одјекнула је не само у
Панчеву већ и у целој Србији. Плате
ће бити међу највећим у региону. Радимо на томе да буде још много таквих добрих вести које се односе на

године била је вршилац дужности
директора Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање” Панчево. Радила је у Предшколској установи „Дечја радост”, у Заводу за
јавно здравље и у Покрајинском
фонду за пензијско и инвалидско
осигурање, филијала Панчево.
тимо значај овог пројекта. Додатни
бенефит овог пројекта, који се спроводи путем јавно-приватног партнерства, јесте чињеница да ће се редовно
одржавати путеви и улице у граду и
насељеним местима у летњем и зимском периоду. Биће реконструисан,
дограђен и опремљен цео комплекс
Опште болнице у Панчеву. Чекају нас
реконструкција и уређење тамишког
кеја. Настављамо уређење школа. Један од приоритетних задатака је свакако решавање проблема листа чекања за упис деце у вртиће. Интензивно
се бавимо овим проблемом, а у плану
је и изградња новог вртића. Настављамо унапређење програма социјалне

заштите. Спроводимо и мере популационе политике за помоћ породицама
с децом и мајкама за прворођено дете.
Прошле недеље је исплаћена и једнократна помоћ породицама с тројкама.
У питању је, засад, осам породица.
Желели бисмо да у будућности буде
више таквих породица, али и породица са четворкама. Град Панчево ће и
даље настојати да преузима и друге
мере популационе политике како би
се родитељи подстакли на проширење
породице. У наредном периоду Град
ће изаћи и с програмом подршке економског оснаживања жена. У плану је
низ едукативних програма, али и
отварање изложбено-продајне галерије женског стваралаштва.
l Да ли сте размишљали о томе да
уведете термине у којима би суграђанке и суграђани могли да дођу до
вас како бисте им изашли у сусрет
при решавању конкретних животних
проблема?
– Отвореност Градске управе ка
грађанима и унапређење комуникације с нашим суграђанима спада у
наше приоритете. Без обзира на то
што смо свакодневно у комуникацији
с грађанима око разних питања, у
плану је и увођење посебног термина
током недеље за пријем грађана. Међутим, због епидемиолошке ситуације, с тиме ће се мало сачекати. Грађани као и до сада могу да нам се обрате с конкретним проблемом путем
електронске поште и телефоном. Желим да истакнем и да спровођење
свих великих инфраструктурних пројеката за многе наше суграђане значи
решавање одређених животних проблема. Уређење северне индустријске
зоне и долазак инвеститора значи
отварање нових радних места, посао
за грађане, решавање њиховог животног егзистенцијалног питања.
С. Трајковић

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Ново радно време кафића и клубова
Грађани позвани да
пријаве оне који се
не придржавају мера

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

На продају.
Плато код Зелене пијаце, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Угоститељски објекти и ноћни клубови неће радити од 23 сата до 6 сати
наредног дана – одлучено је на седници Градског штаба за ванредне ситуације 8. октобра, на основу Уредбе
Владе Републике Србије о измени
Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19.
Одлука о новом радном времену ступила је на снагу одмах.
Командант Штаба за ванредне ситуације градоначелник Александар
Стевановић том приликом је рекао:
– Град Панчево обавештава све
грађане да, уколико примете било
какво кршење ове одлуке, као и свако
друго непридржавање донетих мера
за спречавање и сузбијање заразне

болести ковид 19 од стране како
правних, тако и физичких лица, то
могу пријавити Кабинету градоначелника и команданту Штаба за

ванредне ситуације на
бројеве телефона кол-центра градског штаба:
013/308-950, 013/308-960,
013/ 308-736, као и на
имејл vanrednesituacije
@pancevo.rs. На основу
пријаве сваког грађанина
локална самоуправа ће
одмах предузети све
неопходне мере из њене
надлежности.
Градоначелник је додао да ће, с циљем заједничке борбе против даљег ширења инфекције
коронавирусом и очувања здравља свих наших
суграђана, Град „свако
лице које буде пријавило неку неправилност, путем одговора, обавестити
о предузетим мерама надлежних
служби”.
С. Т.
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Петак, 16. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОШИРЕНА САРАДЊА ДВЕЈУ ОПШТИХ БОЛНИЦА

ОРТОПЕДИ ИЗ ВРШЦА УЧЕ
ОД КОЛЕГА ИЗ ПАНЧЕВА
Неуобичајен тим ортопеда обавио је прошлог петка, 9. октобра, сложену операцију у панчевачкој Општој болници. У
операционој сали су, наиме,
били панчевачки лекари, али
и њихове колеге из Опште болнице у Вршцу, који су у Панчево дошли како би, како кажу, учили од најбољих.
У панчевачкој болници наводе
да је дугогодишња добра сарадња ортопеда из панчевачке и вршачке болнице сада настављена
овом заједничком операцијом
чији је циљ био да овдашњи ортопеди пренесу своја знања колегама из Вршца и да их обуче
да раде операције повреда и траума на најсавременији начин.
Као што је познато, на Одељењу ортопедије у Панчеву пацијенти с различитим повредама и преломима оперишу се
уз примену свих најсавременијих техника и метода, налик
онима из других модерних медицинских центара у Европи.

Уче од искуснијих
Ортопедима из Вршца своја
искуства прошлог петка пренео је тим на челу са др Михајлом Митровићем, начелником Одељења ортопедије у панчевачкој болници. Оперисан је
пацијент који је повреду надлактичне или рамене кости (хумеруса) претрпео у саобраћајној несрећи. Њему је током
овог захвата уграђен такозвани интрамедуларни клин како
би се фиксирао прелом.
Оперативно лечење прелома
или остеосинтеза је пре свега у
последњих двадесет година постало најбоља метода за лечење те врсте повреда костију.

Овакав приступ захтева добру
опремљеност операционих сала, апсолутну асепсу и увежбану хируршку екипу.
Најстарији вид остеосинтезе,
који се раније користио, јесте
учвршћивање прелома шрафовима, уз обавезну гипсану имобилизацију. Осим тога постоје
и друге врсте оперативног ле-

нашу болницу донесемо најсавременије имплантате за повреде. Сви смо едуковани за
њихову примену и имамо неко
значајније искуство, а сада то
искуство преносимо и на друге колеге. Овог пута смо радили операцију прелома надлактице. Стављали смо такозвани
интрамедуларни клин, једну

случају реч је о деветнаестогодишњем пацијенту који је политрауматизован и велика је
срећа што је он имао могућност да добије најбољу могућу
хирургију која ће му пружити
и најбржи опоравак и врло брзу рехабилитацију. Он ће врло
брзо моћи да се врати својој
нормалној свакодневици. Ово
је само један од примера одличне сарадње панчевачке и
вршачке болнице, а сигуран
сам да ће она убудуће бити
продубљена и проширена и да
ће ићи само узлазном линијом
– истакао је др Иван Ивановић.

Две куће, један кров

чења прелома, а једна од њих је
управо интрамедуларна фиксација. Она се данас примењује
врло често, а за ову методу ортопеди тврде да је најбољи и
најмање инвазиван физиолошки начин лечења прелома.
Предност таквог захвата у односу некадашње је и тај што је
рез врло мали, а опоравак и
враћање нормалном свакодневном животу далеко су бржи.

Модеран приступ
– Већ дуже време директно сарађујемо с колегама из вршачке болнице и заједно радимо
операције. Трудимо се да колегама практично представимо све што радимо у панчевачкој болници. Ми смо, као
што је познато, успели да у

врсту шипке која се поставља
у средину кости, што представља најсавременији начин лечења такве врсте повреда – рекао је др Михајло Митровић.
Према речима др Ивана Ивановића, директора Опште болнице у Вршцу, природно је да
две болнице из Јужнобанатског
округа тесно сарађују. Он је
истакао да су ове медицинске
установе до сада одлично сарађивале на пољу заједничког
збрињавања пацијената оболелих од ковида 19, па је размена знања ортопедских хирурга
само надоградња досадашњих
сјајних колегијалних односа
између две болнице.
– Из свега тога вишеструку
корист пре свега имају пацијен ти. У овом кон крет ном

Сусрету колега из Панчева и
Вршца присуствовао је и др
Слободан Овука, директор панчевачке болнице.
– У нашој болници ради више ортопеда и имамо више патологије и више трауме, па самим тим наши лекари имају и
више искуства у односу на колеге из Вршца. Ово је прилика
да им помогнемо да усвоје једну модерну оперативну технику, да виде како то изгледа овде код нас. Ми смо упућени једни на друге, а ово што радимо
је део нашег заједничког посла
и заједничке одговорности пре
свега према пацијентима нашег
региона. Ми смо сигурно једна
од болница које имају највиши
степен ортопедских операција
и штета би било да та знања и
искуства не пренесемо и другим
колегама – нагласио је Овука.
Он је најавио да ће ускоро
панчевачки хирурзи отићи у Општу болницу у Вршцу како би
заједно с тамошњим ортопедима оперисали још неколико
пацијената.
Д. Кожан

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен,
и то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
не ки од нај це ње ни јих
стручњака из Клиничког
центра Србије, Опште болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Жељка Ковачевић из Клиничког центра Србије.

Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер
прегледе врата, руку, ногу
или абдоминалне аорте,
као и ултразвучне прегледе врата и меких ткива.
Ове прегледе искључиво
радним данима обавља др
Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе
радиолошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја
се и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан

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

Пакет 2

Пакет 3

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

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

Рагби се вратио кући
Викенд за нама протекао је у
знаку рагбија и сјајних селекција омладинске школе Динама 1954, предвођених стручним
штабом који чине: Ђорђе Гавриловић, Владимир Амбруш, Никола Татић и Никола Адвигов.
У мечу Првенства Србије за
сениоре Рад је на свом терену
савладао „дивље вепрове” из
Панчева с 50:14.
– Наш сениорски тим је пружио добру игру и није се уплашио великог фаворита. Задовољан сам и поред пораза, млад
смо тим и пред нама је време
у коме ћемо показати шта знамо – рекао је шеф стручног
штаба Ђорђе Гавриловић.
На турниру Првенства Србије за јуниоре Динамо 1954

АКЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА

Мамографију
само/сама закажи
Како би повећао обухват жена скринингом рака дојке,
Дом здравља Панчево је започео спровођење пројекта
„Мамографију само/сама закажи”. Пројекат женама од
50 до 69 година старости које нису две и више година
(или никада) радиле мамографски преглед и које тренутно немају симптоме и
знакове болести дојке пружа могућност да саме закажу мамографски преглед.
Све заинтерeсoване жене
које задовољавају наведене
услове могу се и радним данима од 7 до 15 сати јавити
на број телефона 062/80739-48 ради добијања свих
потребних информација у
вези са заказивањем. Д. К.

освојио је прво место. Панчевци су најпре савладали Вршац

са 26:5, а потом и Црвену звезду са 21:7, па онда и Рад са
15:10.

Током прошлог викенда активни су били и петлићи Ди-

нама 1954, који су освојили
други турнир заредом. Убедљивим победама над Радом

ПОРЕСКА УПРАВА УПОЗОРАВА

Инфлуенсери, платите порез!
Пореска управа Србије саопштила је данас да је утврдила
да порески обвезници физичка
лица која у иностранству остварују приход пружањем услуга
развоја софтвера, превођења, држања часова страног језика, графичког дизајна, затим јутјубери и инфлуенсери не плаћају
порез и друге доприносе.
Управа је у свом саоштењу
навела да је на основу расположивих 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, прекршиоци приходе остварују по основу пружања разних врста услуга, а најчешће су то услуге

развоја софтвера, превођења,
држања часова страних језика,
промоције, графичког дизајна
и друге. Непоштовање пореских прописа установљено је и
код физичких лица која приходе остварују на друштвеним
мрежама (јутјубери, инфлуенсери), интернет клађења и слично, као и код лица која су издавала сопствене непокретности до 30 дана (стан на дан).
Пореска управа позвала је
сва физичка лица која су пропустила да поднесу пореске
пријаве да пре отпочињања пореске контроле или подношења захтева за покретање прекршајног поступка самоиницијативно обрачунају порез и доприносе с припадајућом каматом и измире своје законске
обавезе, како би избегла прекршајну одговорност.
Д. К.

и Жарковом изборили су се
за пласман у финале, у којем
су савладали добру екипу Лознице. Тако су петлићи из нашег града на најбољем путу
да од бра не ти ту лу пр ва ка
државе.
– Захваљујемо свима који су
увидели да смо вратили квалитет и озбиљност у клуб, у
раду с младима, и што су вратили дух рагбија на Градски
стадион, па се и РК Динамо
1954 тако вратио својој кући.
Поверење ћемо оправдати добрим резултатима – рекао је
председник Динама 1954 Миомир Калабић.
Јајаста лопта опет привлачи младе Панчевце. Рагби дани теку...
А. Ж.

КОРОНА ИЗВЕШТАЈ

У Војводини
несигурна ситуација
Институт за јавно здравље
Војводине у свом недељном
извештају, објављеном 14. октобра, оценио је да је епидемиолошка ситуација у АП
Војводини и даље несигурна.
„Дневни број регистрованих случајева се креће у распону од 10 до 12. У овом
тренутку је 201 активан случај на територији Војводине, што представља благи
пад у односу на претходну
недељу. Највећи број активних случајева је у Новом
Саду, 72, што је, такође, мало мање него претходне недеље”, наводи се у извештају Института.
Активни случајеви су присутни у 32 од 45 општина у
Војводини.
Д. К.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заин- Додевски, специјалиста абтересовани могу да ураде доминалне хирургије из Опи све врсте ултразвучних ште болнице Панчево.
Због свега овога не чупрегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- ди чињеница да све већи
вац” радити и преглед сон- број Панчевки и Панчевадом преко једњака (ТЕЕ). ца бира Завод „Панчевац”,
И за ове услуге ангажо- посебно онда када је неован је један од водећих пходно урадити прегледе
стручњака у тој области – и анализе на једном месту
dr sc. med. Слободан То- и добити резултате што пре.
С тим у вези,
мић, кардиотреба подсетити
лог, док тор
и на то да се у
медицинских
Заводу, применаука и магира ради, све врстар кар ди - Телефон за
сте ле кар ских
ологије
са информације:
уверења издају
Института
013/21-90-900
за максимално
„Дедиње”.
два сата.
Суботом
И овог месеца су у Заспецијалистичке ОРЛ прегледе ради др Горан Ми- воду за клијенте осмишљетевски из панчевачке Оп- ни и нови пакети услуга по
ште болнице, ендокрино- изузетно повољним ценалошке др Гордана Вељо- ма, а више о томе, као и о
вић, такође из Опште бол- додатним погодностима конице. За прегледе из обла- је остварују сви који посести гинекологије задуже- дују лојалти картице Аутона је др Весна Новичић -центра „Зоки”, погледајте
Ђоновић из Дома здра- на рекламним странама нашег листа.
вља Палилула.
До дат не ин фор ма ци је
Као што је већ наглашено, сви набројани специ- можете добити на 013/21јалистички прегледи оба- 90-900 и 013/21-90-903,
вљају се само суботом, а а новости пратите и на
заказују се радним дани- сај ту www.zavodpanceма путем телефона 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
90-900 и 013/21-90-903. страници Завода. Д. К.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Нисмо ми људи којима је много стало до правде, процедуре, поштења, ми волимо да имамо човека из партије, рођака, који ће да нам среди послове, да имамо
шему да одемо код лекара... За опозицију, с једне стране, имам разумевања, јер опозиција нису ванземаљци
који ће нам одједном донети промене без нашег труда.
Али, с друге стране, чини ми се да су сви лидери опозиционих партија достигли свој пик и да више од овога не
могу, али да су сујете превелике да кажу – ево, можда
не могу ја, али можда можеш ти, да ти будеш та особа
која ће пробудити поверење грађана. Најаву дијалога
између власти и опозиције сматрам представом, јер
Европа фантастично добро зна шта се у овој земљи дешава. Правила у Европи су јасна, ми смо Дивљи запад
веома близу те Европе.
(Новинарка Биљана Лукић, телевизија Н1, 13. октобар)
* * *
Спиноза је ингениозно дефинисао страх. Овако: страх
је негативна нада. Могли бисмо помоћу ове формуле
рећи да је нада превазилажење страха, перманентно
превазилажење страхова. Дакле, принцип надања подразумева озбиљан рад на себи као слободној друштвеној личности. Ако има личности, има и наде. Ако има
могућности да се слободне личности удружују и делују
у очувању и стварању општег добра, онда се нада претвара у сами живот.
(Позоришни редитељ Златко Паковић, портал „Тачно.нет”, 13. октобар)
* * *
Сатира која се бави политичким темама свакако је најзахвалнија за ширу публику јер су актери, за разлику од
Нушићевог и Домановићевог времена, у нашим текстовима прави. Практично имамо позориште уживо са глумцима који своје улоге обављају врхунски, несвесни да су
у представи која се одиграва у нашем театру, али коју ми
чак скоро и да не режирамо, већ врло мало прилагодимо
да делује смешније и забавније, мада се често деси да не
променимо ништа, када настају чувени „није њуз” комади, што публику доводи у једну менталну заблуду о количини нашег удела у тој представи, а која је лишена тога. Бавимо се и ванвременским темама, али публика дефинитивно најбоље реагује на комаде са правим „глумцима”, који се, поред ове глуме за нас, баве и политиком.
(Чланови редакције „Њуз.нет”, „Данас”, 10. октобар)
* * *

СЕЋАЊЕ НА БОРЦЕ ПАЛЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

ЗНАМО ШТА СУ ПРЕЦИ
УРАДИЛИ ЗА НАС
Удружења предлажу
оснивање градског
одбора за неговање
традиција
Преко двеста црвеноармејаца и партизана
погинуло 6. октобра
1944.
Удружење за неговање традиција 51. механизоване бригаде
и 12. ударне војвођанске народноослободилачке бригаде
(УВНОБ) са својим гостима и
грађанима обележило је крај
споменика палим борцима у
Војловици, 8. октобра, 75 година од ослобођења од фашизма у
Другом светском рату и 76 година од ослобођења Панчева и
формирања 12. УВНОБ-а. Председник поменутог удружења Зоран Кандић одржао је веома
снажан говор о борбама у овим
крајевима пре коначног ослобођења од непријатељске војске.
Догађају су присуствовали
председник Скупштине града
Тигран Киш и градски већник
Ми лен ко Чуч ко вић, као и
представници бројних удружења инвалида ратова, пријатеља 72. специјалне бригаде,
ве те ра на Ср би је, бо ра ца
НОР-а, потомака ратника из
Првог светског рата, рускосрпског пријатељства…

градског одбора укључе Завод
за заштиту споменика, Народни музеј, Секретаријат за образовање и школство и Архив града Панчева, јер би тако постојао годишњи план рада који би
обухватио све значајне датуме
који се обележавају, а заједнички би били координисани детаљи као што су место и време
догађаја, као и структура присутних на њима. Према овом

Писмо локалној самоуправи

* * *
Помирење за мене не значи обнову претходног односа,
већ настављање даље, изградњу новог односа на темељу
моралних вредности друштва коме тежимо. Зашто би
неприродније било тежити уједињењу и нормалном животу будућих генерација у односу на ширење национализма затрованог мржњом? И зашто будуће генерације
то морају да трпе? Сви би требало појединачно да радимо на томе да свет буде боље место, без обзира на то да
ли смо криви или не. Надам се да ће сви људи једном
разумети да би најбоље било тежити уједињеном друштву без ратова и граница.
(Уметница Јелена Јаћимовић, портал „Новости”, 12.
октобар)
* * *
Ми нисмо политичка странка, већ организација која
жели да слуша грађане. Не затварамо своју организацију, већ је ширимо и људи ће моћи да приступају, у зависности од тога да ли прихватају наше идеје. Засад нас је
120 и то су људи из целе Србије, од Суботице до Лебана,
широк спектар људи који се укључују у наш рад. Имамо
академике, професоре, правнике, раднике, активисте,
пољопривреднике и тај одбор за пољопривреду нам је
најактивнији, умрежили смо се са бројним пољопривредницима у земљи. Ми пре свега не желимо да будемо елитистичка група која нешто сматра, већ да изнедримо праве акције.
(Професорка Биљана Стојковић, „Данас”, 10. октобар)
* * *
Улога медија у Србији није само да премосте разлике,
него и да се баве другачијим мишљењем, не да само
афирмишу своју страну него да изучавају и оно друго, јер
можда и тамо има нешто употребљиво. Оно што не ваља
код друге стране треба анализирати и тако доказивати да
не ваља, а не само убеђивати своју публику да је оно у
шта и сам верујеш исправно. То је право новинарство.
(Новинар Миодраг Миле Исаков, „Данас”, 9. октобар)
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Многе од ових организација
удружиле су се око предлога
удружења – домаћина скупа у
вези с формирањем градског
одбора Панчева за неговање
традиција, а званично писмо
упућено је Градској управи. У
том писму се каже да годинама уназад сва удружења која
се баве неговањем традиција
из наше прошлости имају великих проблема у организацији значајних манифестација на
којима би требало да се окупљају грађани, те да су се више пута писмено обраћали локалној самоуправи и апеловали да заједно заведу ред у овој
области и заједнички обележавају све значајне датуме на територији града Панчева.
У писму даље стоји:
„Свако удружење се сналази
на разне начине, буквално просећи по граду за помоћ при
обележавању свог значајног датума из области неговања традиција. Убеђени смо да нема
потребе за тим, већ да уз мало
више разумевања и добре воље
можемо ставити под јединствену контролу обележавање значајних датума, обезбедити новчана средства из градског буџета и тиме и масовност на манифестацијама – свих категорија грађана и посебно школске деце. Због тога предлажемо да се формира јединствени
градски одбор за неговање традиција, а председник тог одбора да буде већник за културу.
Чланови одбора би били сви
председници удружења која се
баве неговањем традиција.”
Зоран Кандић, потписник писма, предложио је да се у рад

Уз мало више добре
воље можемо ставити
под јединствену
контролу
обележавање
значајних датума и
обезбедити новац из
градског буџета.
предлогу, градски одбор би био
на буџету Града, имао би контролу над стварно потребним новчаним средствима, која би распоређивао према стварним потребама и самим тим чувао углед
и достојанство свих удружења.
Представници удружења се
надају да ће надлежни из Градске управе размотрити њихов
предлог и усвојити га до краја
ове године, како би се већ у
наредну годину ушло с јединственим планом рада.

Ослобађање Панчева
Кандић је на скупу у Војловици поздравио суграђане, представнике Градске управе и патриотских удружења, а пре свих
окупљену омладину, речима да
је „данас дан да подсетимо оне
који знају и да младе научимо
да се прошлост мора поштовати, да знамо шта су наши преци урадили за нас и да те вредности не смемо да заборавимо”. У стилу професора историје говорио је о периоду од
1939. до 1945. године када је
немачка нацистичка и фашистичка сила са истомишљеницима хтела да потчини и покори друге народе.

ПА ЛИ БОР ЦИ И ЖР ТВЕ НА ЦИ СТА
На територији jужног Баната
1941. године стрељано је и
обешено 140, а наредне године 159 грађана; 1942. године стрељано је 500 Јевреја у Делиблатској пешчари.
На Стратишту је током Другог светског рата стрељано
11.000 људи.
У свом саставу 12. војвођанска бригада имала је

борце с територија које је
ослобађала на свом ратном
путу – укупно њих 1.629 (546
из јужног Баната) – од тога су
932 погинула (из јужног Баната 269). Ово је само део
времеплова 12. војвођанске
бригаде, чији су храбри борци заједно с црвеноармејцима за нашу слободу дали оно
највредније – своје животе.

Напали су и нашу земљу,
али већ првог дана доживели
су онемогућавање остваривања зацртаних безумних циљева. Због отпора наших снага
били су принуђени да непланирано издвоје много веће снаге на нашем ратишту, а самим
тим ослабе нападе на другим
фронтовима. На простору Баната од првог дана агресије
водећи људи КПЈ, предвођени
Жарком Зрењанином, Славком Мунћаном, браћом Јовановић, Марком Кулићем, Тозом Марковићем, Соњом Маринковић, Ружом Шулман и
Јаношем Јуђелом, формирали
су Четврти ударни одред од
неколико десетина група, које
су широм Баната непрекидно,
све до октобра 1944, наносиле
огромне губитке непријатељу
и изводиле диверзантске акције. Континуирано су нападани железнички и путни правци, мостови, салаши, страже...
Њихова база после извршених
диверзија била је клисура у
Румунији у троуглу река Нере
и Дунава и падина Карпата.
Фор ми ра ни су и вр шач ки,
белоцрквански и панчевачки
одред.

је јаком артиљеријом и силовитим ударом пешадије, па је
Панчево ослобођено уз велике
жртве: погинуло је 124 црвеноармејца и на десетине бораца из наших састава.

Формирање бригаде
У јеку славља грађана Панчева
донета је одлука да се формира 12. војвођанска бригада. Поред бораца из одреда, 8. октобра се ка Војловици кретао велики број добровољаца, тако
да је било око 2.000 људи. Бригада је формирана од пет батаљона и јединице за логистику;
командант бригаде био је Душан Дороњски, начелник штаба Живорад Михић, а партијски руководилац Никола Кмезић.
Борци Првог батаљона 12.
бригаде 12. октобра упућени су
преко Дунава у Вишњицу, Други батаљон је ангажован за обезбеђење мостобрана на Панчевачком мосту, а задатак Четвртог батаљона био је заштита
штаба Врховне команде и Тита у Вршцу. Бригада се 16. октобра окупила у Перлезу ради
напада ка Новом Саду, Сомбору и Батини. Првог новембра

ВЕН ЦИ У ГРАД СКОМ ПАР КУ 16. ОК ТО БРА
Полагањем венаца на споменик у Градском парку и ове
године панчевачко Удружење бораца НОР-а и Удружење ратних војних инвалида и
породица бораца погинулих
у ратовима од 1991. до
1999. обележиће 16. октобар, дан када је током 24
сата
погинуло
највише

Панчеваца, њих петорица, на
славонском ратишту. Организатори позивају породице погинулих, ратне војне инвалиде, сва сродна удружења и
све остале грађане да се 16.
октобра, у 11 сати, окупе код
споменика погинулим јунацима како би им полагањем
цвећа одали почаст.

Почетком 1944. године на
сусрету Тита с државним врхом Русије договорено је да
Црвена армија може с нашим
снагама ослобађати територију источне Југославије. Од 22.
до 30. септембра 46. армија црвеноармејаца избила је на границу с Румунијом и Бугарском.
Трећи украјински корпус, 49.
гардијска пешадијска дивизија под командом генерала Маргелова и 86. дивизија ушли су
у Војводину ојачани тенковима и артиљеријом. Снажном
офанзивом црвеноармејаца и
наших снага од 1. до 6. октобра ослобођени су Бела Црква,
Вршац, Ковин и Панчево, чиме су се створили услови за
ослобађање Београда.
Панчевачки одред је од 3.
октобра блокирао Панчево из
праваца Војловице и Мисе и
све до доласка црвеноармејаца два дана касније водио рововску борбу с много јачим немачким снагама у граду. Напад за ослобођење 6. октобра у
раним јутарњим сатима изведен

бригада је ушла у састав новоформиране 51. војвођанске дивизије, а она у састав Треће армије.
Припадници бригаде имали
су велике успехе, као што је
прелазак Дунава код Батине,
када су с натчовечанским напорима ушли у Барању и наставили борбени пут ка Осијеку и даље до Дравограда, где
су дочекали крај рата. Бригада
се септембра 1946. године вратила у Смедерево, а за своје заслуге проглашена је ударном
бригадом.
Удружење за неговање традиција 51. механизоване бригаде и 12. ударне војвођанске
народноослободилачке бригаде формирано је 2004. године
како се не би заборавило на
велике жртве наших предака.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОТРОШАЧА СРБИЈЕ УПОЗОРАВА ГРАЂАНЕ НА ПРЕВАРЕ

ПЕНЗИОНЕРИ ПОНОВО ЖРТВЕ ОБЕСНИХ ТРГОВАЦА
Не купујте јефтине
производе чија цена
превазилази тржишну
Апарати немају
карактеристике које
су наведене
Национална организација потрошача Србије (НОПС) упозорила је да је
поново повећан број примедби потрошача који су, тврде, жртве трговаца што нуде различите производе са
здравственим ефектима. Ова роба, попут прекривача, масажера, али и уређаја за чишћење, које су добро обучени трговци раније нудили на презентацијама, сада се продаје тако што
они позивају купце телефоном и тако
им представљајају понуду која се „не
одбија”. Обично је реч о продаји робе
на више рата, уз обавезне поклоне, а
када се они одлуче да купе, роба се
убрзо испоручује на кућну адресу.
Најчешће се испостави да су то јефтини кинески производи чија цена превазилази тржишну, међутим купци после никако не успевају да раскину тај
уговор, нити да ступе у контакт с продавцима. Јасно је да је реч о добро уиграним трговцима који на тај начин
најчешће бирају старије особе. Када
схвате да су преварени, многи се често
устручавају да признају чак и породици да су жртве превараната. Према наводима НОПС-а, до раста овог облика
преваре дошло је због ситуације изазване пандемијом ковида 19 и трговци
користе то што старији не иду често у
куповине, па могу да их лакше убеде и
продају им различите артикле.

Свако погреши
Стога ова национална организација
скреће пажњу, посебно старијима, на
све присутнију продају разних покривача, масажера и сличних производа,
које им увежбани продавци нуде у
свим крајевима Србије. Како кажу,
изузетно је важно да старије особе
знају да у оваквим врстама трговине
постоји законски рок од 14 дана за

одустанак без икаквих последица.
Сматрају да је разумљиво што старим људима прија додатна пажња коју им посвећују продавци на терену,
али упозоравају да то може скупо да
их кошта. Важно је да преварене не
треба да буде срамота због тога што
су испали наивни. Напротив, треба
да се у оваквим ситуацијама обрате
правницима који раде у оквиру Саветовалишта за потрошаче.
Наиме, грађани који су се жалили
тој организацији тек по испробавању
производа схватили су да производ нема карактеристике које су наведене и
сви они који су покушали да контактирају одмах с трговцем и врате наручену робу – нису успели у томе. Како
кажу у наведеној организацији, на основу увида у документацију коју потрошачи доставе, они примећују велике
неправилности, пре свега то што им
приликом куповине није приложен и
образац за одустанак од уговора, на који потрошач има право по закону. Према важећим прописима, попуњавањем
наведеног обрасца купац у року од 14
дана од куповине има право да, без навођења разлога, одустане од куповине.
С друге стране, производи се испоручују без упутства за употребу, што такође указује на превару, кажу у НОПС-у.

Преварене штити закон
Важно је знати да уколико трговци који робу продају ван пословних просторија купцима не доставе овај образац,
потрошачи имају право да од уговора
о куповини одустану у року од годину

дана. Најважније од свега је да приликом потписивања уговора детаљно прочитају сваки члан, јер се дешава да трговац у уговору назначи да је уговор о
одустанку од куповине достављен купцу, иако није, а потрошач који потпише такав уговор ускраћује себи право
да се одрекне ове куповине у року од
једне године, уколико није задовољан.
Како је наведено на сајту Министарства трговине, под продајом ван пословних просторија подразумевају се
ситуације када уговор о продаји закључе трговац (нпр. трговачки путник)
и потрошач, ван пословног простора
трговца. Најчешће је реч о продаји на
промоцијама (нпр. у ресторанима),

личним нуђењем приликом посете потрошачу у његовом дому или на његовом радном месту.
Закон је веома јасан – код ове врсте куповине потрошач има право да
одустане у року од 14 дана од дана
када је потписао поруџбеницу или
уговор. Поруџбеница мора да садржи
образац за одустанак од уговора, а
пре закључења уговора трговац је дужан да потрошача обавести о праву
да одустане од куповине. У овом случају потрошач враћа робу, а трговац
новац, без могућности да захтева неку додатну надокнаду трошкова, као
што је, на пример, одређени проценат од цене коју је платио.

РИЗИЧНО ПЛАЋАЊЕ ПРЕКО АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗАБРАНЕ
Све је више грађана који у оваквим
трансакцијама користе могућност
плаћања преко административних
забрана на плату или пензију. Иако је ово примамљив начин плаћања, требало би бити обазрив, јер се
у пракси догађа да компаније које
послују на тај начин подмећу различите уговоре, од којих је касније
немогуће одустати.
НОПС наводи пример грађанке
која је на презентацији купила простирку од меморијске пене по цени
од 614 евра, платила је и учешће,
потписала поруџбеницу, а када је
месец дана касније ипак схватила

да је ушла у неразумно скупу куповину и покушала да одустане, наишла је на неразумевање трговца. У
одговору је било наведено да је ова
фирма дан након презентације већ
ступила у контакт с Републичким
фондом за пензијско и инвалидско
осигурање и да ће уговорене рате
(на презентацији) бити прослеђиване с њеног рачуна на рачун ове
фирме. Нико јој није ни поменуо
образац за одустанак од куповине,
а трговац јој је запретио да ће, у
случају да се предомисли, продавцу морати да исплати 25 одсто
вредности поруџбине.

НА РУБУ НЕСВАКИДАШЊЕГ СПОРА ИЗМЕЂУ АЛИБУНАРА И ПАНЧЕВА

Наша и њихова деца!?
Малишанима забрањен
одлазак у вртић!

локална самоуправа могла да их смести у објекте ПУ „Дечја радост”.
Да ствар буде гора, према закону је
свака локална самоуправа дужна да
субвенционише боравак деце у вртићима, без обзира на то што долазе с
територије друге општине, тако да
Панчево нема законског основа да
плаћа Алибунару трошкове боравка
новосељанских малишана у владимировачком вртићу. Дакле, ствар је
јасна.

Закон је веома јасан:
Алибунар треба да плаћа
боравак у предшколским
установама које је основао
Пре месец дана Предшколска установа „Полетарац” из Алибунара избацила је из локалног вртића у Владимировцу тридесетак малишана из Банатског Новог Села. Да ствар буде гора, деца старости до пет година похађала су овај вртић дуже од две године
и њихов упис био је потпуно у складу
с прописаном законском процедуром.
Уједно, забрана довођења потомака
родитеље је снашла изненада и нису
добили никакво званично образложење. Неодговорно и пацерски, преко
поруке у „Вајбер” групи у којој васпитачице комуницирају с родитељима,
маме и тате из Банатског Новог Села
обавештени су да њихови пулени нису добродошли у просторије Предшколске установе „Полетарац”.
Разлог – новац. Прецизније, Општина Алибунар нема пара да финансира боравак малишана из суседне општине. Е, сада, да ли нема или
једноставно Алибунарци не желе да
плаћају боравак деце пореских обвезника друге општине, још увек је мистерија, али незванично то је прави
разлог за непријатну ситуацију у којој су се због глупости одраслих нашли малишани. Званично нико није
потврдио да је све време проблем био
тај – ко ће то да плати.
Није проблем што суседна општина
нема пара да плаћа вртић малишанима из комшилука, али је проблем начин на који се решава ситуација „глувих телефона” – преко грбаче деце и
родитеља. Забранити малишанима улазак у вртић и оставити родитеље на

Родитељи вратили децу у вртић

милост и немилост, да се сами сналазе, како знају и умеју, где и коме да
оставе децу док су они на послу, крајње је безобразно и неодговорно. Да ли
је уцена и кажњавање мама и тата пут
да се постигне договор с панчевачким
градским властима о субвенционисању боравка деце из Банатског Новог
Села у алибунарској Предшколској
установи „Полетарац”?

Ствар је јасна
Наравно да није, а шта рећи о поступку директора „Полетарца” Грујице Илића на молбе родитеља да деца остану

бар недељу дана у вртићу, како би они
за то време нашли и збринули малишане док су они на послу. Став директора да се маме и тате обрате Граду
Панчеву и да тамо траже помоћ је,
најблаже речено, безобразлук.
Вреди истаћи да многа деца из Новог Села похађају вртић у Владимировцу, јер је он на свега шест километара од њихових кућа. Панчево је удаљено 18 километара, што значи да би
родитељи до Панчева прелазили пет
пута дужи пут ако би одводили и доводили ћерке и синове у панчевачке
вртиће. Мада је питање да ли би наша

Познат је случај малишана из Новог
Сада који су масовно уписивани у вртић у Руми, а када је због превелике
навале одређени број малих Румљана
остао без места у локалном вртићу,
није направљен скандал, нити је било
препуцавања преко деце и родитеља,
већ су локалне власти селе и уз џентлменски договор разрешиле проблем.
Места су ослобођена, а део новосадских малишана пребачен је у војвођанску престоницу.
Банаћани, за разлику од Бачвана,
иду ђоном и „прљава” акција алибунарских представника локалне власти је пропала. Након побуне родитеља деца су враћена у вртић, цена је
остала субвенционисана – око 3.000,
а не 15.000, колико износи пун трошак дана у вртићу (толико су тражили родитељима да плате уколико желе да деца остану у вртићу). Занимљиво је да је алибунарска власт захтевала да се склопи уговор о сарадњи
између Града Панчева и њих у вези
са овим питањем и вршен је притисак на родитеље да утичу на панчевачку градску власт да дође до договора и да Панчево плаћа 12.000 динара по детету.
Било како било, после свега остаје
горак укус у устима. Неко се због пара усудио да нашу децу дели на њихову и нашу?
Зар смо толико пали!?

НЕМАЧКИ ГИГАНТ
ЗАПОШЉАВА У ПАНЧЕВУ

„Брозе” отворио врата
Немачка компанија „Брозе”, која
је започела градњу фабрике у Панчеву, расписала је конкурс за више десетина радних места. Према
планираној динамици, до лета 2021.
године, када би требало да почне
да ради, у том индустријском гиганту запослиће се 1.100 људи. Међу њима ће бити скоро 500 високообразованих.
Тренутно се међу огласима за
посао, на њиховом званичном порталу, наводе позиције за електроинжењере, радна места у продаји,
производњи и куповини. Места има
за програмере софтвера и хардвера, менаџере пројеката, испитне
техничаре итд.
Компанија „Брозе” бави се производњом електричних мотора за
аутомобиле, управљаче, пумпе за
уље и мотора вентилатора за хлађење. Инвестиција је вредна 180
милиона евра, а темељи фабрике
постављени су у северној панчевачкој индустријској зони.

СТРУЧНА ПРАКСА
У „ХЕМОФАРМУ”

Пријавите се!
Традиционално, и ове јесени, компанија „Хемофарм” позива најбоље сту ден те за вр шних го ди на
основних и мастер студија, као и
дипломце стручних факултета у
Србији да се пријаве на један од
два актуелна конкурса: једногоди шњи про грам за обра зо ва ње
„Хемофармове” фондације „Можеш и ти” или шестомесечни програм плаћене праксе „Chance to
Advance” у тој компанији. Пријављивање за оба програма почело
је прошле недеље и траје месец
дана.
Конкурс је намењен најбољим
студентима завршних година основних и мастер студија на медицинским, фармацеутским, технолошким и хемијским факултетима
или факултетима за физичку хемију. Програм „Можеш и ти” обухвата месечну стипендију, менторску подршку и стручну праксу у
Србији и Немачкој. За плаћену
праксу „Chance to Advance”, која
обухвата стицање стручних знања
и искуства у производним комплексима „Хемофарма” у Вршцу и
Шапцу, може да конкурише десет
практиканата.
Програм праксе траје од новембра 2020. до маја 2021. године, а
сви заинтересовани могу послати
своју биографију и мотивационо
писмо на имејл адресу praksa@hemofarm.com и додатно се информи са ти о про гра му на веб-пре зента ци ји
„Хе мо фар ма”
www.hemofarm.com.

УТИЦАЈ ОДЕЋЕ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Највише купујемо
чарапе и доњи веш
Наши грађани највише купују
хулахопке и чарапе, у просеку 8,3
комада годишње по становнику,
потом доњи веш (7,6 комада) и мајице и поткошуље (5,4 комада).
Остали одевни комади, попут кошуља, блуза, хаљина, панталона и
фармерки, купују се нешто ређе,
између два и три комада годишње,
док се јакне, капути, мантили и
наменски комади (ски-одела, одела, кравате, бадемантили) купују
најређе.
Оцењено је и да јавност у Србији није ни приближно довољно
упућена и заинтересована за све
оно што модна индустрија, кроз
тзв. брзу моду, доноси са собом,
попут тога да је за производњу
једне мајице потребно 2.700 литара воде, а за један пар фармерки
10.000 литара.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Кућни љубимци
су лековити
ма кренула су и друга истраживања утицаја кућних љубимаца на наше ментално здравље. Данас је већ могуће утврдити повишене нивое хормона серотонина и допамина у
тренуцима раздрагане игре и
мажења са псом или мачком.
Ти, такозвани хормони среће
делују смирујуће и опуштајуће на нервни систем. С друге
стране, кортизол – хормон
стреса мање се излучује.
Када је реч о периоду одрастања и адолесценције, запаПише:
жено је да су осећања несидр Мирослав Тепшић
гурности, стрепње и претеране бриге упола мања код влаЗдравље је стање потпуног сника паса. Кућни љубимац
физичког, душевног и соци- неће допринети само здравим
јалног благостања, а не само навикама раног устајања, боодсуство болести и изнемо- равка у природи или повећаглости. Ово је дефиниција ња одговорности према друСветске здравствене органи- гоме и себи. Он ће помоћи тизације, која, између осталог, нејџеру да више цени садаистиче утицај социјалне сре- шњи тренутак, да буде срећдине како на наше здравље, нији и здравији, с више самотако и на болест. И док нам поуздања и способности придруго људско биће може бити лагођавања ситуацији. И чевелика подршка и охрабрење, сто осећање одбачености у овом
периоду лакше
али исто тако
се превазилази
претња и разоуз верног причарање, љубав
јатеља.
и приврженост
Старија покућног љубимпулација има
ца су безуслов- Данас је могуће
квалитетнији и
не. Та див на утврдити повишене
смисленији
ство ре ња ви живот у присушеструко нам нивое хормона
ству кућног љувраћају за сва- серотонина и
бимца. Оптереки моменат на- допамина у
ћеност хроничше па жње и
посвећености. тренуцима раздрагане ним болестима, проблемиНе чуди стога игре и мажења са
ма отежане повелики број на- псом или мачком.
кретљивости и
учних радова
уса мље но сти
који говоре о
многим благотворним дејстви- постаје мање када знамо да
ма ове узајамне размене емо- неко очекује нашу помоћ и
ција и енергије. Мали друга- подршку, да смо неком пори не умеју да причају, али требни. Неизмеран је значај
зато све друго умеју: да нам друштва животиње у стањима
умање самоћу, пруже радост, менталног обољења и траумада нас мотивишу на више кре- тичних животних ситуација.
тања и комуникације с дру- Охрабрујући су подаци да пригима, или пак да нам помог- суство пса, мачке, хрчка, птину у борби с депресијом, нер- це, па чак и златне рибице,
помаже пацијенту с менталвозом и стресом.
Још пре тридесетак година ним проблемима да лакше
психолози су утврдили да при- управља својим емоцијама и
јатељство човека и пса допри- да мање обраћа пажњу на приноси мањем крвном прити- сутне симптоме болести. Саску, споријој срчаној радњи, знање да су некоме неопходмирнијем дисању и опуште- ни ваша брига и помоћ може
нијим мишићима, другим ре- бити толико интензивно да одчима – умањеном стресу. С врати пажњу од негативних
овим мерљивим параметри- мисли, па и суицидалних идеја.

ИЗБАЦИТЕ НЕЗВАНЕ ГОСТЕ ИЗ ОРГАНИЗМА

ПАРАЗИТИ: КРАДУ НАШУ ХРАНУ
И ДОНОСЕ БОЛЕСТ

Смокве су изузетно корисне, како свеже, тако и суве. Благотворна дејства
смокава су заиста бројна.
Оне доприносе регулисању рада гастроинтестиналног тракта, побољшавају стање коже, изједначавају тен лица и сматрају
се одличним средством за лечење несанице и јутарње мучнине.
Због високог садржаја влакана доприносе мршављењу и чишћењу организма од токсина, док калијум који је у њима присутан јача срце. Смокве садрже и велику количину антиоксиданата,
који побољшавају имуносистем и опште здравље.
Маслиново уље и смокве лече бактерије у органима за пробаву, али и неплодност. У смоквама се налази много калцијума, калијума и цинка. Осим тога, добар су извор гвожђа, бета каротена, као и мноштва витамина, попут Ц, А, Е и K витамина. Ево одличног рецепта са сувим смоквама који ће буквално препородити ваше тело, а припрема је врло једноставна.
Потребно вам је 40 плодова сувих смокава и маслиново уље.
Ставите смокве у стаклену теглу и прелијте их уљем. Затворите
поклопцем и ставите у фрижидер. Након 40 дана можете конзумирати овај природни лек. Једна смоква у уљу на празан стомак
помоћи ће јачању и здрављу и ублажиће већ присутне здравствене проблеме.

Kако стојите са
силицијумом?

Многи људи верују да паразити нападају само животиње и
евентуално људе који егзистирају на ивици сиромаштва у
земљама Трећег света. У стварности, међутим, није тако: паразити се свакодневно настањују у организмима милиона
људи широм планете.
Иако се најчешће затичу у
дигестивном тракту, паразити
могу инфицирати било који орган или ткиво и довести до разли чи тих по ре ме ћа ја, али и
озбиљних болести.

Јони силицијума стварају колоидне системе који привлаче, задржавају, уништавају и
избацују из организма вирусе,
патогене микроорганизме и њихове отрове. Ако у организму
има довољно силицијума, он је
сигурно заштићен од вируса и
микропаразита. Ако га нема,
треба га допуњавати.
Резерве силицијума можете
допунити и тако што ћете употребљавати свеж сок од краставаца у комбинацији са соком од шаргарепе (2-3% сока
од краставаца, а остатак сок од
шаргарепе). Сок из биљака сам
по себи има противпаразитна
својства. Зато се уместо салата
и бареног поврћа може попити 300–500 мл свеже исцеђеног сока из поврћа, а после тога појести главно јело.

Паразити (грчки parasitos – готован, бадаваџија) јесу микроорганизми који живе на рачун
својих домаћина: других организама биљног и животињског
света или човека.
У зависности од тога где се
настањују, деле се на спољашње и унутрашње паразите (ектопаразите и ендопаразите).

Без меса и хлеба

Упознајмо непријатеља
У природи постоје три групе
паразита које изазивају болести код човека: ектопаразити
(крпељи, вашке, гриње, комарци, буве…), протозое (узрокују
маларију, амебну дизентерију,
токсоплазмозу и афричку болест спавања) и хелминти или
црви (дечја, човечја и рударска глиста, пантљичара…).
Зараза паразитима, ако се не
лечи, може довести до озбиљних компликација и обољења
као што су дијабетес, артритис, колитис, лупус, срчана обољења, проблеми са синусима,
болови у зглобовима и мишићима, екцем, псоријаза, астма,
анемија, па чак и онколошке
болести.

Kако долази до заразе?
Паразити су буквално свуда око
нас: у води, земљи и ваздуху.
Они у организам могу ући на
различите начине: путем воде и
хране контаминиране јајашцима паразита, кроз кожу и дисајни систем или преко инсеката.
Зараза се шири и преко недовољно опраних руку или сексуалним путем. У случају инфекције анус је велики извор
даље заразе, јер се јајашца с њега преносе на руке, а потом на
све што се додирне. Најбржи
начин да ларве паразита продру у наш организам јесу зара-

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Препородите
организам уз
смокве у маслиновом уљу

Петак, 16. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

жени продукти исхране: лоше
опрано воће и поврће, недопечено и недокувано месо или риба.

Симптоми инфекција
Иако су паразити честа појава,
понекад је њихово присуство
тешко приметити јер сличне
или исте симптоме имају и разне друге болести.
На присуство паразита најчешће указују: повећан или
смањен апетит, затвор, пролив,
гасови и надувеност, упала зидо ва цре ва с ни зом га стро цревних симптома, болови у
зглобовима и мишићима, алерги је, про бле ма тич на ко жа
(копривњача, оспа, екцем...),
анемија, натечене очи, свраб у
пределу носа, очију и ануса,
главобоља, суви кашаљ, проширене зенице, импотенција,
нервоза, неспокојство, поремећај сна, шкргутање зубима, хронични умор, ослабљен имунитет, те појава црва у столици.

Промена исхране је кључна
Исхрана човека има велики
утицај на стање комплетног организма, па самим тим утиче
и на паразите. Обилни и нередовни оброци и конзумирање

лоше, индустријски прерађене
хране пуне рафинисаних шећера и нездравих масти стварају идеалну средину за размножавање паразита свих врста – од вируса до глиста.
Стога је без одговарајућих
промена у исхрани немогуће
ослободити се паразита. Ево
неколико златних правила која ће вам помоћи да своје здравље брже доведете у баланс.

Не воле зелено и црвено

Сведите обилне оброке на
количине које су вашем организму заиста довољне. Једите
два-три пута дневно, без међуоброка. Да бисте подстакли нормалан пробавни процес, течност узимајте пре јела. Најпре
поједите свежу салату или барено поврће, а потом јело с беланчевинама или са угљеним
хидратима. Тако ћете олакшати варење и избећи стварање
нечистоћа.

ПО МОЋ ИЗ ПРИ РО ДЕ
Природа нам је и у случају
проблема с паразитима
обезбедила прегршт решења
која нам могу бити добри савезници у ублажавању тегоба и процесу исељавања незваних гостију из организма.
Упознајте се с најважнијим
међу њима.
• Каранфилић. Kаранфилић се сматра једином биљком која може да уништи готово сва јајашца паразита.
Препоручује се да се користи у комбинацији с пелином
и црним орахом како би се
постигли најбољи ефекти. За
лечење се користе екстракт

(не кувати да кључа), прашак или несамлевено семе
(од 250 до 500 мг).
• Нар. Плод, кора плода и
кора корена показали су се
добро када је реч о избаци-

вању округлих и малих, а посебно тракастих глиста.
Kористи се одвар или прашак (од 250 до 500 мг).
Kонзумирајте и свеж сок.
• Црвена паприка. Паприка је јак стимулатор не само
за пробавни систем него и
за систем крвотока. Посебно
је ефикасна за спаљивање токсина у дебелом
цреву и одстрањивање

паразита
из њега. Својства паприке
и бибера су слична, али паприка делује јаче при краткорочној, а слабије при дугорочној употреби. Kористе се
екстракт и прашак (у малим
дозама, од 100 до 500 мг).
• Бели лук. Бели лук је
природни антибиотик који
штити од бројних болести, па
и од паразитских инфекција.
Подстиче избацивање паразита из желудачно-цревног
тракта, а при примени у виду клистира убија паразите у

Паразите треба лишити исхране која им помаже да се у великом броју размножавају. Стога се одрекните беланчевина
из животињске хране – меса,
јаја, рибе и млека, као и индустријски произведеног хлеба.
Искључите из исхране посластице, осим природних, попут
меда и свежих сокова.
Знатно ограничите употребу
соли, кафе и материја које подстичу врење (квас, пиво, вотка,
хлеб), као и туршија и маринада, да не бисте потхрањивали инфекцију. Речју, пређите
на природну храну.

дебелом цреву. Kонзумирајте свеж, најмање један чен
сваког јутра наташте. Ако
вам смета мирис, узмите га
у капсулама. Можете га давати и љубимцима, како бисте и њих заштитили од
паразита.
• Семе бундеве. Семе бундеве се још од давнина сматра најбољим леком против
глиста. Kада је реч о дечјој
глисти, деци се даје дневно
од 10 до 15 ољуштених семенки, а одраслима 20 до
30. Фина љуска обавезно
остаје на семену и оно мора

да се добро сажваће. Након
отприлике једног сата треба
попити непуну малу кашику
рицинусовог уља.

Паразити не воле храну зелене
и црвене боје. Посебно им не
одговара зелени хлорофил. Не
подносе ни горке састојке ни
љуте зачине.
Већина црвених јагодастих
плодова с киселим и опорим
укусом има јака противпаразитна својства. Сок плода јагоде маховнице тренутно уништава трихомонаде. Слична
својства имају и боровница, малина, смоква, лимун, јапанска
јабука и нар. Обичан и кисели
купус могу потпомоћи избацивање глиста и уништавање патолошких микроорганизама.
Специјални минерални додаци, као што су сушени морски
купус или зелене слатководне
алге – спирулине, одлична су
помоћ у борби против паразита. Веома је корисно употребљавати киселомлечне продукте који садрже пробиотике. Они производе посебне материје, које
омогућавају да се одржава процес пробаве хране, чувају имунитет и спречавају размножавање патогених бактерија.

Чишћење организма
Пракса чишћења организма од
разноврсних паразита подразумева различите мање или више комплексне методе и средства. Данас нам се са свих страна у рекламама нуде бројни
антипаразитски програми.
Иако је углавном реч о третманима на биљној бази, ипак
треба бити веома опрезан, јер
сами препарати или поједине
биљке садржане у њима могу
имати контраиндикације и различите нуспојаве. Стога се о
сваком програму пре примене
најпре добро информишите и
проверите с лекаром да ли је
таква терапија одговарајућа за
вас с обзиром на ваше комплетно здравствено стање.

Страну
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A VAJDASÁGI MAGYAR ÜNNEPI JÁTÉKOK MEGNYITÓJÁRA

FILMEZÉS AZ AL-DUNÁNÁL
A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség
rendhagyó műsorral készül a Vajdasági
Magyar Ünnepi Játékok megnyitójára.
Imázsfilm készül a vajdasági magyar közösség hagyományairól, azzal a céllal, hogy
megismertesse a nézőkkel mindazt, ami a
vajdasági magyar közösséget kulturális
szempontból jellemzi.

KÜZDELEM A NYELV
MEGMARADÁSÁÉRT
VII oldal

A vajdasági magyarok identitását, kultúráját bemutató filmben, amelynek rendezője Kálló Béla színművész, az Al-dunai
bukovinai székelyeket a hertelendyfalvi
székely mesemondók képviselik. A rögzítés
helyszíne a hertelendyfalvi Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egyesület tájháza 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 komolyabban foglalkozni, azóta volt már
néhány színpadi bemutatkozása. Azonban
ez az alkalom sokban különbözött az előzőektől. Kamerák előtt szerepelni Tibor
számára érdekes volt, bár már régebben
hozzászokott a nyilvános fellépéshez. A
mesemondás mellett hegedűn játszik, néptáncol, népzenét muzsikál és még egy-két
szabadidős foglalkozással teszi teljessé a
mindennapjait.
Az ifjú mesemondó felkészítője és oktatója 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 mesemondásnak. 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 mesemondót – nyilatkozta őszintén Antal.
Mesemondásának mégis volt hallgatósága, 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 gyerekeket, akik szívesen vállalták a mesemondás fortélyainak eltanulását. Az ifjú
mesemondókkal való munka célja utánpótlást biztosítani az Al-dunai bukovinai
székelyek körében és ápolni a székely-magyar nyelvjárást.
Jó gyökerek és nagy szárnyak

A dokumentumfilm elkészítésének ötletgazdája a Vajdasági Magyar Művelődési
Szövetség elnöke, Sutus Áron volt. Erre a
még mindig aktuális járványhelyzet késztette és a tudat, hogy továbbra sem engedélyezett a tömeges rendezvények szervezése. A forgatócsoportot az Al-Dunára
Brezovszki Roland, a Szövetség szakmunkatársa kísérte el.
Brezovszki elmondta, hogy egy olyan dokumentumfilmet – imázsfilmet szeretnének
bemutatni Vajdaságról, amely hűen tükrözi
a magyarság identitását. Szeretnék bemutatni
azokat az értékeket, azokat a kincseket, amelyekkel rendelkeznek. A felvételezés során
szó esett Aracsról, a Nyugat-bácskai palócokról, 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 ifjabb nemzedéknek.
- Ez egy olyan küldetése a Vajdasági
Magyar Művelődési Szövetségnek és a vajdasági magyarságnak, ami nélkül már
nem tudnak létezni. Fontos, hogy jó

gyökerek legyenek és nagyon nagy szárnyak
– vallotta Brezovszki Roland.
Kérdésünkre, hogy hogyan esett a választás Hertelendyfalvára, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szakmunkatársa, aki Szabadkáról érkezett, kijelentette,
hogy az Al-dunai székelyek, ha csak a nevüket 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 máshol tudom ezt megmutatni. – vallotta a
rendező.
Hertelendyfalva után a forgatócsoport
tagjai Sándoregyházára is ellátogattak,
ahol a Duna mentén készítettek vágóképeket a dokumentumfilmhez.
Az imázsfilm forgatása szeptember
végén fejeződött be. Az alkotás elkészítésében a Pannon RTV műszaki segítséget
nyújt, bemutatóját a Pannon Televízióban
láthatja majd a közönség a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok megnyitójának idején,
november folyamán.
Lőcsei Ilona
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HERCZEG FERENC EMLÉKNAPOK VERSECEN

TIZENHÉT ÉVVEL A MELLRÁKMŰTÉT UTÁN

Ünnepség a szabadban

A KREATÍV MUNKA AD LELKIERŐT

A Dél-bánáti Versecen a hagyo-

mányos Szüreti Napok városi rendezvény részeként megrendezésre
került a Herczeg Ferenc Emléknapok elnevezésű rendezvény a
Petőfi Sándor Kultúregyesület szervezésében. 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 Kultúregyesületbe tömörülő verseci magyarság
már huszonharmadik alkalommal
emlékezik a város szülöttére, Herczeg Ferenc írófejedelemre. A járvány okozta körülmények miatt
az ünnepség első napját a legkisebbek részvételével szabad téren
kezdték meg. A Herczeg Ferenc
idejéből való gyermekjátékokban
korcsoportokba osztva, jétákvezetők közreműködésével győzték
le az akadályokat a Szent Kereszt
hegyi kápolna körüli téren. A Magyar Nemzeti Tanácsnak és a helyi

de ahogy láttam, a verseci kisgyerekeknek tetszett az előadás. Persze,
ezen még lehet csiszolni, meg még
tervezzük is egy pár dologgal gazdagítani az előadást, és akkor esetleg 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 emlékműsor következett, ahol Herczeg Ferenc emlékirataiból az író
gyermekkoráról olvastak fel szemelvényeket a közönségnek. Ezt
követően a megjelent tagság és a
meghívott vendégek kötetlen társalgásban folytatták az estet, betartva a járványhelyzet miatt előírt
szabályokat.

Október a mell daganatos elváltozásai elleni küzdelem hónapja. Tapasztalatát Nagy Éva, hertelendyfalvi 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. Szakorvoshoz 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 örömünnepségre, idősebb fiuk, József diplomaosztó ünnepségére Bosztonba,
Amerikába. Éva egy reggelen véletlen kézmozdulattal tapintott rá
a daganatra a mellén. Férje és unokahúga tanácsára mindjárt szakorvoshoz fordult.
Az orvosnő megerősítette a gyanút és mielőbbi részletes kivizsgálásra
utalta. Szerencsére, rokonok és ismerősök közbenjárásával két hét
leforgása alatt sor került a műtétre
a pancsovai kórházban. Műtét előtt
aláírással kellett igazolnia a beleegyezését, hogy amennyiben műtét
közben kiderül, hogy rosszindulatú
elváltozásról van szó, teljesen eltávolítják 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 legyen rajta és a betegség távol legyen
tőle. Műtét után közölte vele az orvosa, hogy sajnos el kellett távolítani
a mellét, a beteg szövetet pedig további kivizsgálásra küldték.

- Nem hagytam magam, volt
annyi erő és akarat bennem, hogy
mindennapos életet éljek, mintha
el akartam volna távolítani a problémát magamtól és úgy viselkedtem, 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. Sajátmagammal többször viaskodtam,

volt a Gyetván Szlovák Művelődési
Egyesületnek és a Matica Slovačka
Egyesületnek. Közvetlenül a felépülése után visszatért ezen intézményekbe és kreatív szervezési tapasztalatával 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 folyamán rendszeresen járt ellenőrzővizsgálatokra, eleinte havonta,
majd egy hosszú időszakon át

titokban kisírtam magam, de ha
látták is, nem szóltak közbe – emlékezett Éva a műtét utáni legnehezebb időszakra.
A sebet sokáig kellett kezelni,
amiben nagy segítségére volt egy
hertelendyfalvi ápolónő, aki házhoz
járt és figyelemmel kísérte a gyógyulás folyamatát.

félévente kellett járnia, most meg
évente kellene. Egyre nehezebb
megtenni az ellenőrzéshez szükséges előzetes vizsgálatokat, mert
minden újabb alkalommal a betegek között töltött időszak felidézi
a múlt rossz emlékeit. Ezért halogatja az orvosnál való jelentkezést, annak ellenére, hogy tudja,
nagyon fontos a vizsgálat.
Az elmúlt tizenhét év alatt Éva
az élet örömét a tevékenységeiben
lelte meg: a gyermekek oktatásában, az iskoláról, egyházról és az
egyesületekről írt könyveinek
megjelenítésében, a Pancsovai

A legnehezebb időszakban

Évánál az eredmények rosszindulatú daganatot bizonyítottak, ami
további kezelést igényelt. Belgrádban az Onkológiai Intézetben orvosi konzílium hozta meg a döntést
a kemoterápiai kezelésről, amely
már május folyamán elkezdődött,
de egyre nehezebben viselte annak
mellékhatásait.

szervezőknek köszönhetően az
ügyességi játékok győztesei kiérdemelt díjban részesültek. Az ürményházi 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 nyulacska háza címmel. A kis bábosok
a különben is tartalmas napot így
még ünnepélyesebbé tették.
Pintér Áron első alkalommal
vett részt szereplőként egy bábelőadásban. 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 összhangba 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 felkészülés is. Az előkészületek szeptember 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 tudom, hogy jól csináltuk, vagy nem,

Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar
Nemzeti Tanács elnöke Sutus
Áronnal, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökével érkezett a rendezvényre. Jelenlétükkel és támogatásukkal a verseci
magyar szórványközösséget erősítették.
- A kisebbségi léthelyzet találékonysága, 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 elévülhetetlen, az itt élő magyarság szerepét, anyanyelvet, hitet, bizakodást,
reményt és a magyarságot úgy
megőrizni, hogy együtt érezzük,
nemcsak az itteni magyarok, hanem az egész Kárpát-medence és
a világ magyarsága, hogy a Nobel-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 Nemzetpolitikai Államtitkársága volt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által,
a Csoóri Sándor Alap, valamint
a Magyar Nemzeti Tanács.
Lőcsei Ilona

Fontos a folyamatos
ellenőrzés

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

RTV szlovák műsorának szerkesztésében, nyugdíjbavonulása
után az utazásokban, majd legújabban – a koronavírusjárvány
idején, az unokájának köszönhetően modern festészettel is kezdett
foglalkozni, ami betölti minden
szabadidejét és nyugalmat hoz a
mindennapjaiba. Véleménye szerint 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 érzékenyen érint az öröm és a bánat,
ezt nem is tudom eltitkolni. Valószínű, hogy ez az állapot az öregséggel 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 orvosok javaslatát a mellprotézis
használatára.
Üzenete azokhoz a nőkhöz szól,
akik hasonló gondokkal küzdenek:
- A betegség az betegség, nem kételenség - tehetetlenség. Ez olyan,
hogy nem lehet sem megszervezni,
sem túltenni rajta, úgy hogy egyszerűen el kell fogadni, harcolni ellene és úgy élni, azzal élni tovább.
Nagy Éva végül elmondja magáról,
hogy meggyőződése szerint ő tizenhét év elteltével is teljes életet él.
Lőcsei Ilona

PORTRÉ: ZAIRI GYÖRGYIKE, MAGYAR SZAKOS TANÁRNŐ

„Mi az élet? Sár. S az ember benne? Arany a sárban.”
A tanárnő személyes
meglátása a mögötte
levő évekről
Zairi Györgyike magyar szakos
tanárnő kereken negyven esztendő
aktív és emberpróbáló szolgálat
után intett istenhozzádot az intézményesített oktatásnak. A mögöttünk maradt tanév utolsó
napjaiban.
Tette ezt csendes elszántsággal,
és már-már észrevétlenül, de az
utolsó minutában mégiscsak felzúgott 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 visszavonulással. Itt marad(t) ő továbbra
is közöttünk. Mert mint mondja,
érzi, a Jóistennek még vannak tervei 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. Egyetemistaként. Hogy nincs véletlen, arra később jöttem rá. Töprenghetnék:
miért, hogy, de minek?! Elmúlt és
kész. Ennyi. Dél-Bánát iskoláit öszszejártam. Történt szép is, rossz
is. Rossz gyermek?! Olyan nincs.
Esetleg csintalan, életrevaló. Régen
rossz az, ha valamelyik a sarokban
egyedül kuksol. Eredmények? Voltak. Eleinte Óbecsére jártunk szavalni a középiskolásokkal. Majd
Nagykikindára, Nagybecskerekre,
végül Antalfalva, Kevevára, Begaszentgyörgy (Žitište) [következett].
Nyelvtanversenyek. Mesemondás.
Hazánkban és azon túl. Mind a
gyermekek, mind jómagam is.
Szerettem? Persze, hogy szerettem.
Hogy lehet másképpen? A gyermekeket szeretem manapság is.
„Mi az élet? Sár. S az ember
benne? Arany a sárban.” (Móricz
Zsigmond)
Ez tartott életben. Sok idő leforgott az idő szélmalmán, mire

odajutottam, azaz visszatértem
ahhoz a gondolathoz: „Elég a
mának a maga baja.” Istenfélőként. Félelem, halál…nem. Németh László kutatójaként mindig
a szürkét keresve, a középutat,
ami valószínűleg nem létezik, jutottam el… Meddig?! Addig –
ameddig.
Színpadi élmények? Persze. A
legjobb színdarabokat életem

legnehezebb szakaszában fabrikáltam. Foglalkoztam sok mindennel. Lehetett volna többet?!
Természetesen. Ha az Úr ad még
erőt, egészséget, történhetnek még
– akár nagy dolgok is. Előkerülhetnek valamelyik fiókból a régen
elfelejtett irományok.
A gyermek Isten ajándéka. Vigyázzatok rájuk!
Martinek Imre
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ЗА ОТВАРАЊЕ „ПРАЗНИЧНИХ ИГАРА МАЂАРА У ВОЈВОДИНИ”

СНИМАЊЕ ФИЛМА НА ДОЊЕМ ТОКУ ДУНАВA
Културни савез војвођанских Мађара припрема необичан програм за
отварање „Празничних игара Мађара у Војводини”. Снима се филм који
приказује позитивне вредности традиције мађарске заједнице у Војводини, с циљем да се гледаоци упознају са свиме што из културног аспекта карактерише мађарску заједницу
у Војводини.

БОР БА ЗА
ОП СТА НАК
ЈЕ ЗИ КА
страна V

Буковинске Секеље који живе код доњег тока Дунава у филму о идентитету и култури војвођанских Мађара,
који је режирао глумац Бела Кало,
представљају секељански приповедачи из Војловице. Место снимања била је етно-кућа Мађарског културно-уметничког друштва „Тамаши Арон”
у Војловици.
Опуштено пред камерама
Један од учесника у Војловици био је
Тибор Ковач, млади приповедач, који је спремно испунио очекивања редитеља. Поред тога што је препричао
научену народну причу, морао је да
учествује у разним сценама. Приповедањем је почео озбиљније да се бави у зиму 2018. године и од тада је
имао неколико представљања на позорници. Међутим, ова прилика се
веома разликовала од претходних.
Било му је занимљиво да наступа пред
камерама, пошто је већ дуго навикнут на јавне наступе. Поред приповедања, свира виолину, игра у фолклорној групи, свира народну музику и
свакодневицу употпуњује још једном
или двема слободним активностима.
Учитељ и инструктор младог приповедача је Антал Лечеи, секељански
приповедач који је познат не само у
Војводини већ и ван наших граница,
широм Карпатског басена. Признаје
да је много пута причао приче на сцени, чак и пред камерама, али ово је

било први пут да је сниман филм о
приповедању, које је режисер красио
импровизованим сценама.
– То је такође занимљив облик приповедања; ради се о савременој методи коју ће сви моћи да виде у ТВ емисијама и на интернету. Прироповедач не мора да седи тамо с публиком
на лицу места, иако је право приповедање када се седи око приповедача
– искрено је рекао Антал.
Ипак, његово приповедање имало је
публику која је слушала, јер су његов
млади ученик, сниматељи, тон-мајстор и режисер радо слушали његове
приче о животу буковинских Секеља у
Војловици, чак и током снимања.
Антал Лечеи је започео своју радионицу пре две године, када је на захтев Културног савеза војвођанских

Мађара и Завода за културу војвођанских Мађара окупио око себе децу
школског узраста, која су радо научила трикове приповедања. Циљ рада с младим приповедачима је да се
обезбеди подмладак у кругу буковинских Секеља код доњег тока Дунава и
да се негује дијалект секељанских Мађара.
Добри корени и велика крила
Идеја за продукцију документарног
филма потекла је од председника Културног савеза војвођанских Мађара
Арона Шутуша. На то га је подстакла
још увек актуелна епидемиолошка
ситуација и чињеница да организација великих догађаја још увек није
дозвољена. Групу сниматеља је до доњег тока Дунава пратио Роланд Брезовски, стручни сарадник савеза.
Брезовски је рекао да желе да прикажу документарни филм – филм о
позитивним вредностима Војводине,
који верно одражава идентитет Мађара. Желе да представе вредности, блага која поседују. Током снимања било
је речи о Арачу, о Палоцима из западне Бачке, о Купусини, представили су
се „Фокош бенд”, „Јухас бенд”, „Духај
бенд”, неколико плесних група, певачке групе, што све заједно представља
вредност која се може и мора пренети
и предати даље млађој генерацији.
– Ово је мисија Културног савеза
војвођанских Мађара и војвођанских
Мађара у целини, без којих они више
не могу да постоје. Важно је имати

добре корене и врло велика крила –
признао је Роланд Брезовски.
На питање како је избор пао на Војловицу, стручни сарадник Културног
савеза војвођанских Мађара, који је
дошао из Суботице, изјавио је да су
Секељи код доњег тока Дунава – чим
се изговори њихово име – већ сама
по себи историја, и то је велики понос за Војводину, зато су добили место у документарцу.
Филм је режирао глумац Бела Кало. Он је бирао и места снимања. Изразио је задовољство што је у томе добио слободне руке, што је одредило
структуру целог филма. У избору филмског материјала настојао је да постигне равнотежу због које имамо осећај
да извођачи могу да говоре из било
ког места, из било ког краја Војводине.
– То нису изузетне ситуације, то су
виђења. Могу то исто да урадим негде другде, да то исто покажем – признао је режисер.
Након Војловице чланови филмске
екипе посетили су и Иваново, где су
дуж Дунава направили снимке за покривање сцена документарног филма.
Снимање документарног филма који приказује позитивне вредности завршено је до краја септембра. РТВ
„Панон” ће пружити техничку помоћ
у припреми дела, а његова презентација биће доступна јавности на телевизији „Панон” у време отварања празничних игара Мађара у Војводини,
током новембра.
Илона Лечеи
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„ДАНИ МЕМОРИЈАЛА ФЕРЕНЦА ХЕРЦЕГА” У ВРШЦУ

СЕДАМНАЕСТ ГОДИНА НАКОН ОПЕРАЦИЈЕ РАКА ДОЈКЕ

Прослава на
отвореном

КРЕАТИВНИ РАД ДАЈЕ ДУХОВНУ СНАГУ

У јужнобанатском граду Вршцу у оквиру градске манифестације „Дани бербе” одржани су и „Дани меморијала
Ференца Херцега”, које је организовало Културно удружење „Петефи Шандор”. Први
дан већ традиционалне манифестације почео је на необичан начин, на отвореном, у
подножју триста година старе Kапеле Светог крста током
преподнева, а потом је завршен увече у седишту мађарског удружења у Вршцу.
Двадесет трећи пут Мађари из Вршца, који су се окупили у Културном удружењу
„Петефи Шандор”, сећају се
врхунског писца Ференца Херцега, рођеног у њиховом граду. Због околности изазваних
епидемијом, први дан манифестације почео је на отвореном, уз учешће најмлађих.
У дечјим играма из времена
Ференца Херцега деца подељена у старосне групе савладала су препреке на простору око Kапеле Светог крста
на брегу уз асистенцију вођа
игара. Победници игара вештина добили су и заслужену награду, захваљујући подршци Националног савета
мађарске националне заједнице и локалних организатора. Деца из Јерменоваца такође су активно учествовала
у дечјим играма, а затим су у
представљању чланова Омладинског клуба Јерменовци у
планинској капели учесници
могли да погледају луткарску
представу под називом „Кућа зеца”. На тај начин је дан
и иначе пун садржаја учињен
свечанијим.
Арон Пинтер је први пут
учествовао у приказивању луткарске представе. До сада је
неколико пута имао прилику
да ужива у луткарским представама које су изводили други, за које каже да је волео да
их гледа, али га је и оличење
лутака испуњавало пријатним
осећањем. Није било лако синхронизовати изговор текста с
покретањем лутака, али управо је то било занимљиво за
извођаче.
За вођу Омладинског клуба Јерменовци Елвиру Мориц
и групу деце увежбавање је
било подједнако ново искуство. Припреме су кренуле почетком септембра, од израде
лутака, преко учења текста,
до вежбања покрета. Аплауз
публике био је мерило за оцену представе.
– Уосталом, чак ни ја сама
не знам да ли смо добро одрадили или не, али као што
сам видела, малој деци у

Вршцу се свидела представа.
Наравно, још увек може да се
побољша, а ми чак планирамо да је обогатимо с неколико ствари, а затим ћемо можда моћи да стигнемо на више места с комадом – рекла
је задовољна наставница.
Хајналка Кризбаи, један од
идејних твораца манифестације „Меморијални дани Ференца Херцега”, већ више од
две деценије настоји да заинтересовани са свих страна упознају живот и дело писца. Овог
пута је његово детињство било главна тема, приближена
деци, али није изостало ни
предавање за одрасле. У седишту Културног удружења
„Петефи Шандор” у току послеподнева уследио је меморијални програм, када су публици читани одломци из детињства Ференца Херцега. Након тога су позвани гости и
присутно чланство наставили
вече у неформалном разговору, поштујући правила прописана због епидемиолошке
ситуације.
Мр Јене Хајнал, председник Националног савета мађарске националне заједнице, на догађај је стигао са Ароном Шутушем, председником
Културне заједнице војвођанских Мађара. Својим присуством и подршком они су ојачали вршачку мађарску заједницу у дијаспори.
– Домишљатост, радост, лепота мањинске ситуације, величанственост Вршчана, вера, самопоуздање и посвећеност матерњем језику који се
из године у годину чувају јесу оно што човека доводи овамо и због чега је поносан на
овдашње људе. А овде у замку, на овом брду, још више
осећамо улогу чувара, за коју сматрам да је безвременска, да сачувамо улогу овдашњих Мађара, матерњи језик, веру, поверење, наду и
мађарство на такав начин да
осећамо заједно, не само Мађари овде већ и Мађари читавог Карпатског басена, на
који начин родни град чува
успомену на једног од наших
најзначајнијих писаца, номинованог за Нобелову награду
– похвалио је празник Јене
Хајнал, председник Националног савета.
Овогодишњу манифестацију су спонзорисали Државни
секретаријат за националну
политику мађарске владе преко Фондације „Бетлен Габор”,
Фонд „Чори Шандор” и Национални савет мађарске националне заједнице.
Илона Лечеи

Октобар је месец борбе против
рака дојке. Ева Нађ, учитељица у пензији из Војловице, поделила је с нама своје искуство, јер је прошло већ 17 година од операције коју је она
имала. У пролеће 2003. године
она и њен супруг припремали
су се за Америку за церемонију доделе дипломе њеном сину, када је случајним додиром
приметила промену – тумор на
грудима. Консултовала је специјалисте и оперисана је у року од две недеље. Последњих
седамнаест година провела је
у креативном раду, а љубав према породици јој даје снагу у
свакодневном животу.
Брачни пар Нађ, Ева и Јожеф,
припремао се без сумње за радосну прославу, за церемонију
доделе дипломе старијем сину, Јожефу, у Бостону, у Америци. Једног јутра Ева је насумичним покретом додирнула
тумор на дојци. По савету супруга и рођаке, одмах је затражила лекарску помоћ.
Докторка је сумњу потврдила и упутила ју је да одмах на
детаљна испитивања. Срећом,
уз помоћ рођака и познаника,
оперисана је за две недеље у
болници у Панчеву. Пре операције својим потписом је морала да потврди пристанак да ће
јој се дојка у потпуности уклонити ако се током операције
испостави да је реч о малигној
лезији. То је била метода у то
време. Ева је осећала много неизвесности и страха, није било
времена за размишљање о естетици, само је очекивала да ће
то преболети што је пре могуће. После операције лекар јој је
рекао да јој је, нажалост, дојка
уклоњена и да је исечак послат
на даље испитивање.
У најтежем периоду
Код Еве су резултати показали
малигнитет који је захтевао даље лечење. У Београду је лекарски конзилијум на Институту за онкологију донео одлуку о хемиотерапији, која је већ
започела у мају, али је Ева све
теже подносила њен утицај.
– Нисам се предала, имала
сам толико снаге и воље у себи
да живим свој свакодневни живот и понашала сам се као да
немам никакав проблем. Моји
ближњи су сигурно приметили да не иде све добро, али нису се мешали, заправо, подржавали су ме, што ми је много

значило. Било је добро знати
да нисам сама у невољи и да
постоје људи на које могу да
рачунам. Више пута сам се борила сама са собом, потајно
сам плакала, али чак и када би
то видели, не би ништа помињали – сетила се Ева најтежег
периода после операције.
Рана је морала дуго да се лечи, уз велику помоћ медицинске сестре из Војловице, која

искуством. Већ у јуну се вратила у учионицу, где су јој колеге у потпуности помогле и
подржале је да не осети терет
своје болести.
Природно, током година имала је редовне контролне прегледе, у почетку чешће, током
дужег периода на шест месеци, а сада их има на годину
дана. Све је теже обавити неопходне припремне прегледе,

је одлазила код ње кући и надгледала процес зарастања.

јер сваки пут период проведен
међу пацијентима подсећа је
на лоша искуства. Због тога одлаже јављање лекару, иако зна
да је преглед веома важан.
Током протеклих седамнаест година Ева је пронашла радост у свом животу: у васпитном раду са децом, у објављивању написаних књига о школи, цркви и удружењима, у уређивању емисије на словачком
језику на РТВ Панчеву, у путовањима након пензионисања...
Ове го ди не, то ком пр вих

Стално праћење је важно
Пре болести Ева Нађ је била
активни члан Словачког културно-просветног друштва „Ђетван” и удружења Матица словачка, поред тога што је предавала словачки језик у Основној школи „Братство–јединство”
у Војловици. Одмах по опоравку вратила се у ове институције и по ма га ла сво јим
креативним организационим

месеци епидемије, захваљујући унуку, почела је да се бави
и модерним сликарством, које
јој испуњава све слободно време и уноси мир у свакодневицу. Према њеном мишљењу,
стресна ситуација је главни
узрок болести и то је оно што
покушава да избегне.
– По нарави сам осетљива,
али мислим да сам још више
после операције и не могу тога
да се решим. Веома ме, подједнако, погађају радост и туга, то не могу сакрити. Вероватно је ово стање повезано и
са старењем, али мислим да је
операција много допринела да
ми се нервни систем уздрма –
признала је учитељица.
Њена породица јој је највећа подршка у процесу оздрављења: супруг, два сина с партнеркама и мали унук који живи преко океана у иностранству с родитељима, код кога је
бака била већ шест пута у посети. После тешког периода болести прихватила је сугестију
лекара да треба да има протезе дојке.
Њена порука упућена женама које имају сличне проблеме гласи:
– Болест је болест, није неспретност. Таква је да се не може тек тако савладати, човек је
једноставно мора прихватити,
борити се против ње и с тим
живети даље.
Ева Нађ на крају разговора
каже о себи да је уверена да
након седамнаест година живи потпуним животом.
Илона Лечеи

ПОРТРЕТ: ЂЕРЂИКА ЗАИРИ, НАСТАВНИЦА МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА

Живот је блато, а човек у њему злато
Лични професоркин
осврт на године за
њом
Ђерђика Заири, наставница мађарског језика, након тачно четрдесет година активног и мукотрпног рада, рекла је збогом
институционализованом образовању, последњих дана школске године која је остала за нама.
Учинила је то с тихом одлучношћу и готово неприметно, али у последњем тренутку
ипак је уследио аплауз. У кругу наставничког већа у Дебељачи, из чијих редова учитељи
окаљени у тежим временима
полако одлазе.
Срећом, пензионисање ни изблиза није идентично с потпуним професионалним и интелектуалним повлачењем. Она
остаје и надаље међу наставницима. Јер, како каже, осећа
да добри Бог још увек има планове с њом.
Следеће редове је она написала, а фотографија у овом
тексту потиче из фото-албума
педагога:

„’Човече: бори се и уздај се с
поверењем!’ (Имре Мадач)
Добила сам посао случајним
сусретом. Као студент универзитета. Да нема случајности,
то сам увидела касније. Могла бих се запитати: зашто, како, али чему?! Прошло је и
готово. Толико. Обишла сам
многе школе јужног Баната.
Десило се и лепо и лоше. Лоше дете?! Таквог нема. Можда
несташно, живахно. Веома је
лоше када неко од њих чучи
сам у ћошку. Резултати? Било
их је. Прво смо ишли у Бечеј
да рецитујемо са средњошколцима. Затим у Кикинду, Зрењанин. Коначно, уследила је
Ковачица, Ковин, Житиште.
Такмичења у граматици. Причање прича. Код нас, у домовини, и шире. Како деца, тако и ја. Да ли сам то волела?
Наравно да сам волела. Како
другачије може бити? И данас волим децу.
’Шта је живот? Блато. А човек у њему? Злато у блату.’
(Жигмонд Мориц)
То ме је одржавало у животу. Много је времена процурило

кроз млин времена док сам ја
стигла тамо, то јест вратила
сам се помисли: ’Данашњем
дану је довољан свој проблем’.
Као бо го бо ја жљи ва. Страх,
смрт... не. Као истраживач живота Ласла Немета, увек у потрази за сивим, тражећи средњи пут, који вероватно не постоји, стигла сам... Докле?! Дотле – докле јесам.
Сценска искуства? Наравно. На пра ви ла сам нај бо ље

представе у најтежој фази свог
живота. Бавила сам се многим стварима. Да ли је могло
и више?! Природно. Ако ми
Го спод по да ри још сна ге и
здравља, могу се догодити можда чак и велике ствари. Давно заборављени документи могу се појавити из неких од фиока.
Дете је дар од Бога. Пазите
их!”
Имре Мартинек
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СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ МАЂАРА У ВРШЦУ

БОРБА ЗА ОПСТАНАК ЈЕЗИКА
У Вршцу, граду са скоро 45.000
становника, Мађари чине заједницу у Културном удружењу „Петефи Шандор”, а окупљају се на мисама у католичкој цркви. Осим у кругу породице, свој матерњи језик и културу користе и негују на овим
местима.
Крајем септембра посетили смо
Вршац, где се деценијама славе
„Дани бербе”. Ове године, због
познате епидемиолошке ситуације, само изложба у предворју
градске куће указује на то да је
дошло време за бербу грожђа.
Циљ нам је био да сазнамо како
живе и где се састају око две
хиљаде Мађара у Вршцу. Углавном су млади људи, емигранти,
напустили родна места и отишли преко граница, у друге земље, тражећи боље могућности
за живот и просперитет.
Ипак, користе сваку прилику да се врате: привржени су
својој заједници у којој су провели детињство.
Носталгија за родним градом
Последњеречено казао је Жолт
Шандор Бене, који је од детињства члан Културног удружења „Петефи Шандор” у Вршцу. Почео је да игра у фолклору са дванаест година и
играо је без престанка до деветнаесте, ишао је на пробе,
путовао са групом... Судбина
му је донела пресељење у иностранство, али то га не спречава да се било када врати у свој
родни град, да буде присутан
на пробама фолклора, дружи
се и путује с пријатељима.
– Живим у Бечу, где има
много Мађара. Било ми је олакшање што сам, док сам редовно одлазио у „мађарску кућу”,
научио мађарски језик, тако да
могу да се споразумевам с Мађарима – признао је Жолт.

При вр же ност по ро ди ци и
родном граду га подстичу да
користи сваку прилику за повратак кући. Своје доласке планира тако да буде присутан у
време празника, приредби, али
нажалост ове године није успео у томе. Изјавио је да, међутим, колико год га привлачи
стара заједница, његово исељење је коначно, јер се добро снашао у својој новој домовини,
што је за њега важно.
Број Мађара који се окупљају у Културном удружењу „Петефи Шандор” у Вршцу је променљив, међутим руководству
је свака особа веома важна, мишљење је пензионисане учитељице Хајналке Кризбаи, секретара удружења. Чланови се састају два пута недељно и вежбају оно што им је дубоко у срцу
веома важно – свој матерњи језик. Удружење тренутно броји
шездесет активних чланова и
деветнаесторо деце, полазника
викенд-забавишта. Школовање
на мађарском језику у школи
пре стало је 1992. године, а

неговање матерњег језика од тада је доступно два сата недељно. Ове године ову прилику користи четрдесет деветоро деце.
На основу свог дугогодишњег
искуства, Хајналка Кризбаи верује да све почиње од родитељске куће. Посао мајке је да
детету говори мађарски, да пева и прича приче, и само на тај
начин мало дете може да преноси даље свој матерњи језик.
Неговање језика у институцијама и удружењима није довољно за активно језичко знање.
Недостатак манифестација
За удружење у Вршцу, као и за
друга удружења у јужнобанатским заједницама, исељавање
чланства је једна од најболнијих тачака. То је такође врло
уочљиво у мађарском удружењу, јер се може рећи да су генерације млађе од 35 година емигрирале. Остали су старији и
мала деца. Породице које су рођене у мешовитом браку одлазе у удружење да негују матерњи језик. У овим околностима

није познато шта доноси будућност, колико дуго ће да опстане
мађарски језик.
Лајош Лантош био је двадесет година председник Кул-

с Мађарима у Вршцу. Увиђа да
су људи врло скромни, живе
скромно. Рад у удружењу је обустављен на седам до осам месеци и, колико год то чланови
желели, тешко се може поново
започети са активностима, јер
се многи људи држе подаље због
епидемије, али и из других
разлога. Зато се организација
манифестације „Меморијални
дани Ференца Херцега” сматра
успехом, јер по Лантошевом
мишљењу одсуство масовних
догађаја много доприноси томе да је чланство неактивно.
Последњих година је процветала сарадња између мађарских удружења из Јерменоваца и Вршца. Ана-Марија Пинтер, која је покрајински посланик, сматра ову могућност веома важном.
– Живимо у дијаспори и морамо тежити очувању идентитета, иначе ћемо бити потпуно
изгубљени. Због тога је потребна међусобна сарадња. Може-

турног удружења „Петефи Шандор”, а после неколико година
прекида поново је именован за
вођу удружења. Стога он одлично познаје ситуацију у вези

мо се похвалити и да у Јерменовцима постоји осмогодишња
школа и да деца чисто говоре
мађарски језик. На овај начин
можемо помоћи и Вршчанима,

како у неговању матерњег језика, тако и у вежбању говорног мађарског. Кроз заједничку иницијативу, у којој је један
стипендиста програма „Петефи Шандор” одиграо значајну
улогу, наши ученици, односно
деца узраста забавишта викендом су ишла у забавиште да се
друже. Надамо се да ће то бити случај и у блиској будућности – рекла је Ана-Марија
Пинтер.
У католичкој Цркви Светог
Гелерта у Вршцу парохијски
управник Ален Палатинуш чини све што је до њега да одржи
постојећу мађарску заједницу
верника. На мађарском језику
сваке недеље држи свету мису,
као и претежно радним данима. Деца на веронауци говоре
мађарски, али многа више не
разумеју свој матерњи језик,
па се већина активности обавља на српском.
– Када сам преузео парохију
и постао управник, помислио
сам, пошто ми припада неколико села, да би било добро да
у недељу имам само једну двојезичну свету мису. Међутим,
схватио сам опомену других и
озбиљно сам промислио да је
црква у Вршцу једина институција која још увек може људима у потпуности пружити
мађарску реч. И тако, чак и
ако је заморно – посебно зими
– морамо истрајати до последњег даха да имамо одвојене
мисе на хрватском и мађарском језику, како би Мађар могао да слуша божју реч на мађарском и слави Бога на мађарском – казао је отац Ален.
Мађари из Вршца и даље верују у подршку и донације АП
Војводине и матице за одржавање удружења и цркве, где и
даље могу да користе и уче матерњи језик.
Илона Лечеи

ИВАНОВО КРОЗ ОБЈЕКТИВ

Фотографска секција у заштити природе
Дуж доњег тока Дунава природне лепоте Иванова и околине све више привлаче посетиоце: туристе, спортске риболовце, фотографе, сликаре. Пут
до малог села у јужном Банату
води преко узаног моста. Посетиоца дочекује прелепо природно окружење, само село је
уредно, а његове широке улице подсећају на прошлост насеља. Повољан географски положај места и још увек очувану природу користе и чланови
фотографске секције локалне
Основне школе „Моша Пијаде”. Фотографишу углавном
цвеће, кућне љубимце, птице...
Чланови секције уче како да
помоћу мобилних телефона или
фото-апарата свог наставника
сниме најфиније детаље. Време углавном проводе на отвореном, шетајући улицама села
и сликајући све што им дође
пред очи.
У данашњем ужурбаном свету све је мање појединаца који, не жалећи труда и жртвују ћи сво је сло бод но вре ме,

стрпљи во при хва та ју да
раде са децом у секцији.
Золтан Бисак, наставник
техничког васпитања и информатике, паралелно ради на два места: у Панчеву у ОШ „Ђура Јакшић” и
у Иванову у ОШ „Моша
Пијаде”, па је у обе школе
по кре нуо фо то граф ску
секцију.
Се дам де се то ро де це у
граду и педесеторо у селу
поделио је у мање групе од
по пет младих особа како
би им олакшао рад.
Природа другачијим
очима
Предмети фотографисања
су разноврсни. У граду се
људи више фотографишу,
док је у Иванову природа
узбудљивија тема: од малих буба до шареног цвећа и дрвећа. Већина фотографија које су снимљене дигиталним апаратима више се
не израђује, само се најбоље
штампају на папиру када се
пошаљу на конкурс или се ор-

Бисак се о изванредним
успесима секције скромно изјашњава. Пријавили
су се за изложбу у Бугарској с колекцијом старијих фотографија. Добили
су и појединачне награде,
али тим је с колекцијом,
као представник Србије,
освојио трећу награду. С
обзиром на то да су фотографије стигле из целог
света, ово се сматра изузетним постигнућем.
Сам педагог је 2007. године почео да се озбиљније бави фотографијом. Данас толико воли фотографисање да и приликом шетње увек посматра шта би
се могло овековечити. Осим
тога, с овим занимањем је
стекао и пуно пријатеља.
Као резултат дугогодишњег
да, мо же да при ка же
Золтан Бисак ра
награде и с међународног
га ни зу ју из ло жбе. Ва жно је нивоа.
усмеравати младе фотографе
– У почетку су признања васаветима о томе на шта треба жна, али сада сам већ у фази
обратити пажњу, а шта је ма- да своје фотографије шаљем
ње важно.
на изложбу јер познајем људе
Успешне фотографије могу који је организују, они су моји
се видети на локалним изло- пријатељи. Било да добијем,
жбама, али их има и на такмиче- било да не добијем награду –
њима у Србији и иностранству. нема везе. Заједно смо на из– Приметио сам да и на при- ложбама, разговарамо, склапароду и на све око себе гледају мо пријатељства и то је највадругачије. Они пажљивије по- жније. Такође бих желео да ово
сматрају где стају, јер можда пренесем својим ученицима,
баш ту постоје бубе које би се како би стекли пријатеље премогле снимити. Боље се брину ко фотографија. Награде на
о дрвећу. Некада би само про- крају сви забораве, остају само
шли поред неког дрвета, не би добре фотографије и пријатега ни приметили, а сада гледа- љи – сматра Золтан.
ју да ли им се свиђа, које су боје листови, да ли би било зани- Фотке и слике на поклон
мљиво усликати га... Важно ми У Иванову се камп фотографа
је да заволе природу – каже под називом „Фото-сафари” оручитељ Золтан.
ганизује сваког пролећа већ

дуже од деценије. Иако овогодишња манифестација није одржана, изложба под називом
„Иваново у фокусу” створена
од прошлогодишњих слика и
фотографија снимљених на слободну тему организована је на
дан сеоске славе – Велике Госпојине – у холу локалног Дома културе „Жарко Зрењанин”.
По мишљењу директора Дома културе Марка Гурана, уметнике у Иваново привлачи природа. За време кампа могу се
усликати фотографије на изузетно много тема.

година, село чистије за бар педесет одсто. Тачније, можда и
због тога што су фотографи
немилосрдни, па понекад усликају и смеће. Мештани су увидели да се увек може наћи и
таква фотографија на изложби
и зато је село сређено; од момента када пристижу фотографи све мора бити уредно и
чисто.
Живописни крајолик Дунава, који протиче уз Иваново,
подједнако је омиљено место
стварања за фотографе и сликаре. Две године, крајем лета,

– На тај начин промовишемо наше село. Фотографије које се овде раде, а понекад се за
време кампа дневно услика од
десет до двадесет хиљада фотографија, не доспевају само
на локалне изложбе, већ до
оних широм света, где задовољавају тражену тему – каже директор са задовољством.
Марко Гуран додаје да су
многи приметили да је од када
фотографи посећују Иваново,
а камп постоји већ тринаест

организована је и ликовна колонија за уметнике који су дан-два радили своја дела, дружили се, ишли на излете и на крају поклонили своје слике Дому
културе. Ивановачка ада, нетакнута природа и обала, коју
обликује хировити Дунав, могу бити омиљено излетничко
од ре ди ште не са мо ста нов ницима Иванова већ и онима
који су жељни тихог, мирног
одморишта.
Илона Лечеи
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МОДЕЛАРСТВО КАО ХОБИ

ИЗМЕЂУ НЕБА И ЗЕМЉЕ
Андраша Балогија, фудбалског
тренера и наставника физичког васпитања из Дебељаче,
који је некада био директор
школе и председник месне заједнице, овом приликом смо
питали о његовом изабраном
хобију – моделарству. Његова
прича почела је пре отприлике девет година...
Током изградње поверених му
заједница Андраш Балоги није испољавао педантност, али
сада, откад се бави моделарством, то чини непрестано: неке ствари је у стању да разбије
готово на атоме, у намери да
их што потпуније упозна, на
основу чега потом може боље
да изради модел.
У моделарству се опробао
преко колеге Дејана Јелића,
наставника физичког. Помешала се некако страст из детињства с наивношћу. Према
његовим речима, његову елементарну страст подгревао је
акциони филм под називом
„Топ ган”, који је многе довео до грознице крајем осамдесетих година, а у којем главни јунак прави несташлуке
ловцем типа Grumman F-14
Tomcat. А у погледу наивних,
али наизглед практичних решења, па, у то време он се заиста уљуљкивао у лажном уверењу да, осим неколико релативно јефтиних материјала који се лако обликују и
структурних елемената, тешко да ће му било шта заиста

бити потребно. До извесног
времена.
Познати типови авиона
Затим, током година, ствари
су се некако спонтано поставиле на своје место. Грубо гледано, Андраш је од тада направио петнаестак различитих модела авиона. Штавише,
он такође одлично познаје техничке параметре својих авиона. Свакако, лаику се може
причати све и свашта, али овај
пут заиста говоримо о чињеницама: северноамерички „Мустанг П-51”, швајцарски „Пилатус ПЦ-21”, руски/совјетски
„Су хој СУ-31”, „МиГ-29” и
„Стинсон рилајант” из Сједињених Држава, већ поменути
топ-ган „борац”... Балоги је
напамет знао имена модела
авиона.

– Веома брзо сам схватио
да моделарство уопште није
јефтин хоби. Поготово ако је
и захтевност важан фактор.
Интернет, тачније форуми који се баве том темом нуде брз
и ефикасан приступ нацртима, али такође имамо могућност да купимо монтажне делове уз одређене финансијске
издатке. У мом случају, ово
друго се и даље замењује набавком компонената за структурне елементе. Затим од њих
израђујем делове модела, сопственим рукама, а када је све
на свом месту, пробни лет може да почне. У суштини, ово
је најосетљивија тачка у моделарству, за коју је мени још
увек потребна озбиљна помоћ.
Срећом, имам доброг пријатеља из Бечеја, који се зове
Габор Ластович, кога уједно
могу сматрати и својим ментором. Он ми увек радо помаже, а ја сам вољан да покушам да савладам све што добар моделар почетник свакако треба да зна – изјавио је
Андраш Балоги.
Пуштање, право искуство
Како овај моделар каже, њего ви про бле ми се ства ра ју
углавном око функционалне
координације између електронике и основне структуре модела. Као и код стварних машина, и у случају најмањих
кварова може се рачунати на
озбиљне последице, ударац о
тло, могуће пропадање. У но-

вије време Андрашевом асортиману креативних крајњих
производа додат је и модел
глисера. За чамац – истина,
засад без мотора – испит на
језеру је положио с врлодобрим, али су се оба модела
авиона, који су пуштени да полете крајем августа, нажалост,
након неколико ваздушних завртања, зарила предњим делом у земљу. Следило је поновно планирање.
Андрашу овај хоби служи и
као својеврсно средство за смирење, поготово на крају дугих
и исцрпљујућих радних дана/недеља, када његов други
омиљени хоби – мотоциклизам, из неког разлога не може
да упражњава. Иначе, као последица овогодишње пандемије, дошло је и до застоја у
набавци неких елемената за
моделарство наручених из Кине.
– Мој најтежи модел авиона има око пет килограма, тако да за планирано пуштање
летелице не само да ће ми
требати поуздан мотор већ, како сам сазнао, и посебна дозвола. Иако су неки од мањих
примерака већ успешно прошли прво пуштање у лет на
вашаришту, даље стручно усавршавање би ми добро дошло
кроз вежбање и разне рачунарске симулације да бих стекао и одржао одговарајућу рутину. Иначе, с колегом Дејаном, од кога сам заправо „позајмио” идеју за моделарство
пре више година, у неколико
наврата сам организовао изложбе у нашој школи. Организовали смо секције за оне
који су били заинтересовани,
али је та иницијатива, нажалост, била кратког века, као
цветање Тисе – био је искрен
Балоги.
Засад се фотографисани модели могу изблиза осмотрити
у креативној соби породичне
куће нашег саговорника. Моделар се нада доживљајима
које му у будућности могу пружити успешна пуштања његових модела у лет, односно на
воду.
Имре Мартинек

ЖИВОТНА ПРИЧА С ЦВЕЋЕМ

У служби кантора у Дебељачи

Регина Бакатор Ердег
рођена је у Руском
Селу пре скоро
осамдесет година...

Римокатоличка еклисија у Дебељачи је релативно мала заједница по бројности, али у
погледу кантора је апсолутно
независна. Ово је куриозитет
и истовремено огромна, непроцењива предност.
Регина Бакатор Ердег, кантор у Дебељачи, рођена је у
Руском Селу пре скоро осамдесет година. Потомак је сељачке породице, чији је глас
једном приметио жупник, а
затим јој понудио даље вокално-инструментално усавршавање. Заузврат, отац девојчице од тада 11-12 година повремено је коњском запрегом
одводио жупника у Кикинду
или Нову Црњу.
Састали смо се у првом кварталу „месеца новог хлеба” на
тераси породичне куће Бакаторових, укусно окружене цвећем. Живот тетка Регине био
је потпуно проткан црквеном
службом. Код њих у селу била
је миса сваки дан, и по неколико пута. На рану јутарњу свету мису, која је почињала у шест
ујутру, већ је као дете одлазила.
Према њеним речима, није
било струје и зими су људи у
то време ишли с петролејкама, а оргуље у њиховој цркви

радиле су с мехом, уз помоћ
министранта који је тог дана
био на дужности. Превазилазећи потешкоће помешане с
почетном, поучном строгоћом,
млада девојка не само да је

током времена савладала већ
је и потпуно заволела посао
кантора. Толико да га је с деветнаест година понела са собом у своје ново пребивалиште, у Дебељачу.
У црквеној заједници новог
места становања полако је почела да замењује чика Лазара,
о којем имамо лепа сећања.
Током пролетелих година многи жупници су служили католичке вернике села. Тетка Регина је читала и јеванђеље. У
мају би се верници окупили
на вечерњој миси, за време великог поста одржали штације,
а у октобру поново на вечер-

њој миси. Уз све то, свој допринос је дао и хор састављен
од католичких жена из Дебељаче које посећују цркву. Канторка је водила и жупне матичне књиге, а била је и коор-

ди на тор дру гих ло кал них
добротворних каритативних
активности.
Професија је у основи била
одскочна даска за тетка Регину, јер су деца тог доба ретко
ишла у школу после осмог разреда. А поготово девојке. Уместо тога, савладале су неке

трикове у кућним и окућним
пословима, као што су шивење, кување, печење хлеба, баштованство, обрађивање ратарских култура и копање у
винограду. Све ове ствари не
само да су дочекале тетка Регину већ су постале и њен драгоцени камен темељац. Канторство је, наравно, захтевало
и континуирано професионално усавршавање.
Код Бакаторових су паралелно с повртњаком, уз систем
на вод ња ва ња „кап по кап”,
цветне алеје такође величанствене. Разне врсте цвећа су
одани становници овог дома.
Од 40-50 постојећих сорти биља ка те шко је обе ле жи ти
истинског фаворита за титулу
најомиљеније. Од неких ће бити пригодан букет за венчање
и годишњицу, рођендан...
Тетка Регина узгаја цвеће и
обавља добровољну канторску
службу савесно. Нада се да ће
до њеног одласка на последњи овоземаљски пут, у католичкој жупи Дебељаче наћи
замена за кантора.
Имре Мартинек
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КАПЕЛА СВЕТОГ КРСТА

Место ходочашћа
у Вршцу
У јужнобанатском граду Вршцу поред импозантне католичке Цркве Св. Гелерта, налази
се и мала капела Светог крста
на падини Вршачког брега. Црква је 14. септембра прославила славу ове капеле и том приликом су се верници присећали да је здање изграђено пре
триста година.
Богату историју капеле, проглашене ходочасничким местом, описао је управник жупе
Палатинус Ален. На предлог
Криштофа Пајера, председника тадашњег Вршачког округа,
мала капела грађена је са поприличним потешкоћама током осам година. Од тада је
обновљена и 1736. године постала је место ходочашћа. Банатска жупанија има два ходочасничка места, једно је Банатска Топола, а друго капела
Светог крста у Вршцу, на падини брда. У капелу је ударио
гром 1760-их, због чега су изгорели кров од шиндре и звоник. Наравно, поправљен је тако да је сада покривен обичним

цреповима, а има и други торањ. Занимљиво је и да је Јосиф II током своје владавине
продао планинску капелу на
аукцији и купиле су је три породице; једна од њих била је по
имену Шимајер, чији наследник и данас живи у граду. Након завршетка владавине Јосифа II капела је враћена Католичкој цркви. У подном делу
здања врло високе вредности
сахрањено је десеторо људи.
Сама зграда капеле и њена
околина често су посећено туристичко место, одакле се у
потпуности може видети град
Вршац у подножју брда. Поред
капеле и данас постоји пустињачка кућа, која је била насељена до почетка двадесет првог века. Оног који је чувао капелу звали су пустињак; отварао би је за посете ујутро и затварао увече. Данас то није могуће: туристи капелу посећују
само преко Туристичке организације, али њоме и даље управља парохијски уред у Вршцу.
Илона Лечеи

ПОРТРЕТ ЈЕДНОГ ЧОВЕКА

Бела Колингер
(1942–2020)

Муза музике је чика Белу пригрлила к себи кад је имао свега једанаест година. Од тог момента сваки његов лични гест,
свако његово битисање је у суштини снажило и чинило још
уникатнијим колорит тадашњег
и те како богатог локалног музичког миљеа. Штавише, увек
је тежио да својим ђацима да
аутентичан пример, неуморно
истичући да је музика увек била и остаће више од (наставног) предмета и да је сваки
минут уложеног труда у савладавање вештине било ког инструмента једна од најбољих
могућих инвестиција у животу појединаца. Након неколико година проведених на месту наставника музике у основној школи своје родне груде,
1972. године прелази у дувачки оркестар милиције града
Београда, где свира на кларинету, затим на саксофону, а
напослетку стиче и звање диригента. Као наставника и диригента, његово име бележе и
алманаси панчевачке Музичке школе. Био је оснивач дебељачког оркестра „5 + 2” и
дуги низ година поуздани стубослонац локалног културног
живота, те разних музичких
манифестација у оквиру католичке и реформатске црквене
општине, као и жива „копча”
између побратимљених места
Дебељаче и Ходмезевашархеља из Мађарске.
Чика Бела је дуги низ година 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 тицали ревитализације некадашњег
активног музичког живота Дебељаче. Пре свега кроз изнедрења нових, младих и чврстих талената, музичара и вокалиста, преко којих би „у ходу”, тј. у догледно време опет
било могућно формирање и хорова, и бендова, и оркестара...
Као некада. У она стара добра
времена. Ове чика Белине идеје сам имао прилику да запишем једног јануарског поподнева, давне 2013. године, уживајући у указаном ми поверењу, у заиста ужем кругу његових бивших ученика и колега
из места. Време прође, а оде и
човек у међувремену. Нек му
је вечна слава!
Имре Мартинек

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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A VERSECI MAGYAROK MINDENNAPJAI

KÜZDELEM A NYELV MEGMARADÁSÁÉRT
Versecen, a közel 45.000 lakost számláló városban a szórványban élő
magyarság a Petőfi Sándor Kultúregyesületben és a katolikus egyházban
alkot közösséget. A családon kívül
ezeken a helyeken használják és ápolják anyanyelvüket és kultúrájukat.
Szeptember végén látogattunk Versecre, ahol ilyenkor évtizedek óta
a szüreti napokat ünnepli a város.
Idén a közismert járványhelyzet
miatt csak a városháza előcsarnokában megrendezett kiállítás
jelzi, hogy eljött a szüreti napok
ideje. Célunk az volt, hogy megtudjuk, hogyan él és hol találkozik
a városban élő magyar lakosság,
számszerint mintegy kétezren. Főként fiatalok hagyták el szülővárosukat más országokban keresve
a jobb megélhetés lehetőségét és
a boldogulást.
Mégis, minden alkalmat megragadnak a visszatérésre: ragaszkodnak közösségükhöz, ahol gyermekkorukat 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 magyar 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 ünnepnapokon, rendezvényeken, de sajnos az
idén ez nem mindig sikerült. Végül
mégiscsak kijelentette, hogy bármennyire vonzódik a régi közös-

séghez, a kivándorlása végleges,
mert új hazájában is jól feltalálta
magát és ez fontos számára.
A verseci Petőfi Sándor Kultúregyesület köré tömörülő magyarok száma változó, ezért a vezetőknek minden ember személy
szerint nagyon fontos – vallja
Krizbai Hajnalka nyugalmazott
tanítónő, az egyesület titkára. A
tagok hetente két alkalommal találkoznak 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 működik, 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 énekeljen, meséljen neki, mert csak
így tudja anyanyelvét tovább vinni
a kisgyerek. Csupán az intézményekben és egyesületekben gyakorolt nyelvápolás nem elegendő
az aktív nyelvtudáshoz.
A rendezvények hiánya

A verseci egyesületnek is, más Délbánáti közösségek egyesületeihez

hasonlóan, a tagság elvándorlása
az egyik legfájóbb pontja. Ez a magyar egyesületben is nagyon észlelhető, hiszen azt lehet mondani,
hogy a 35 évnél fiatalabbak már
mind kivándoroltak. Maradtak az
idősebbek, meg a kisgyerekek, főleg
azok, akik vegyes házasságba születtek bele és az egyesületbe járnak
anyanyelvápolásra. Ilyen körülmények között nem tudni, hogy mit
hoz a jövő, meddig maradhat meg
a magyar nyelv.
Lantos Lajos húsz évig volt a
Petőfi Sándor Kultúregyesület elnöke, majd néhány év elteltével ismét őt bízták meg az egyesület vezetésével. Ebből kifolyólag nagyon
jól ismeri a verseci magyarság helyzetét. Úgy látja, hogy az emberek
nagyon szerények, szerényen élnek.
Az egyesületben hét - nyolc hónapig
szünetelt a munka és bármennyire
szeretnék, nehezen lehet ismét beindítani a tevékenységeket, mert
nagyon sok ember távol marad
különböző okokra hivatkozva. A
Herczeg Ferenc Emléknapok rendezvényt azért a körülményekhez
képest sikeresnek értékeli. Véleménye szerint a tömeges rendezvények elmaradása sokban hozzájárula 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 identitásunk megőrzésére kell törekednünk, különben teljesen elveszünk.
Ezért van szükség az összetartásra.
Mi még Ürményházán azzal di-

csekedhetünk, hogy fönnáll a nyolcosztályos iskola és a gyerekek tisztán
beszélik a magyar nyelvet. Így tudunk segíteni a versecieknek is az
anyanyelvápolásban is és a beszédben is, hogy gyakorolják a magyar
nyelvet. Közös kezdeményezés révén, amelyben jelentős szerepe volt
a Petőfi Sándor ösztöndíjasnak,

diákjaink és óvodásaink hétvégenként összejártak az óvodába társalogni. Reméljük, hogy ez a közeljövőben is így lesz – mondta
Pintér Anna-Mária.
A verseci Szent Gellért katolikus
templomban Palatinus Alen plébániai kormányzó minden tőle telhetőt megtesz, hogy fenntartsa a
meglévő magyar hívőközösséget.
Minden vasárnap tart egy tiszta
magyar nyelvű szentmisét és hétköznapokon is átlagban magyar
nyelven folynak a misék. Hittanórán a gyerekekkel beszélgetnek
magyarul, de sok gyerek már nem
érti a magyar nyelvet, így a foglalkozás nagy részben szerb nyelvű.
– Amikor átvettem a plébániát
és kormányzó lettem, belegondoltam, 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 intézmény, amely még teljes mértékben tud magyar szót nyújtani az
embereknek. És így, ha fárasztó is
– főleg télen – elhatároztam, hogy
külön horvát és külön magyar nyelven legyen szentmise. Ki kell tartani
emellett az utolsókig, hogy a magyar
ember magyarul hallgassa Isten

szavát és magyarul tudja Istent dicsőíteni – szögezte le Alen atya.
A verseci magyarok továbbra is
bíznak a Vajdaság AT és az anyaországi támogatásokban az egyesületük és egyházuk fenntartásához,
ahol még gyakorolni és tanulni
tudják anyanyelvüket.
Lőcsei Ilona

SÁNDOREGYHÁZA LENCSEVÉGRŐL

Fotószakkör a természet védelmében
Az Al-Duna mentén, Sándoregyháza
és a falu környékének természeti
szépsége egyre jobban vonzza a látogatókat: turistákat, sporthorgászokat, fényképészeket, festőművészeket. A kicsiny dél-bánáti faluba
az út egy kis hídon át vezet. A látogatót szép természeti környezet fogadja, maga a falu is rendezett,
széles utcái a település régi múltjára
emlékeztetnek. A település kedvező
földrajzi fekvését és a máig is megőrzött természetet a helyi Moša Pijade Általános Iskola fotószakkörének
tagjai is kihasználják. Főleg virágok,
háziállatok, különféle madarak kerülnek fényképezésre. A szakkör tagjai mobiltelefonokkal, vagy a vezetőtanáruk fényképezőgépével tanulják, 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 kevesebb olyan egyén van, aki fáradságot nem sajnálva, szabad idejét
feláldozva, türelmesen vállalja a
gyerekekkel való foglalkozást a szakkörben. 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 könnyebben tudjanak dolgozni.
A természet más szemmel

A fotózás témája változatos. A városban 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 fényképkiállításokat rendeznek. Fontos tanácsokkal irányítani az ifjú fényképészeket, mire kell odafigyelni,
mi az, ami kevésbé fontos.
A sikeres fotókat helyi kiállításokon lehet megtekinteni, de a kis
fotósok szerbiai- és külföldi pályázatokon is eredményesen szerepeltek.
- Megfigyeltem, hogy másként
figyelik a természetet és mindent,
ami körülöttük van. Jobban odanéznek, hogy hova állnak, mert
talán éppen ott vannak a bogarak,
amelyeket le lehetne fotózni, jobban
vigyáznak a fákra. Valamikor elmentek valamilyen fa mellett meg
sem figyelve azt, most pedig megnézik, hogy tetszik-e, milyen színű
a levele, érdekes lenne-e lefényképezni? Számomra fontos, hogy
megszeressék a természetet –
mondja Zoltán tanár.
Biszak a szakkör kimagasló sikereiről is szerényen nyilatkozik.
Régebbi fényképekből készített kollekcióval 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 eredménynek számít.
Maga az oktató 2007-ben kezdett
fotózással komolyabban foglalkozni. Ma már annyira szereti a fényképezést, hogy séta közben is min-

legfontosabb. Azt szeretném a tanítványaimra 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

dig arra figyel, mit lehetne megörökíteni. Ezenkívül ezzel a foglalkozással nagyon sok barátra lelt.
Biszak Zoltán sokéves munkájának
eredményeként díjakat tud felmutatni, nemzetközi szinten is kimagasló elismeréseket nyert.
- Kezdetben fontosak a díjak,
de most már abban a stádiumban
vagyok, hogy a képeimet azért küldöm a kiállításra, mert ismerem a
szervezőket, ők a barátaim. Ha kapok díjat, ha nem – nem fontos.
Együtt vagyunk a kiállításokon,
beszélgetünk, barátkozunk és az a

Sándoregyházán már több mint
egy évtizede minden tavasszal megszervezik a Foto-Safari fényképésztábort. Az idei esemény ugyan elmaradt, de a múlt évi képekből és
a szabad témában készült fényképekből a falu búcsújára, Nagyboldogasszony napjára összeállt a kiállítás a helyi Žarko Zrenjanin Művelődési Otthon termében Sándoregyháza fókuszban címmel.
Guran Marko, a művelődési otthon igazgatója szerint a művészeket
a természet vonzza Sándoregyházára. A táborban különösen sok
témára lehet fényképet készíteni.
- Ilymódon népszerűsítjük a falunkat is. Az itt készült fényképek
– van amikor a tábor idején naponta tíz-húszezer fénykép is készül
– amelyekből nemcsak helyi kiállításra kerülnek képek, hanem a
világ minden tájára, ahol megfelelnek a kért témakörnek – mondja
megelégedéssel az igazgató.
Guran Marko hozzátette, sokan
észrevették, hogy amióta a fotósok
Sándoregyházára járnak, a Foto Safari tábor pedig már tizenhárom
éve tart, a falu legalább ötven százalékkal 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 Sándoregyháza mellett húzódik, fényképészeknek és képzőművészeknek
egyaránt kedves alkotóhely. Két
éve a nyár végén festőművészeknek
is szerveznek alkotótábort, akik
egy-két nap alatt kidolgozták alkotásaikat, barátkoztak, kirándultak
és festményeiket a Žarko Zrenjanin
Művelődési Otthonnak ajándékozták. A Sándoregyházi sziget, az
érintetlen természet és a part, amelyet a szeszélyes Duna formál, kedvenc kirándulóhely lehet nemcsak
a sándoregyházi lakosoknak, de
azoknak is, akik csendes, nyugalmas pihenőhelyre vágyódnak.
Lőcsei Ilona
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A MODELLEZÉS MINT HOBBI

ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT
Balogi András torontálvásárhelyi
fociedzőt és testneveléstanárt, aki
egykoron iskolaigazgató-, illetve a
település helyi közösségének elnöke
is volt, ezúttal választott hobbijáról
kérdeztük, a modellezésről. Története idestova kilenc esztendővel
ezelőtt kezdődött.
Ámbár a lelkületétől és a rábízott
közösségek építése idején tanúsított
munkastílusától mindig is fényévekre volt a fölösleges aprólékoskodás, bizonyos dolgokat szinte
atomokig képes volt lebontani. A
lehető legteljesebb megismerés szándékával, amire aztán épít(kez)ni is
biztosabb vállalkozás lehetett. Lett.
Ma sincs ez másképpen.
A modellezésbe Dejan Jelić tornatanár kollégánk révén kóstolt
bele. Afféle gyermeki rajongással
elegy naivitással. Elmondása szerint az elemi rajongását egy, a
nyolcvanas évek végén többeket
lázba hozó Top Gun című akciófilm táplálta, amelyben a főhős a
Grumman F-14 Tomcat típusú vadászgépen csibészkedik. A naiv,
de praktikusnak tűnő megoldásokat tekintve pedig… Nos, akkortájt valóban abban a (tév)hitben
ringatta önmagát, hogy egypár,
viszonylag olcsó, könnyen

repülőmodellt készített el azóta.
Mi több, repülőinek technikai paramétereit is kiválóan ismeri. Persze, 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/szovjet Suhoj SU-31; MiG-29; továbbá
az USA-beli Stinson Reliantés a
már említett, ugyancsak „ámerikai” vadászrepülő… nevének helyes írásmódját utólag ellenőrizve
az egyezés 101%-os. Holott beszélgetésünk idején a kolléga egyáltalán nem „puskázott”. Helyette

is fontos tényező. A tervrajzokhoz
a világháló, pontosabban a témakörben lüktető fórumok kínálnak
gyors és hatékony hozzáférést, de
bizonyos anyagi ráfordítással az
előgyártott részeket is lehetőségünk van megvásárolni. Esetemben ez utóbbit továbbra is a szerkezeti elemekhez szükséges komponensek 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 segítségre szorulok. Szerencsémre
van egy óbecsei jóbarátom, név
szerint Lasztovics Gábor, akit
egyúttal mentoromnak is tudhatok. Ő szívesen segít, én meg készségesen igyekszem elsajátítani
mindazt, amit egy jó kezdő modellezőnek mindenképpen tudnia
kell – mondta el Balogi András.
A sikeres röptetés a valódi
élmény

(meg)formálható anyagon és szerkezeti 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

inkább egy-egy bögre gőzölgő teát
rögtönzött mindkettőnknek. Mert
nyárutó ide vagy oda, az erőltetett
módozatú és mintázatú munkakörülmények között hangszálaink
is sokkal sérülékenyebbek lettek,
mint korábban.
- Nagyon gyorsan rájöttem, a
modellezés cseppet sem olcsó hobbi. Kiváltképp, hogyha az igényesség

Amint a modellező mondja, leginkább az elektronika és a modellek
alapszerkezetének funkcionális öszszehangolása körül akadnak gondjai. S akárcsak az igazi masinák
esetében, a legparányibb hibák esetén is komoly következményekre
kell számítani. Talajba csapódásra,
esetleg elsüllyedésre. Merthogy
újabban egy motorcsónak-modell
is felkerült András alkotói végtermékeinek palettájára. A csónak –
igaz, egyelőre motor nélkül! jelesre
vizsgázott a tavon, de az augusztus
végén felröppentett mindkét modell

sajnos, néhány légi csavart követően, 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 járványhelyzetből adódóan egyébként némely, Kínából rendelt elemek beszerzése körül is jelentkeztek fennakadások.
-A legsúlyosabb repülőmodellem nagyjából öt kilogrammos,
így a tervezett fölrepítéséhez nemcsak 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 szimulációk általi további szakmai
megerősítés is rám férne a kellő
rutin elnyeréséhez és megtartásához. Egyébként Dejan kollégámmal, akitől tulajdonképpen a
modellezési ötletet is kölcsönöztem
évekkel ezelőtt, több ízben is a
ráhangolódást segítő kiállításokat
is összehoztunk az iskolánkban.
Az érdeklődőknek szakkört szerveztünk, mely kezdeményezés sajnos, igencsak tiszavirág életűnek
bizonyult – mondta el őszintén
Balogi.
A lefotózott modelleket egyelőre
riportalanyunk családi hajlékának
alkotószobájában lehet közelebbről
szemügyre venni. A modellek leendő sikeres röptetéseik, illetve
vízre bocsájtásuk élményében is
reménykedve.
Martinek Imre

ÉLETTÖRTÉNET VIRÁGOKKAL

Kántori szolgálatban Torontálvásárhelyen
Bakatorné Ördög
Regina Kisoroszon
született, közel
nyolcvan esztendővel
ezelőtt....
A torontálvásárhelyi római katolikus eklézsia számbelileg viszonylag kicsiny közösség, kántorát tekintve viszont abszolút független.
Kuriózum ez. És hatalmas, felbecsülhetetlen előny is egyúttal.
Bakatorné Ördög Regina torontálvásárhelyi kántornő Kisoroszon született, közel nyolcvan esztendővel ezelőtt. Földműves család
sarja ő, akinek énekhangjára szülőfalujának plébánosa figyelt fel
egykoron, majd felajánlotta számára a további vokális-instrumentális pallérozást. Cserébe az
akkortájt tizenegy-két éves leányka
édesapja alkalmasint lófogattal
vitte be a plébános urat Nagykikindára, vagy Magyarcsernyére.
Találkozásunkat időpontilag új
kenyér havának első negyedében
hoztuk össze, Bakatorék családi
házának virágoktól ízlésesen körbefuttatott tornácán. Regina néni
életét teljesen átszőtte a templomi
szolgálat. Náluk odahaza, vagyis
a faluban, naponta volt mise, mégpedig többször is. A hajnali hatkor
kezdődő rorátéra már gyerekként
eljárt.
Elmondása szerint, villany nem
lévén, telente olyankor viharlámpással jártak-keltek az emberek.
Templomuk orgonája pedig

fújtatóval működött. Egy, az aznap
épp ügyeletes ministráns erőbevetésével. A kezdeti, oktatói szigorral elegy nehézségeket legyűrve,
az ifjú leányka idővel nemcsak elsajátította, de maradéktalanul meg
is szerette a kántorkodást. Oly-

annyira, hogy tizenkilenc évesen
új lakóhelyére, azaz Torontálvásárhelyre is magával vitte azt.
Új lakóhelyének templomi közösségében 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 anyakönyvezést is vezette és további helyi
karitatív tevékenységek koordinátora is volt.
A professzió lényegében ugródeszkát jelentett Regina néni szá-

mára, hiszen az akkori idők gyermekei csak elvétve mentek tovább
iskolába a nyolcadik után. A leányok meg pláne nem. Nem volt
divat. Helyette inkább olyan háziés háztáji munkák fortélyait sajátították el, mint a varrás, főzés,

kenyérsütés, kertészkedés, illetve
a szántóföldi kultúrák művelése,
meg a szőlőkapálás. Mindezen
dolgok Regina nénit nemcsak
megvárták, de értékes sarokkövekké is lettek mindennapjainak
tudatos építkezései idején. A kántorkodás természetesen, folytonos
szakmai továbbképzéseket is megkövetelt.
A virágok, mint hűséges társak
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 kántori 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 lészen utánpótlás.
Martinek Imre
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A SZENT KERESZT KÁPOLNA

Zarándokhely Versecen
Versecen, a Dél-bánáti városban

az impozáns Szent Gellért katolikus
templom mellett az egyházhoz tartozik a hegyoldalon levő Szent Kereszt kápolna is. Szeptember 14én ünnepelte az egyház e kápolna
búcsúját és ez alkalommal emlékeztek meg arról, hogy az építmény
háromszáz évvel ezelőtt épült.
A zarándokhellyé nyilvánított
kápolna gazdag történelmét Palatinus Alen plébániai kormányzó
ismertette. Pajer Kristóf, az akkori
verseci körzetnek az elnöke indítványára épült a kis kápolna. Az
építmény elég nehézkesen készült
el, nyolc évig tartott az építkezés.
Azóta már retaurálták is és 1736ban vált zarándokhellyé. A Bánáti
Egyházmegyének két zarándokhelye van, az egyik Bánáttopolya,
a másik pedig a Szent Kereszt kápolna Versecen, a hegyoldalban.
A kápolnát az 1760-as években
villámcsapás érte, aminek következtében a zsindelytető és a torony
leégett. Természetesen megjavították, így most már rendes cseréppel födött és másik tornya is

van. Érdekességnek számít még,
hogy II. József uralkodása alatt a
kápolnát árverésen eladta, és három család vette meg. Egyik tulajdonos, Simeier utódja a mai napig is él a városban. Miután II. Józsefnek letelt az uralkodási ideje,
a kápolnát visszaadták a katolikus
egyháznak. Tiz személy van eltemetve a kápolna padlózatában.
Nagyon nagy értékű kápolnáról
van szó.
Maga a kápolna épülete és környéke gyakran látogatott turistahely,
ahonnan a hegy aljában fekvő Versec városa teljes egészében betekinthető. A kápolna mellett a mai
napig fennáll egy remeteház, amelynek a kápolna felépítésétől a huszonegyedik század elejéig mindég
volt lakója. A remetének nevezett
lakó őrizte a kápolnát, reggel kinyitotta és este gondosan bezárta.
Ma már erre nincs lehetőség, látogatni csak az idegenforgalmi szervezeten keresztül lehet, ám fenntartása továbbra is a verseci plébániahivatal hatásköre.
Lőcsei Ilona

EGY ЕMBER PORTRÉJA

Kolinger Béla
(1942 – 2020)

Béla bácsit tizenegy éves korában

fogadta kegyeibe a zenék múzsája.
Önéletrajzi vallomásaira alapozva
emeljük ki, hogy sokrétű és szerteágazó, egymással párhuzamosan
futó zenepedagógusi és zenészi tevékenységével mindenekelőtt szülőfalujának életébe visz színt. Diákjai előtt személyes példával is
igazolva, hogy a muzsika, több
mint egyszerű tantárgy (!), s bár a
hangszertanulás bizonyos fokú lemondással jár, művelőinek hosszú
távon többszörösen is megtéríti a
hűséget. A helyi általánosban töltött
pedagógusi éveit követően a belgrádi városi rendőrség fúvószenekarába 1972-ben „igazol át”, ahol
előbb klarinéton, majd szaxofonon
játszik, végül pedig karmestere lesz
e formációnak. Nevét, hangszerpedagógusi és karnagyi minősítésben, a pancsovai zeneiskola almanachjai 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. Mindeközben pedig élő zenei és emberi kapocs a két testvértelepülés, vagyis
szülőfaluja és az anyaországi Hódmezővásárhely között.
Részleges visszavonulása pedig,
míg csak futotta erejéből, korántsem jelentett egyet a küzdelem feladásával. Mindenekelőtt ott voltak
(s maradtak) az álmok. Az álmai,
amelyeket „bizony jó lenne merészen 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 nemcsak új hangszerszólistákat, de akár
új énekkar(oka)t és zenekar(oka)t
is. Kulturális és öntudaterősítő kapaszkodókat. Egy cseppet sem titkolt szándékkal: a torontálvásárhelyi magyarság zenei életében beállt pangást sűrgősen fel kell számolni!“- Ez utóbbi, kiemelt sorokat
még a távoli 2013-ban vethettem
papírra. Mintegy szakmai üzenetként egy családias hangulatú, tanítványt és pályatársat egybegyűjtő
január deréki összejövetelnek. Kolingerék hajlékában. Azóta sajnos,
csupán az idő homokszemei peregtek el. És újból szegényebbek
lettünk egy értékes emberrel.
Martinek Imre

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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КАДА ЋЕ ПАНЧЕВАЧКЕ РУИНЕ ПРОМЕНИТИ ИЗГЛЕД НАБОЉЕ

ПОМОЋ ЧИСТИХ ПАПИРА И ГРАДСКОГ НОВЦА
Када неко ко никад није био у
Панчеву крене у шетњу по градским улицама, лако може да
препозна и сјај и беду нашег
града: поред блештавих кафића, ресторанчића и нових малих хотела, „висе” љуштуре старих објеката или оних чија је
градња започета, али не и завршена. Та места су најчешће
стецишта бескућника, наркомана, али и животињских врста које иду уз прљавштину –
пацова и паса луталица.
О томе какве су ингеренције
локалне самоуправе у вези са
„шминкањем” неугледних здања поразговарали смо са Славетом Бојаџиевским, директором
ЈП-а „Урбанизам”. Затим смо по

нашем избору, што не значи и
да је најрепрезентативнији, покушали да поређамо објекте који по свом изгледу штрче...
Нема тајни: град не може да
учини много у погледу сређивања стања око „старих” случа је ва. Сла ве Бо ја џи ев ски,
директор ЈП-а „Урбанизам”, објашњава да је прва и основна
ствар решавање имовинскоправних односа и додаје:
– Та проблематика је везана
за издавање дозвола за изградњу, односно за доношење правоснажних судских пресуда.
Легализације без тога нема. Ресор ни се кре та ри јат Град ске
управе не може да поступа по

захтеву ниједне стране без решених односа. Ко год био инвеститор, мора да донесе целокупну пројектно-техничку
документацију. Када она постоји, када је све чисто, предмет се решава брзо. Постоји
законска могућност: пошаље се
инвеститору писмо у коме се
тражи да допуни техничку документацију у складу са законом у одређеном року, а чији
је део и обавештење да ће бити
издата дозвола за легализацију или решење о рушењу објекта. Ово друго се издаје када су
у питању непосредни интереси града, као што су железница, јавна саобраћајница, магистрални цевовод...

То је, свако за себе може да
закључи, непопуларна ствар,
али се томе и приступа када је
неко био толико бахат да отвори, рецимо, трафику где јој није место. Другачије се гледа на
ситуацију када неко изигра закон на својој парцели – тада су
ствари за нијансу флексибилније, али прописи се и онда
поштују; Град ангажује фирму
која руши нелегалан објекат о
трошку инвеститора. И, закон
је дефинисао: неке објекте легализују Покрајина и Република, а неке Град. Поента је у томе, враћамо се, чија је предметна имовина; Град нема механизам да утиче на познате
приватне инвеститоре који у

поседу имају заштићено културно добро, споменике културе, већ им закон налаже обавезу да сами одржавају објекте, а уколико то не чине, држава је у обавези да инвестира у
те објекте, за шта испоставља
рачуне власницима. Е, ако они
нису плаћени, може доћи и до
отуђења објекта...
Има добрих вести...
– Тренутно је у завршној фази израде документ чијом применом ће бити улепшано Панчево: одлука о уређењу фасада
на територији града. Овај акт
прописује да ће Град финансијски учествовати у реновирању фасада, пре свега, у ужем
градском језгру, и то на објек-

тима који су у одређеној мери
под заштитом Завода за заштиту споменика културе. Власници зграда ће имати могућност
да се пријаве на конкурс, после ког ће Град суфинансирати улепшавање одабраних екстеријера. У случајевима јавне
својине Панчево ће стопостотно финансирати реновирање.
На овај начин желимо да стимулишемо власнике објеката
да се у општем интересу позабаве изгледом града и да тиме
сви заједно добијемо нову вредност – закључује Бојаџиевски.
Погледајмо заједно шта боде очи сваком пролазнику на
панчевачким улицама...
С. Трајковић

КАФАНА „КОРЗО”

ПАРНО (ТУРСКО) КУПАТИЛО

И Недељка и грађане је блам

Некада заједничко брчкање, сада туга

Крећемо из епицентра града,
са угла Корзоа и Његошеве,
где се некада јело и пило у
легендарном „Корзоу”, омиљеном окупљалишту панчевачких боема, које је то остало и када му је назив промењен у „Код Недељка”, увек
пуном расположеног света.
Ако постоји становник овог
града старији од четрдесет
година који никада није попио колу, шприцер, раџу, кабезу или пиво „Код Недељка”, тај баш и није Панчевац.
Пропадање УП „Слобода”,
у чијем власништву су били
два хотела и „брдо” кафана и
ресторана, означило је уништавање већег дела некада
друштвене имовине. Стечај
кафане „Корзо”, као имовине из „Слободине” стечајне

масе, започео је 16. фебруара 2009. Агенција за приватизацију је годину и по дана
касније објекат предала Дирекцији за изградњу и уређење Панчева и отада ништа... На једном од сајтова
који се баве власништвом
објеката стоји да су, поред
Града Панчева, власници
екскафане и два приватна
предузетника, али мрка капа
– разваљену фасаду „красе”
плакати, парте и мали огласи, а тамо је опасно и проћи
јер се „чека” да падне кров
или испадне неки прозор.
А како ће тек да заштрчи
ово ругло када буде била
завршена реконструкција
парка, свакоме ко има имало способности имагинације
није тешко да замисли.

У Улици Жарка Фогараша, у
ширем центру града, налази
се зграда панчевачког Јавног и парног купатила, познатог и под називом Турско купатило. Отворено је
1909. године, базен с топлом водом био је у средишту објекта, а с обе стране
су биле парне собе. О свему
се у то време водило рачуна, па је био познат и распоред коришћења купатила за
даме и за господу. Сви су
водили рачуна о тројезичном упозорењу на зиду: „За
мир се умољава”. Наши старији суграђани памте да су
и шездесетих година про-

шлог века одлазили у парно
купатило. Кажу да су тада
поред централног базена у
засебним одељењима постојала и четири мања базена – каде, погодна за породично купање.
Већ на први поглед зграда, иако је сад ван функције
и неугледна, одузима дах –
ради се о једном од најлепших здања у Панчеву, које је
под заштитом државе. Архитекте објашњавају да зграду
парног купатила посебном
чине елементи сецесије и
диван ентеријер (до ког ми
нисмо успели да стигнемо).
Фирма „Мегапројект” била

државу да предузме конкретне мере на санацији
зграде, као и Панчевке и
Панчевце да потом уживају у
ретко лепом призору.

СТАРА ПИВАРА

Вајферти се помичу у гробовима
Кад се човек спусти низ пешачку Улицу Николе Тесле,
која лепо изгледа, а пре него
што доспе до Железничког
парка – мами поглед ка Старој пивари; ужас, руина делује као да ће се у потпуности срушити кад дуне јача
кошава! Изгорела је априла

2005. Висе греде, кроз
„отворене” прозоре вире
крупне биљке... Да још увек
постоји, да се Турци и Холанђани нису ценкали, односно
да је „Ефес” није продао
„Хајнекену”, који ју је затворио, пивара би за две године напунила три века. У сте-

ЗГРАДА „ПАНУКА”

„Пожар” који треба да гасе судови
Чим се пусти неколико корака кроз Градски парк, тик до
Народног музеја, некадашњег Магистрата, прелепе
грађевине у срцу града, налази се срамота која се тегли од 1994. године – „Панука”. Тзв. зграда, чија је
градња добро одмицала када је започета пре више од
четврт века, да би изненада стала, има своју причу. Инвеститор
„Инграп-стан” морао је
да обустави радове јер
су покрајинске и градске инспекције имале
налаз да изградња
шкоди згради Музеја.
Успут, није постојала
ни валидна техничка
документација, па се стигло
и до инспекцијског решења
о рушењу „Пануке”. Тадашњи директор наречене
фирме обећао је све чега се
сетио, укључујући и брз завршетак радова, а онда –
ништа, осим што је полуграђевина, „парковска лепота”,
наставила да се распада.
Почетком прошле године
скинуте су скеле и закрпе
разних врста с фасаде, па се
може рећи да споља „Панука” и не изгледа екстрарђаво; срж проблема је унутра,
а тамо је могуће стићи и из

је „становник” Турског купатила пошто је заједничко купање постало демоде. Приватизација, промене власника,
спорови... све то спречава

Улице браће Јовановић, иако су улази у комплекс, као,
затворени: рупчаге, жице
које вире, крш и лом.
Највећи проблем у вези
са овим има, рекосмо, Народни музеј: почетком
2000. године исечен је хидрант, а то се догодило на
„Панукином” плацу. Тако је

чају је од 2008. Новембра
2014. године Град је расписао конкурс за најбоље решење реконструкције зграде
Старе пиваре. Убрзо је изабран ауторски тим Дејана
Миљковића. Што се ништа
није померило одонда – не
зна се.
Историја која говори о овој
згради протеже се кроз векове. Абрахам Кепиш из Братиславе добио је 12. јануара
1722. године лиценцу да
отвори пивару у Панчеву.
Пивара је постала власништво Игнаца Вајферта 1847,
а у наредних сто година породица Вајферт је модернизовала фабрику, квалитет
пива се побољшавао и продајна мрежа се ширила. Свакако најпознатији Игњацов
потомак био је Ђорђе Вајферт, гувернер Народне банке Краљевине Србије, инду-

стријалац, имућан и угледан
човек, који је преминуо 1937.
Панчевачка пивара је постала Народна 1946, 1947. године стављена је под заштиту државе, од 1964. године
пословала је као погон у саставу ПИК-а „Тамиш”, а септембра 1977. године пуштена
је у рад пивара на новој локацији на Котежу 2, чиме је
после више од два и по века
на овом месту престала производња пива. У објекте у
Улици Николе Тесле и на Кеју Радоја Дакића уселила се
„Металургија”: старе пиварске машине и котлови сечени
су у старо гвожђе и продавани на кило како би било
ослобођено што више простора за складиштење металне
галантерије. После изласка
предузећа из зграде у њу су
ушли скитнице и крадљивци
дрвне грађе.

ХАЛА „БАГРЕМАР”

Ма, не иде, бувљак је ту главни!

прекинуто напајање целе
противпожарне мреже у
једном крилу, а људи из
Музеја немају права да уђу
на туђи плац да то прокопавају. Постоји и велики проблем с влагом – након сваке велике кише вода се слива у приземље Музеја.
Наравно, као и у свим
сличним причама, станови
у „Пануки” су по неколико
пута продавани различитим
власницима, па пуне руке
посла овде имају и судови,
а за време трајања процеса
нико ништа не сме да дира.

План је, очигледно, био
сувише леп да би био
остварљив: у јулу 2009, током Летње универзијаде у
Београду (на којој је учествовало 8.600 такмичара
из 128 земаља), у хали „Багремар” требало је да се
одржавају надметања у дворанским спортовима с лоптом. Хала није завршена,
већ само њена основна конструкција, а у њену изградњу, започету априла 2008.
(радови су настављени и после Универзијаде), АП Војводина и Град Панчево уложили су 1,3 милиона евра.
Планирано је да вишенаменска хала има 8.830 метара квадратних, те да с
приземљем и спратом послужи за спортска дешавања и за отварање трговина.

Урађени су бетонска конструкција, темељ, око 80
процената подне плоче, армиранобетонски зидови и

радова – фирма „Монтера”
из Београда стала је с послом 2010, откад је њен рачун у блокади; у стечају је од

међуспратне конструкције.
Кров није завршен, па је „Багремар” „висио” са 70 процената планираног челика
изнад просторија. Извођач

октобра 2015. Део челичне
конструкције касније је украден. Нису извођене инсталације, па су „трговци жицом”
остали кратких рукава.

Од 2014. године прича се
о санацији објекта. Град је
покушавао и да га прода,
али џаба, купци се нису појавили. Покрајинска Управа
за ка пи тал на ула га ња и
челници Панчева покушали
су неколико пута да нађу
излаз из ове ситуације, али
безуспешно. Бај д веј, за
бачене паре нико није одговарао.
Графити на бетонским зидовима сада су нешто најлепше што се тамо може видети. Оронула конструкција,
„мине” по унутрашњости недовршене хале, ђубре, разно
растиње,
искоришћени
шприцеви и кондоми – тек су
делић „богоугодног” призора. Славу бувљаку у овом
крају града ништа, изгледа,
не може узети...
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Како и где заказати тестирање
на коронавирус на лични захтев?
Тестирање на коронавирус на лични захтев до краја септембра заказивало се путем телефонa Завода за
јавно здравље Панчево, а та процедура је од 1. октобра промењена. Од
тог датума PCR тестирање на SARSCoV-2 на лични захтев у Заводу за
јавно здравље Панчево обавља се уз
заказивање преко портала „еУправа”. На узорковање потом треба доћи у заказаном термину у просторије Завода у Улици 6. октобра 9 и
треба понети доказ о уплати трошкова тестирања.
Да бисте заказали термин онлајн,
није потребно да будете регистровани корисник портала „еУправа”. Довољно је да одете на сајт, пронађете
опцију за заказивање тестирања и
кликнете на опцију „Покрени услугу”. Након што изаберете жељену
лабораторију, приказаће се календар и треба да одаберете неки од
слободних термина. Тестирање може да се закаже за највише пет чланова породице, уколико жељена лабораторија прима више лица у једном термину. Тестирање је могуће

заказати за грађане Републике Србије, стране држављане с боравком
у Србији, као и за стране држављане
без боравка (туристе). Након што
одаберете број лица која желе да се
тестирају на лични захтев, потребно
је да попуните сва наведена поља и
кликнете на тастер „Закажи”.
Тестирање PCR тестом на лични
захтев се плаћа. Цена тестирања за
грађане Србије и страна лица с боравком у нашој земљи износи 6.000
динара, док тестирање за туристе
кошта 14.110 динара. Након што
успешно закажете термин, систем
ће генерисати попуњене уплатнице.
У овом тренутку није омогућено електронско плаћање ове услуге, те је
неопходно да приликом тестирања
у заказаном термину понесете један
примерак оверене уплатнице као доказ о уплати.
Заказивање термина за PCR тестирање на лични захтев омогућено
је и путем Националног контактцентра Министарства здравља, на
број 011/362-0000, сваког радног дана од 8 до 20 сати.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Трансфер блама

Петак, 16. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ

ПРОВЕРИТЕ ШТА КУПУЈЕТЕ
И ШТА ЈЕДЕТЕ
Ови дани у којима преовладавају нешто ниже температуре идеални су за
клање и обраду товљеника. Предстоје
нам славе и празници, а сигурно је и
да ћемо трпезу, поред прасетине,
јагњетине, јунетине и осталих месних
делиција, обогатити и тортама и колачима. Ипак, ваља бити на опрезу!
Знамо да су ретке године када свињокољ прође без трихинелозе, тешке
болести коју изазива паразит трихинела. Бактерија салмонела је, исто тако, разлог да добро проверимо чиме
се хранимо.
Ветеринарски специјалистички институт Панчево, који је надлежан за
цео Јужнобанатски округ, врши микробиолошка и хемијска испитивања
меса, сухомеснатих производа, димљених сланина, рибе, готових производа – куваних јела, пљескавица,
пица, тестенина, сладоледа, колача,
пецива, јаја (кокошјих и препеличјих), млека, сирева, кајмака, меда...
Ова установа има склопљене уговоре с већим ресторанима, кафићима и
пицеријама, али је важно знати и то
да свако физичко лице може да дође и
увери се у исправност хране коју једе.

Обавезна контрола
Контрола намирница мора да се врши
чак и када ризик уопште не постоји.
– Дошла сам до пицерије, где сам
питала запослене раде ли с нама или с
било којом референтном кућом. Они
су рекли да немају потребе за тим. А
сваки субјекат, то јест лице које се бави прометом хране, односно производњом, дистрибуцијом и прерадом
намирница, мора или да има уговор
или да на основу своје самоконтроле
врши надзор својих намирница. За
разлику од тога, они чекају да дође ветеринарски или санитарни инспектор
и да их опомене како би они то урадили. Али они сами морају да проверавају оно што нуде првенствено због
својих грађана. Имам утисак да они

нису ни знали да постоји специјалистички институт који се бави здравственом заштитом животиња и води
рачуна о здравственој исправности и
контроли намирница на основу правилника и закона о безбедности хране

језике и то онда улази у наше минималне цене које прописује Ветеринарска комора Србије. Микробиолошке анализе намирница се крећу око
1.490 динара и ту спадају и месо,
колачи и јаја. Хемијске анализе су

– рекла је Славица Куша Јелесијевић,
доктор ветерине и директорка ове ветеринарске специјалистичке установе.

нешто скупље. Радимо и брисеве руку и површина на којима се ради, што
је веома важно. Често се бактерије
изолују управо на овим даскама, а
ако дође до контакта са зараженом
опремом, и месо ће се инфицирати.
Брисеви стају од 1.080 до 1.450 динара – објаснила је Славица Куша.
У Ветеринарском специјалистичком
институту, чији су телефони 313-208 и
065/8334-600, можете да добијете савете како да, на пример, ефикасно отклоните неку бактерију чије се присуство установи. Тамо се испитује и микробиолошка исправност хране за животиње. Институт се налази на адреси
Новосељански пут 33 и отворен је сваког радног дана од 7 до 15 сати, а у
случају потребе и суботом и недељом.
Реч је о референтној лабораторији,
која има акредитоване методе од 2005.
године и може се похвалити значајним искуством и великим број обрађених узорака, што ту установу чини
лидером на тржишту. Институт ради
од 1993. године.
Ј. Катана

Ризиковање скупо кошта
Проблем је у томе што се грађани,
како то обично бива, јављају да затраже анализу хране прекасно, односно тек онда када се неко разболи.
– Грађани могу да нам се обрате,
да дођу до нас или могу да нас позову
да ми дођемо и узмемо узорак хране.
Резултате достављамо препорученом
поштом, имејлом или факсом. Преводимо на енглески, руски и остале

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

НАША АНКЕТА
СЛУШАТЕ ЛИ РАДИО?
Наш народ је познат по томе што
много воли да кука, да се жали и да
упире прстом у смеће пред комшијиним вратима. Наравно, увек нам
је за све неко други крив.
Будимо искрени, ко хоће да кука,
инспирацију ће пронаћи и у самом
небеском рају, а камоли у нашем
скромном сокаку. И погодних криваца ће увек бити онолико. Најлогичније је, још од памтивека било, да
увек за сваки проблем окривимо „оне
на власти”, ко год они били. Њима је,
хвала богу, у опису посла да буду за
све одговорни и за све криви.

Али останимо још на тренутак
искрени, па признајмо: ко је тачно
за овај призор с фотографије крив?
Овог пута „ови на власти” то сигурно нису. Само пар месеци након што је код Железничке амбулан те из ни кло но во игра ли ште,
до би ли смо ова ко по ра жа ва ју ћи
призор.
Осећате ли и ви трансфер блама?
Нажалост, сасвим је извесно да смо
ми који се стидимо у име починилаца овог злочина заправо једини
који се стиде у овој причи.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У петак без струје делови
Панчева, Омољица и Иваново
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, за петак, 16. октобар, искључења струје планирана су
за више делова града и два села.
Најпре ће, од 8.30 до 10 сати, без
струје остати следеће улице: Радивоја Kораћа, Прешернова, Аугустинчићева, Саве Шумановића од Аугустинчићеве до Иве Андрића, Марина Држића 2, 4 и 6, Д. П. Шанета 2–
8, Kосте Рацина 1–9 и 2–10 и Иве
Андрића 1–23 и 2–24.
Истог дана, од 10.30 до 12 сати,
искључења су планирана за објекте у
Улици Д. П. Шанета 1, 3, 5, 7 и за целу улицу И. Г. Kовачића и Надежде
Петровић, као и за вртић „Веверица”.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

У трећој тури, од 12.30 до 14 сати,
струје неће имати Улица Васе Пелагића, локали на малој зеленој пијаци на Стрелишту, Улица М. Бојића
1, 2 и 4, В. Петровића 1, 3, 6, 8 и 10,
Пошта на Стрелишту, Здравствена
станица Стрелиште, цела Улица В.
Богданова, Улица K. Данила 1, 2 и
3; Цвијићева 1, 3 и 5 и Улица Б.
Станковића 23 и 27-а.
У петак, од 9.30 до 11.30, струје
неће имати ни цело Иваново и цела
Омољица и фирма „Божић и синови”.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена.
Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

Живети живот у ритму музике за плес

Л. ЋАТОВИЋ

П. ПАТИЋ

Без обзира на то где се налазимо: у
превозу, самопослузи, на послу, или
док користимо телефон – радио и музика су наши неизбежни сапутници.
Има људи који и не примећују када је
радио укључен, док је другима то саставни део свакодневице и начин да
себи оплемене и улепшају дане. Они
имају своје омиљене радио-станице
и најдраже водитеље и сматрају да би
им без радија живот био непотпун.
Наши суграђани су и овог пута били подељени у погледу наше овонедељне теме.
ЛУЦИЈА ЋАТОВИЋ,
примењени уметник:
– Не слушам радио. Разлог је то што
имам телевизор и рачунар. Углавном
сам за компјутером. Читам и новине,
пратим вести... Чак и ТВ све мање гледам, заправо. Дешавало се раније да
слушам радио, ако је већ укључен, али
ја сама га никада не палим. Од апарата имам радио-сат и користим га само
за буђење. Он се подеси како би вас
пробудио у одређено време и то му је,
у мом случају, једина сврха.
ПРЕДРАГ ПАТИЋ, предузетник:
– Да, слушам радио. Цело преподне,
сваког дана. У колима и на послу, преко интернета у канцеларији. Немам
одређену станицу, мада се оне које ми

С. ЈОВАНОВИЋ

Д. ГУЊИЋ

се свиђају полако гасе. Преузима их
ова нова култура која се намеће и која
мени, искрено, не одговара. Све ми је
теже да нађем праву станицу за себе.
Слушам музику, као и вести, све врсте
садржаја. Доста музике и мало вести.
Посебан радио-апарат немам, већ слушам у склопу других уређаја.
САВО ЈОВАНОВИЋ,
дипломирани инжењер пољопривреде:
– Слушам музику на радију док возим кола. У осталим случајевима радио
не укључујем. Вести пратим на другачији начин: гледам телевизију, користим интернет. Занимљивије ми је да
се информишем тим путем него да
слушам радио. Ни раније, док нисмо
имали мобилне телефоне и интернет,
нисам имао обичај да слушам радио.
ДАЛИБОР ГУЊИЋ, свештеник:
– Често волим да послушам радио.
Не пратим ништа одређено, али најчешће ми пажњу привуку поучне емисије. Јако волим едукативне ствари.
Сада када погледате, интернет је богатство, али радио не можете да избаците из употребе. На телефону га
такође укључујете, послушате нешто.
Радио је апсолутно у употреби и даље. Слушам га у колима, код куће, на
телефону, када седнем можда негде
да се опустим... Емисије информа-

С. МИЛУТИНОВИЋ

К. МИЛОШЕВ

тивног карактера пратим, чисто онако
да обогатим знање. Да ли је то локални радио, Радио Београд, није важно.
Немам засебан апарат, слушам на
свом телефону и на интернету.
СЛОБОДАНКА МИЛУТИНОВИЋ,
економски техничар:
– Не слушам радио, гледам стално
јутарњи програм на „Пинку”. Тако
сам обавештена у погледу тога какво
је стање код нас у Србији. Због вируса
највише слушам вести. ТВ ми је бољи
од радија тренутно. Само када није
било телевизије слушала сам радио и
тада ми је било интересантно. Тада
сам, додуше, била у радном односу,
па нисам имала превише времена за
такву врсту разоноде. Сада и кад нешто радим, свакако укључим телевизор. Не морам да пратим слике, већ
само слушам шта се догађа код нас.
КАТАРИНА МИЛОШЕВ, ученица:
– Слушам радио-станицу „Плеј”. То
је страни поп и највише ми одговара.
Имам радио-апарат, али га не користим. Омиљену станицу слушам на
телефону. Не занима ме други садржај, само музика. Евентуално, ако ми
се слуша неки други жанр, променим
станицу. Тада најчешће буде нешто
српско, то јест домаћи поп.
Јелена Катана
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

Телефон 013/33-43-45
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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
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
• Специјалиста офталмолог и очни хирург
• Директор Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара
Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

Др Зоран Катнић
Ради ПОНЕДЕЉКОМ по подне и СУБОТОМ
пре подне и обавља следеће прегледе:
• диоптријски преглед (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед на рефрактометру и прописивање одговарајуће
диоптрије);
• офталмолошки преглед деце и одраслих
(одређивање видне оштрине са корекцијом,
преглед на рефрактометру, мерење очног
притиска, преглед предњег сегмента ока и
задњег сегмента ока са ширењем зеница);
• страболошки преглед код деце (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед
предњег сегмента ока, преглед на рефрактометру без и у циклоплегији, страболошки
преглед и преглед задњег сегмента ока на
широку зеницу);
• преглед предњег сегмента ока;

• преглед промена на капку;
• систематски преглед деце до 13 година
(одређивање видне оштрине без корекције,
страболошки преглед, колорни вид – препознавање боја);
• тестови за суво око (одређивање количине лучења суза);
• мерење очног притиска.

Проф. др Петар Алексић
Ради УТОРКОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• видно поље,
• преглед глаукома,
• преглед промена на капку,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,

Офталмолози истичу да у њихове ординације последњих година све чешће долазе пацијенти свих старосних доба са
жељом да трајно поправе свој вид, а
самим тим и квалитет свог живота. Баш
такво – трајно – решење пружа им
уградња интраокуларних сочива, која је
могућа и у Специјалној болници „Свети
Василије Острошки”. То значи да старачка катаракта није једина болест која
се решава помоћу ових сочива.
На основу искустава офталмолога, показало се да се млади људи за уградњу
интраокуларних сочива одлучују онда
када због врсте диоптрије коју имају не
могу више да задовоље своје животне
активности носећи наочаре или контактна сочива. Неки то чине из естетских
разлога, а од неких то захтева професија или пак здравствено стање.
Ин тра о ку лар на
сочива препоручују се и људима
средњих година
којима је вид на
даљину и/или близину ослабио. Уколико спадате у ову
групу и непрактично вам је да баратате с више пари
наочара или не можете да се навикнете
на мултифокалне наочаре, можда је време да размислите о уградњи сочива. Ова
интервенција се препоручује и особама
које имају високе вредности плус или
минус диоптрије чијом корекцијом, помоћу наочара или контактних сочива,
нису задовољне.
Ипак, о томе да ли је уградња сочива
право решење за вас, одлуку доноси
офталмолог, након што сагледа све чињенице и детаљно прегледа медицинску документацију. Он ће тада одлучити и коју врсту сочива би требало уградити, а могућа је једна од ове три опције: асферична монофокална сочива, асферична моноблок сочива са жутим
филтером или пак мултифокална сочива. Цена операције ће зависити управо

од врсте сочива која вам је неопходна.
Сферичним или асферичним монофокалним сочивима исправља се рефрактивна грешка, која се односи на класичну минус или плус диоптрију. Треба напоменути да се њима не исправља
астигматизам (погрешна закривљеност
рожњаче), нити презбиопија (потреба
за ношењем наочара за рад на близу).
Асферична сочива имају примат у
клиникама широм западне Европе, будући да имају новији дизајн и да су начином њихове изградње побољшани
одређени недостаци сферичних сочива.
Она су се стога показала бољим у кориговању сферних аберација и контрастне
сензитивности – карактеристика видне
оштрине које утичу на квалитет вида.
Асферична моноблок сочива са жутим
филтером имају
исте карактеристике као класична
асферична сочива,
с тим што је површина сочива дизајнирана тако да
спречава преламање одређеног спектра сунчеве светлости, које код
појединих пацијената може неповољно деловати на важан центар за вид
на очном дну, познат као жута мрља.
Уградњом мултифокалних сочива
успешно се постиже корекција вида како на близину, тако и на даљину. Ова
специјално дизајнирана сочива у својој
структури садрже неколико концентричних прстенова, који имају различиту
моћ преламања светлости, омогућавајући пацијенту фокусирање на шири спектар удаљености. Погодна су за људе који су радно активни, који имају диоптрију за даљину и имају потребу да носе наочаре за рад на близину и на рачунару.
С друге стране, треба имати на уму,
мултифокална сочива се не препоручују
професионалним возачима, односно
људима који због природе посла често
возе у ноћним условима.

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

Др Биљана Рашчанин Драганић
Ради СРЕДОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација),
• преглед + ОЦТ,
• ОЦТ – оптичка кохерентна томографија,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

• видно поље.

Отварање Специјалне болнице „Свети Василије Острошки” значи и то
да ће између хиљаду и две хиљаде
пацијената годишње који се налазе
на листама чекања за операцију ката рак те би ти пре у сме ре но у ову
установу, где ће их, о трошку РФЗОа, оперисати тим стручњака с ВМА
на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да
обаве и пацијенти који нису на листи
чекања, али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да
поједини грађани живе у тешким економским условима и да немају обавезно здравствено осигурање, пред-

видели смо и одређени број гратис
операција катаракте како бисмо им
помогли да реше тај, до сада непремостив здравствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће проф. др сци. мед. Мирослав Стаменковић, специјалиста
офталмолог и очни хирург и директор
Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара.
Сви материјали и машине који ће
се користити приликом оперативних
захвата у „Светом Василију Острошком” представљају оно најбоље што
тренутно постоји на тржишту.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски
Општа болница Панчево

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

АКЦИЈE ОД 16. ДО 29. ОКТОБРА
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
Цена: 300 динара
ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
ПАКЕТ 4

•
ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4

•

Цена: 1.100 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

ПАКЕТ 7
УРЕА + КРЕАТИНИН

•

Цена: 200 динара
Цена: 300 динара

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи свих
кв, достава, монтажа, гаранција. Вршим ремонт и
попоравке, повољно.
066/641-30-36. (297081)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДЈЕМ рено модус 1.2,
бензинац, регистрован,
власник. 066/363-454.
(296885)

ПРОДАЈЕМ судове ростфраи, швајцарске производње. 069/369-69-93.
(296930)

ПУНТО 3, 2011. годиште,
1.3, МЈТД, 5 В, аларм, кли- ПОВОЉНО продајем ситроен Ц-4, 1.6 ХДИ.
ма, власник. 064/913-72063/864-07-06. (297061)
24. (296957)

ПРАСИЋИ и јагњићи на
продају. Мића, 064/30328-68. (296865)
МЕСНАТИ прасићи, свиње, јагањци, могућност
клања и печења. 060/03711-96. (296824)
ПРОДАЈЕМ нов симпов
тросед и фотељу, повољно. Тел. 353-067. (295855)

РЕНО лагуна 1.9 ДЦИ, рестајлинг, 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. металик плав, клима, серво,
одличан. 064/142-55-93.
(297009

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

ПРОДАЈЕМ форд фијеста,
1998. годиште, 1.2 вбензин. Регистрован. Тел.
064/176-88-51. (297055)
ФИЈАТ темпра, 1.6, 1998.
годиште, бензин + гас. Регистрован до 6. октобра
2021, повољно. Тел.
060/373-35-11. (297069)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991. (295322)

ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних џакова. 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. 065/445-5736. (296879)

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

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 70 до
1.800 евра. 060/114-83-38. ПРОДАЈЕМ шапурине.
063/223-810. (296873)
(297063)
ПРОДАЈЕМ половне фосне
КУПУЈЕМ аутомобиле у
од 4 м. Повољно. 064/454било ком стању, долазим
на адресу. 063/165-83-75. 64-13, Љуба. (296887)
(297063)

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

НОВИ дрвени кревети 200
х 90 – 5.900, клик-клак лежајеви од 15.300.
060/600-14-52. (296914)
ПРОДАЈЕМ два кауча, две
фотеље и регал. 064/86621-18. )297053)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара, нова. 063/773-45-97. (296914)
КОТЛОВИ за грејање, 25,
30, 40, 50 кв, нови, гаранција, производња, монтажа, чврсто гориво. Тел.
064/137-64-14. (296943)
ПОВОЉНО котао за ЦГ,
на чврсто гориво, 30 квм,
радијатори, пумпа, половна 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 грејање. 060/643-72-32. (297000)
МЕТАЛНА врата и прозори, дводелна судопера и
собна врата. 066/572-9119. (296998)
КАУЧ брачни с две фотеље, орман, двосед, фотеља
мојца, полице. 063/86182-66. (297014)
РАДИЈАТОРИ алуминијумски липовица и котао
12 кв, продајем. 013/321596. (297016)
ПРОДАЈЕМ краљицу пећ,
седишта застава 101, половну циглу, радне столове, поклањам огрев.
064/057-36-06. (297015)

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

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

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 6 кв,
100 евра. Драгана, 062/551651. Панчево. (297012)

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

ПУНТО 1, 1.2, 1997. петора врата, у првој боји, регистрован годину.
064/587-50-24. (297011)

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

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

АПАРАТИ

ТРОСЕД на развлачење у
одличном стању. 064/18455-34. (296936)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, петора врата, атестиран
плин, 101.000 км.
064/130-36-02. (297011)

ЛЕД, ЛЦД, телевизори, откуп слупаних и неисправних. 060/078-47-89.
060/078-47-89, 063/77847-89. (297018)

ПРОДАЈЕМ ремонтовану
ТА пећ 3.5 кв, магнохром,
цена 150 евра. 064/20845-39. (196938)

ВЕШ-МАШИНА, комбиновани фрижидер, ЛЦД телевизор, сто, столице, фотеље. 063/861-82-66. (297014)

ЛАНЧИЈА либра 1.6, 2002,
фул опрема, атестиран
плин пет година. 064/58750-24. (297011)

ГОЛФ 4, 1.3, 12002, петора врата, фул опрема, регистрован 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)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм и
све врсте видео касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 063/288-278. (296870)

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

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Буков пелет – 22.900 дин/тона

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ пећ на дрва.
013/258-09-86. (296908)

062/873-19-80; 064/503-30-11
КОТАО на чврста горива,
25 кв, центрометал, као
нов. 063/851-97-21. (296966)

КУЋА на продају, Качарево, центар, 100 квм, ЦГ
плин + тераса + гаража.
Плац 8 ари, могућа замена стан, Котеж 1, договор.
Без посредника. 065/20764-46. (296880)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (296720)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47.ч (296913)
Стовариште „Близанци”

ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву. 064/17885-36. (296606)

нуди
све врсте угља
и лом палете
даске за огрев

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

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

КУПУЈЕМ веш-машине
1.000, фрижидере 500 –
1.000, замрзивачи 1.000,
шпорети 50. Сервисирам
исте. 060/521-93-40. (296704)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазак, исплата одмах.
060/138-52-38. (297010)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава и монтажа, вршимо ремонт.
063/705-18-18, 335930.(297044)

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

ПОТРАЖЊА

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, 063/10111-47. (296421)

ПРОДАЈЕМ земљу у долову, ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (296956)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, играчке, срипове, покућство. 063/70518-18, 335-930. (297044)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУПОПРОДАЈА

КУДЕЉАРАЦ, нова, спратна кућа са аутолимарсколакирерском радионицом,
3.4 ара, 75.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(296962)

ПЛАЦ, Новосељански, 9
ари, 1.200 евра/ар, ограђен. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (296867/р)

КУПУЈЕМО значке, ордење, медаље, новац, сатове,
пенкала. 313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (296940)

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

ПРОДАЈЕМ виеће делове,
судоперу, електрични
шпиорет, кухињски сто,
четири столице. 065/23710-68. (297062)

ТЕСЛА, за рушење, 45 +
11, 2,61 ари, хитно,
30.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (296867/р)

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

(1/296421)

ШКОДА фаворит 135 л,
1991. годиште, регистрован, повољно. Тел.
061/352-11-40. (296964)

ФИЈАТ палио 1.2, 2001,
караван, изврстан, власник, гаражиран, повољно, без улагања. Тел.
064/123-63-65. (296943)

marketing@pancevac-online.rs

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, 65.000 евра, договор. 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. 060/153-2515. (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)

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 sredinu zatečenog stanja PROJEKTA, objekti u ozakonjenju: „BIODISK” na katastarskoj parceli br. 8558 K.O.
Kovačica, u ulici Novi Vinogradi bb, Kovačica, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta „SUNOKO”
DOO, ul. Bulevar Oslobođenja 60, Novi Sad.
Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca
projekta, može se izvršiti u kancelariji inspekcije, SO
Kovačica ul. M.Tita br.50, u periodu od 16. 10. 2020.
do 26. 10. 2020. godine, u vremenu od 10 do 14 sati.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, 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.

Петак, 16. октобар 2020.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

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

ПЛАЦ, 32 ара, Пелистерска, преко пруге, пола под
воћем. 064/113-47-76.
(296949)
ПРОДАЈЕМ плац, Долово,
16 ари, Ул. Лоле Рибара.
061/654-50-08. (297077)

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

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

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

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

ОГЛАСИ

КУЋА, 180 квм, нова, Војловица, укњижено.
063/771-75-96, 063/78471-34. (296970)
БАВАНИШТЕ, јефтина кућа 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)
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ЦЕНТАР, дворишна кукћа,
70 квм, 47.000. „Јанковић”, 348-025, 063/80412-72. (297024)

ПРОДАЈЕМ станове у изградњи, у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. 063/315872. (295514)

ТЕСЛА, двоипособан, 61
квм, X, ЦГ, 42.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (297064)

ТОПОЛА, 7 ари, кућа –
струја, вода, повољно.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (297035)

ПРОДАЈЕМ улични дворишни стан, власник, засебно двориште. Жарка Зрењанина. 061/382-88-88.
(296546)

УЛИЧНИ део куће, Војловица, 56 квм, двособан,
усељив, 12.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (297013)

СТРОГИ центар, Трг слободе, 30 квм, сређен,
опремљен, одмах усељив,
43.000 евра. 064/848-8884. (296883)

БЛИЗУ центра леп, новији,
68 квм, I, двоипособан,
натгкривено, паркинг место, 61.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (297078)

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

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две терасе,
трећи спрат, лифт, ТА, могућност ЦГ, 70.000, договор. 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”, 063/744-2866. (296867/р)

ПЛАЦЕВИ за градњу, центар и шири центар, од
60.000 до 170.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(296962)
НА ПРОДАЈУ плац на Кудељарском насипу, 28 ари,
градско грађевинско земљиште, излаз на две улице. 068/408-97-21. (297050)

СТАНОВИ
ПОНУДА

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, четворособан, 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, намештен, 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)
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ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ПОНУДА

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”, 063/83623-83. (296935)

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,
површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

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

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру. 064/314-00-68.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58 (297047)
квм, VI, sre]en, 42.000.
ИЗДАЈЕМ кућу, стара Ми(398), „Кров”, 060/551-64- са, Панчево. 060/011-9650. (296962)
66. (296948)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења
Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03

(2/295686)

СТРОГИ ЦЕНТАР, 106
квм, II, троипособан,
106.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (296935)

ИЗДАЈЕМ комплетно намештен једнособан стан
на новој Миси. Тел.
066/568-21-89. (297054)

ПРОДАЈЕМ СТАНОВЕ у
изградњи, у Ул. Патријарха Чарнојевића 8.
063/315-872. (296922)

ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан на Стрелишту,
слободан од 1. децембра.
060/144-85-80. (297058)

СТАНОВИ

ПОТРЕБНИ

ПОТРАЖЊА

РАДНИЦИ/Е

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама. Брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (297064)

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

АМК НЕКРЕТНИНЕ, куповина станова, исплата одмах. Продаја станова.
061/262-08-44. (297057)

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

КУПУЈЕМО станове и куће
у Панчеву. Брза исплата.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (294800)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двособан стан, 43 квм. Одмах усељив, Котеж 2, Кикиндска 11. Тел. 064/37112-17. (ф)

СТАНОВИ

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

ИЗДАВАЊЕ

ПОТРЕБАН двособан ненамештен стан, на дуже
време. Предност ЦГ.
064/866-20-78. (297026)
ИЗДАЈЕМ дворишну кућу
у центру Панчева.
0137404-467. (296980)

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

ИЗДАЈЕМ стан 63 квм, ненамештен, у ширем центру,
140 евра. 063/320-487. (296925)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
трособан стан. 060/33327-42. (296950)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари, ЦГ, IV спрат,
без лифта. 065/534-30-16.
(297004)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Тесли.
Зваати после 15 сдати.
063/755-51-77. (297002)

ИЗДАЈЕМ магацин 60 квм,
безбедан, бетониран, струја, 3 м висине, на Баваништанском путу. 060/42873-83. (296917)
ИЗДАЈЕМ се пословни
простор, Кафана „Ловац“
Панчево. Ул. Штросмајерова 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 некретнине, 061/262-08-44.
(297057)

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

ИЗДАЈЕМ четворособан ду- ИЗДАЈЕМ локал површине
плекс, у центру, намештен. 250 квм, на спрату у ТЦ
„Флоријан”, Милоша Тре064/320-84-32. (296806)
бињца бр. 4. 063/315-872.
КОТЕЖ 1, једноипособан, (296922)
49 квм, ЦГ, II, name[en
ИЗДАЈЕМ локал у Сокачеiydajem, 170 евра.
ту, 30 квм. Тел. 063/812064/888-59-60. (297030)
42-83. (297073)
ИЗДАЈЕМ дворишни једнособан ненамештен стан ИЗДАЈЕМ локал од 26 квм
у Панчеву, Немањина 8.
у центру. 064/564-82-72.
Тел. 064/184-87-50. (296894)
(297079)

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

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.

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

ПОСАО

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

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

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ „Јабука” у Јабуци, на пијаци,
површине од 20 до 120
квм. 063/315-872. (296922)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал 28 и 36 квм, код електро-техничке школе, центар, 18 до 20 сати.
063/751-07-79. (296923)

ПОНУДА

ПОТРЕБНИ службеници
обезбеђења за рад у фабрици Brose на Јабучком
путу. 060/700-77-74.
(296945)

Pančevo, Ružina 14

„РАДИЈАТОР” ДОО

ПОТРЕБАН радник за рад
у пластификацији, до 50
ПОТРЕБНА радница у пе- година. Plast pro. 064/192кари, Ул. Вељка Петровића 85-44. (297023)
12-а. 063/130-75-40.
РЕСТОРАНУ ROYAL у
(296971)
Авив парку потребни радПОТРЕБНИ продавци за
ници за припрему и прорад у пицерији и продавдају хране. 063/216-788.
ници. 064/259-96-62.
(297043)
(297005)

са IV степеном средње
школе.
013/343-530

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

DANITO DOO потребан
исккусан мајстор за погодн алуминијума.
060/367-70-00. (297020)

ПОТРЕБНА радница за
клање живине, са искуством. 064/172-79-38.
(296897)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(296916)
ПОТРЕБАН пекар.
062/404-144. (296916)
ПОТРЕБАН конобар за кафе „Покушај на Тамишу”.
063/278-250. (296919)
ПРАВНИК потребан канцеларији јавног извршитеља. Позвати, 061/333-7723. (296920)

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88

ПОТРЕБНИ радници за
рад на обезбеђењу и радници у хигијени. 062/567964. (296945)

ПРЕВОЗ, селидбе, макси
возило, тражим посао, могућност са радницима.
064/482-65-53. (296435)

ТРАЖИ се продавачица за
рад у пекари. Тел.
063/606-330. (297052)

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

ПОТРЕБНА радница за кување кафе и разнос нма
бувљаку.ч 065/533-44-13.
(296995)

ДУБИНСКО прање намештаја. Младен. 0641/11093-62 (СМС)

ПОТРЕБНЕ жене за рад у
шивари, ендлерица, ибер- КАМИОНСКИ превоз до 2
дек. 063/766-15-12. (297021) кубика, песак, шљунак, сејанац, шут, 1.500 динара.
062/355-154. (296342)

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

DANITO DOO, потребан
комерцијалиста, обавезно
знање алуминијумских система и рад на рачунару.
060/367-70-00. (297020)

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

ПОТРЕБНЕ жене за штрикање, плетење и шивење.
064/259-96-62. (297005)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

ПОТРЕБНА продавачица у ПРИВАТНОЈ фирми попекари. Плата већа за 20%. требан КВ електричар и
ПРОДАЈЕМ киоск на Коте- 064/217-48-56. (296627)
КВ приправник за послове
жу 2, Моше Пијаде. Тел.
у Београду. Контакт,
ПОТРЕБНИ помоћни рад- 065/847-00-95. (297025)
066/944-55-64. (297068)
ник, ученик у пекари.
064/217-48-56. (296724)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

ИЗДАЈЕМ сређен намештен стан, 40 квм, Стрелиште, 120 евра. 061/60202-61 (СМС)

НАМЕШТЕН леп дворишни стан са грејањем, већи једнособан. Стрелиште.
064/218-83-45, 362-406.
(297028)

marketing@pancevac-online.rs

ПОСАО

тражи

ТРГОВЦА и ВОЗАЧА

(4/296990)

БРАВАРИ траже посао:
надстрешнице, ограде, капије, степеништа, гелендери, репарација. Ђоле,
060/414-24-72, Влада,
060/764-43-92.

ПОТРАЖЊА

ДЕФЕКТОЛОШКИЊА с
вишегодишњим искуством
подржава децус а сметњама у развоју. Укључивање
у редован систем образовања. 061/618-84-40.
(297026)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)

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
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

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

Петак, 16. октобар 2020.

ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, столарија, повољно. 064/280-26-15.
(296800)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и
одвоз шута... 064/505-6244. (295646)
НЕГА старих, болесних
инвалидних лица.
063/868-04-51. (296953)

ВРШИМ превоз, чистим
шут, подруме, таване, шупе, гараже, дворишта, избацујем стари намештај и
непотребни отпад. Рушим
старе објекте. 063/196-5456, 061/130-44-33. Златко.
(296961)
БРИГА о старијем лицу,
имам препоруку. 063/332258. (296911)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.

НЕГОВАТЕЉИЦА, чувам
старије, 8 до 18, сем недеље. 060/421-05-91. (296951)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, вентил,
славине, поправке, одгушење канализације.
061/193-00-09. (296744)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (296800)
АЛУ ПВЦ столарија – ролетне, венецијанери, комарници, гуртне, поправљам, уграђујем. 064/18125-00. (296653)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-2070. (296905)

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (297001)

ПОВОЉНО обављам све
врсте физичких послова,
поштено, одговорно и педантно. 061/311-97-69.
(296991)

ШЉУНАК, песак, сејанац... Одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(297076)

ОБАВЕШТЕЊЕ
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 сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Довођење природног гаса до Ѕ2450, на катастарским парцелама бр. 3559, 3560,
3561/1, 3563 и 3566 КО Војловица СО Панчево,
носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад, Улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад.
Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни 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 процени утицаја на животну средину, као и да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог
обавештења.

ДРЖИМ часове немачког
језика, ученицима основних и средњих школа.
‘63/709-37-42, Марина.
(297045)

УСЛУГЕ послове водовода
и канализације. Тел.
062/371-055. (297065)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ када. 064/354-08-09. (296958)

ОЗБИЉНА жена чувала би
старију особу на пар сати.
065/237-10-68. (297062)

УСЛУГЕ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни. 065/842-84-29. (296974)
РАДИМО физичке послове: рушења кукћа, зидова,
обарање стабала, бетонирања. 064/122-69-78. (296972)
РУШЕЊА кукћа, зидова,
обарање стабала, одношење ствари, ископи, бетонирања. 064/122-69-78,.
(296972)
ОБАРАЊЕ двећа, ошење,
рушење, одношење ствари, чишћења подрума.
060/035-47-40. (296972)

СЕЛИДБЕ

ЕЛЕКТРО-СЕРВИС, климе,
монтажа,. Сервисирање,
бојлери, индикатори, инсталације ТА пећи, вешмашине, фрижидери.
060/521-93-40. (297048)

ВУКОМИР
ПЕТРОВИЋ

ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ купаћих, крпљење шупљих
када, гаранција. када,
Www.baltokad.co.rs
011/288-30-18, 065/34755-02. (291895)

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

БРАВАРИЈА, столарија,
молерај, купатила комплет, керамика, фарбање,
итд. Злато, 065/558-45-17.
(296996)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (293296)

Компанији „Утва – Милан Премасунац” из Качарева, потребни: металоглодачи, металостругари и борверкисти, са или без искуства.
Контакт телефон: 013/601-650

(ф)

СЕЛИДБЕ БОМБОНЧИЋБОРИС, екипа радника,
комбији, камиони, све релације по Србији. Селите
се без стреса!!! 063/253028, 064/444-66-74.
www.selidbe-bomboncic.com (296893)

ТВ СЕРВИС „Тесла елекетроник” - све на једном
месту. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (297018)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор.
Александар, 064(157-20-03.
(296996)

КЕРАМИЧАРСКИ радови,
све врсте керамичарских
радова. 064/492-79-58,
065/263-80-35. (296915)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС

ПРЕВОЗИМ кипером: песак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69-94.
(297074)

РАЗНО

ПОКЛАЊАМ четворокрилни половни орман.
069/369-69-93. (297027)
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбезђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради дружења, излазака.
Звати око 21 сат. 013/352203. (296886)

Последњи поздрав од супруге БОСИЉКЕ, ћерки
ВЕСНЕ и ЈАСМИНЕ, зетова ДРАГИШЕ и ВЛАДИМИРА и унука НЕМАЊЕ,
ЈОВАНЕ и МИХАЈЛА
(2/296871)

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

ТУРИЗАМ

ЈАВНИ ПОЗИВ
У циљу побољшања квалитета амбијенталног
ваздуха у граду Панчеву, Програмом буџетског
фонда за заштиту животне средине Града Панчева за 2020. годину планирана су подстицајна
средства, за коришћење гаса као енергента, у износу од 4.000.000 динара.
У овој години наведена средства ће се користити
као помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу, односно за суфинансирање трошкова типског кућног гасног прикључка у
току 2020. године, на тај начин што ће Град Панчево рефундирати део средстава утрошених у те
сврхе, у износу од 30.000 динара.
На јавни позив се могу пријавити грађани, власници индивидуалних објеката, са територије МЗ Горњи 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 наведене услове могу се обратити Граду Панчеву за рефундирање дела средстава утрошених на куповину типског кућног гасног прикључка, након чега ће
Град Панчево са њима закључити уговор и на текући рачун уплатити 30.000 динара.

Тел. 064/444-66-74

Документација коју је потребно поднети за јављање на јавни позив је следећа:

РЕНОВИРАЊЕ и адаптација ентеријера, грађевинска радња „Славонија”.
065/982-25-56, 064/49279-58. (296883)

1. Попуњен Захтев за рефундирање дела средстава 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),

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ мешалица, Панчево, Београд,
околна села. Наш превоз
до вас. 063/253-028. (296986)

ПОТРЕБНИ

VETRO SISTEM DOO
Utve Zlatokrile 9,
Pančevo

инструктори за „A” и „B”
категорију
(више извршилаца)

KONKURS

Телефон 013/33-43-45

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”.
Дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/12963-79. (297075)

ЗЛАТИБОР по промо цени, издајем опремљену кућу за одмор, 10 км од центра. 064/940-84-12.
(296944)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (296955)

ИВАН

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 ажурирања студије о процени утицаја на животну средину 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 Изградња комплекса термоелектране топлане Панчево, на кп. бр. 3523/12 К.О. Војловица.

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 064/12268-05. (296781)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа, висински радови. 065/535-2456. 8297067)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које смета. 063/369846. (296896)
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

ИЗДАЈЕМ рамску скелу
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (296903)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 065/314-90-18, 601892. (297039)

МОЛЕРСКО и гипсарски
радова. Неша, 069/44423-76. (296708)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребни намештај. 064/28030-16, 063/731-77-67.
Владимир. (296979)

27. VIII 1939 – 29. IX 2020.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

КЕРАМИЧАР. 063/825-1694. (296762)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
поправке, замена одмах,
повољно.- 013/331-657,
064/495-77-59.- (296901)
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marketing@pancevac-online.rs

(8/292091)

ПОСАО

ОГЛАСИ

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

2. Копија Уговора са ЈП „Србијагас”,
3. Копија фактуре издате од стране ЈП „Србијагас”,
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 грађанима, од стране Града Панчева, вршиће се до
утрошка средстава намењених за ову сврху, према редоследу поднетих захтева, а најкасније до
01. 12. 2020. године.
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13. октобра 2020. године заувек је склопила очи наша уморна
мајка

10. октобра 2020, у 76. години преминула је наша мајка

БОШКО БАЈОВИЋ
1938–2020.

ДЕСАНКА ЈАНЧИЋ

Бескрајно ти хвала за све што си нам пружио.
Твоји синови: ДРАШКО и ДРАГАН,
снаје, унуци и праунуци

ДУШАНКА НАЂ

1942–2020.

Вољени никад не умиру, све док живе они
који их се сећају.

Сахрана је обављена на Новом гробљу, 15. октобра, у 13 сати.
Ожалошћене кћерке РАДМИЛА и МАРИЈА са породицама и остала
родбина и пријатељи

Ожалошћени: ћерке МАРИЈА, ИБОЈА,
ТЕРЕЗА, ДАНИЈЕЛА, зетови и унучад

(78/297066)

(56/296994)

(73/297042)

Наша драга супруга, мајка и бака, преминула је 10. октобра 2020, али ће заувек остати у нашим срцима

Последњи поздрав

ЈОЖЕФ
УРКОМ

БОШКУ БАЈОВИЋУ

РОЗА БЕРАЦКА

1971–2020.

1948–2020.

Почивај у миру пријатељу.
ЖИКА и МИРА ВИЦАНОВИЋ

Њени вољени: супруг ЈАН, ћерке ЕВА, ЗУЗА, КАТАРИНА и МАРИНА
са породицама и ћерка АНА

(72/297041)

(67/297031)

Боле наш,

Последњи поздрав
драгом куму

Вољени мој Јоцо,
хвала ти што си мој
живот учинио посебним.

Последњи поздрав драгом колеги
Твоја СУНЧИЦА

УРКОМ
ЈОЖЕФ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији: мајка
МАРИШКА, брат ЗОЛИ,
снаја ЗОРИЦА
и братанице ЗОРАНА
и НАТАЛИА
(74/297051)

Велика туга у срцу
нам остаје за драгим
нашим

(38/296963)

Са болом се опраштамо од нашег дивног
зета

БОШКУ

УРКОМ ЈОЖЕФУ

ЈОЦИКОМ

1971–2020.
физички више ниси
са нама, али у срцима твојих пријатеља
ЏИМИЈА и СТАНКА
твоја доброта и братска љубав ће остати
заувек.

Породица
ЉУБОЈЕВИЋ

Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а.д. Панчево

(7/296891)

(49/ф)

Последњи поздрав и са великим болом у души
опраштамо се од тебе драги оче

УРКОМ
ЈОЖЕФА

Последњи поздрав нашој вољеној

Породица КОРАЋ

(41/296963)

(20/206912)

Последњи поздрав
вољеној мами, ташти
и баки

ЕВТОВ МИТКО
и ЧЕДИЦА

ИЛИНКИ МАРКОВИЋ

РАНКО АЛЕКСИЋ

Последњи поздрав
нашем драгом

(40/296963)

1935–2020.

1958–2020.

СТАНКИЈИ
ИВАНОВИЋ
рођ. 4. IX 1938 – 10. X 2020.
од ћерке СНЕЖАНЕ,
зета МИРОСЛАВА,
унука ТАТЈАНЕ,
МИЛОША,
ЈАСМИНЕ
и КРУНОСЛАВА
(51/296983)

Твоји најмилији: ћерке ВЕЛА и САЊА
са породицом и син ВЕЛИБОР

Заувек ћеш живети у срцима твојих најмилијих: ћерки БРАНКЕ, НАДЕ и ВЕСНЕ и синова
СЛАВКА и МАРЈАНА са породицама

(70/297037)

(22/296924)

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

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ
АНЂЕЛИЋ БОЖИЋ
САВА са породицом
(35/296956)

Последњи поздрав

ЈОЦИ

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

УРКОМ
ЈОЖЕФУ
од породица
ЖУРАВИЦА,
МАРИНКОВИЋ
и ИГЊАТОВИЋ
(31/296939)

Породица ВАСИЋ

(39/296963)

Петак, 16. октобар 2020.
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Вољена Мено,

МИЛЕНА ПЕТРОВИЋ
1927–2020.
Напустила си нас изненада, иако у позним годинама, 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, МИЛЕНА и ДУЊА и праунуци АЛЕКСЕЈ, АНДРИА
и АНТОН

Последњи поздрав

МАРИЈА СТАНОЈОСКИ
ДРАГОСЛАВУ МИШИЋУ
бившем председнику СО Панчева, познатом и по увођењу животних функција нашег града. Директору ХИП-а, председнику среза, Скупштине АПВ и функцијама у
СФРЈ.

Никад те нећемо заборавити ни прежалити.
Нека те анђели чувају.

(18/296909)

Твоји најмилији: отац ДРАГАН, мајка СЛАЂАНА,
Наш вољени

На свим дужностима радио је вредно, часно и достојанствено, због чега је био поштован и узор млађима.

брат ФИЛИП и ћерке ИЛИЈАНА и АНЂЕЛА

(76/2907059)

ПЕТРОВИЋ З., РОКСИЋ С., ШИМИЋ Д.,
пук. МИЛАДИНОВИЋ М., МИТРОВ Ж,
МАРЧЕТА К., ЂЕРИЋ С.,
СТАНИМИРОВИЋ М. ДИМИТРИЋ Д.,
и РИСТИЋИ
(16/296906)

НОВАК КРСТИЋ

Последњи поздрав

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

МАРИЈА СТАНОЈОСКА
ДРАГОСЛАВУ МИШИЋУ

Заувек те воле твоји анђели.
Ћерке АНЂЕЛА и ИЛИЈАНА

од пријатеља из Карате клуба „Динамо”
и Карате савеза Војводине

(77/297059)

(64/297022)

(27/296931)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав
драгој куми

КРЛЕТУ

МАРИЈА
СТАНОЈСКА

од породица ЈОШИЋ и МАРКОВИЋ
(34/296954)

Кумице, памтићемо
те увек онако веселу
и насмејану.
Нек те анђели чувају.

Последњи поздрав
пријатељу

Привилегија је била
познавати те, и проводити време са тобом, а времена је било мало.
Твоја ТАМАРА

МАРИЈИ

НОВАКУ
КРСТИЋУ

МИЋУКА

Последњи поздрав
вољеној мами, ташти
и баки

РАЈОВИЋ БОГИЋ
1936–2020.

ТАЊА и ДРАГАН
КОМАРИЦА

Последњи поздрав зету Богићу од БРАНКА.
Хвала ти на свему што си за мене учинио.

(75/и-р)

(80/297078)

Твоји кумови:
ДЕЈАН, БИЉАНА,
ИТАНА, БОЈАНА,
ОГЊЕН, АЛЕКСА
и ДАНИЛО

4. октобра 2020. преминуо је

СЕЋАЊЕ

(48/296978)

19. октобра навршава
се тринаест година
откако није са нама

18. октобра 2020. навршава се дванаест
година откако није
са нама наш

(21/296921)

Почивај у миру.
Заборав не постоји.

Породица
СТЈЕПАНОВИЋ

СЛАВИЦА и ЛИКА

(61/297007)

(43/296965)

СТАНКИЈИ
ИВАНОВИЋ

Последњи поздрав

МИЈОДРАГ
МОМЧИЛОВИЋ
МИЈОДРАГУ МОМЧИЛОВИЋУ
од ћерке ВЕСНЕ и сина ДЕЈАНА са породицама
(42/296965)

Последњи поздрав
од комшија из зграде
у Иве Андрића 23-а
(44/296965)

од ћерке ЉИЉАНЕ,
зета ЛАСЛА
и унука РОБЕРТА
(52/296984)

СПОМЕНКА
ПАВКОВИЋ
СЕКА
2011–2020.
Прошло је девет година откада ниси са
нама драга наша мајко, али љубав и сећање траје вечно.
Твоји најмилији
(59/297003)

МИЛКА
ИВКОВИЋ

Отац СТОЈАН, брат
МИЋА, снаја РАДА,
и братанци
НЕМАЊА и МИЛОШ
(60/297006)

ЂОРЂЕ
НИНИЋ

С љубављу
породица
(63/297017)
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СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

18. октобра 2020, у 12 сати, на гробљу у
Јарковцу даваћемо годишњи помен

ЗЛАТОЈЕ ГАЛЕТИН

ДУШАН ВЕКЕЦКИ

ЂУРЂИЈА ДАНИЛОВИЋ ЂУЈА
2005–2020.

С љубављу и поштовањем: СТОЈА, ЈАСНА,
САЊА и АЛЕКСА

16. X 2015 – 16. X 2020.

(45/296969)

У суботу, 17. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен нашем драгом

С љубављу: супруга ЛЕНКА и ћерке БИЉАНА и БЕБА

Ожалошћени: супруга НАДИЦА,
ћерка ЕМИЛИЈА, зет ДРАГАН
и унуке МИЛИЦА и ДРАГАНА

(55/296989)

(23/296926)

Речи непотребне, заборав немогућ, љубав и сећање вечни.

Навршило се годину дана од смрти наше вољене

СЕЋАЊЕ
1990–2020.

КРСТАНУ ШКРБИЋУ
Нисмо те заборавили.
Твоји најмилији
(79/297070)

РАДИВОЈ ЈОВАНОВ

НАДЕ ЈОВАНОВИЋ
рођ. Клипа

Пре четрдесет дана
си нас напустила кад
смо се најмање надали

Године које пролазе не умањују сећање и успомене на тебе.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруг МИОМИР, ћерке ДРАГАНА и МИЛИЦА, зетови ВЛАДИМИР
и ДАРКО, унуци МАРКО, НИНА, ЛУКА и ИВА

Твоји најмилији

(71/297038)

Сећање на драгог супруга

(47/296977)

СЕЋАЊЕ

ЂУРО
БОДЛОВИЋ
2017–2020.

МАРИЦА
ЈОВАНОВ

МАРИЈА БАБА
С љубављу МИЛЕНА,
ЕДИ и БАРБАРА

Увек у нашим мислима.

Живећеш заувек у
нашим мислима и срцима.

(50/296982)

2010–2020.

С љубављу
твоја породица

Твоја АНИТА
са породицом
(57/296997)

ЈОВАНА
ЋИРИКОВАЧКОГ
Сама, али увек у мислима с тобом.
Твоја ЗОРИЦА

(58/296999)

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

Сећање на наше драге родитеље

МИРОСЛАВА
МИНИЋ

И даље си у нашим
срцима и мислима.
ЦВЕТАНКА са децом
(54/296988)

(29/26934)

(68/297033)

3

ВЕКОСЛАВ
ПАНАЈОТОВИЋ

Сећање на наше родитеље

ПЕТРОВИЋ

2015–2020.
Године пролазе а ти
си још увек ту.

ВЛАДИМИР НОВАКОВ
1942–2019.
Туга и сећања...

Твоји најмилији
Породица

(53/296987)

20. октобра 2020. године, у 11 сати, на Новом
гробљу у Панчеву, одржаћемо четрдесетодневни помен

17. октобра 2020, у 11
сати, на Новом гробљу дајемо годишњи
помен драгој

(69/297036)

СЕЋАЊЕ

СОФИЈА

СВЕТИСЛАВ

ВЕЛИЗАР
АНОВИЋ

14. X 2018.

23. X 2018.

15. X 2008 – 15. X 2020.

Две године су прошле али сте ви још увек са нама и уз нас.

17. V 2020 – 17. X 2020.

Увек сте у нашим мислима.
Синови СРЂАН и ЛАЗАР са породицама

Ћерка СНЕЖАНА и син БОШКО са породицама

(30/296937)

(65/297029)

Сећање на наше драге

СЕЋАЊЕ

КАТИЦА
АНОВИЋ

СЕЋАЊЕ

ВУКЧЕВИЋ

НЕБОЈША
МИТРЕСКИ
СЛАВКУ
АЛЕКСИЋУ

КОСАРИ
БРКИЋ

1991–2020.

Твоја породица

Његови најмилији

Твоји најмилији

(46/296976)

(66/297030)

(62/297008)

ЈОНКА
СТАМЕНКОВИЋ
2008–2020.
Породица ТАСИЋ
(13/1296902)

СУЗАНА ТАСИЋ

РАДОМИР МИЋА
12. I 1942 – 17. X 1983.
(11/296899)

МАРИЈА

12. XII 1945 – 26. V 2017.
Ваш син МИКИ са породицом

2001–2020.
Породица ТАСИЋ
(14/296902)

Петак, 16. октобар 2020.

У уторак, 20. октобра 2020. обележавамо
трогодишњи помен нашем драгом

САШИ МАРСЕНИЋУ
1971–2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У суботу, 17. октобра, навршава се шест тужних месеци откако нас је напустио 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 многобројна родбина и пријатељи

СЕЋАЊЕ
Две године туге за тобом и само ми, твоји најмилији, знамо колико нам недостајеш

(5/296889)

Тешко је живети с патњом у души, видети
те свуда, а нигде те не наћи.
Недостајеш нам...
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

Прошло је четрдесет дана откада није са нама
наша драга

(28/296933)

ДРАГАН ИВКОВИЋ ЦОКИ

НИКОЛА
ЖИВУЉ

КАТИЦА МИТРОВИЋ КЕКА

СРЂАН МИЛЕТИЋ
Шест тужних месеци како ниси са нама.
Волимо те највише на свету.

Увек си у нашим мислима.
Твоји најмилији

(1/296846)

(6/296890)

Твој тата, сестра МАРА
и сестричине ДУЊА и СОЊА

25. октобра навршавају се две године од
смрти

У суботу, 24. октобра навршавају се две године
откако није са нама наш вољени супруг, отац и
деда

(32/296946)

(25/296928)

1938–2018–2020.

Породица МАТИЋ

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

(3/296875)

(8/296892)

из Старчева

Твоји најмилији: супруга МАРИЈА,
ћерка МАРИЈАНА и син ИВАН
са породицама ПЕМАЦ и ВЛАЈКОВИЋ

19. октобра навршава се двадесет пет година откада није више са нама наш драги

У недељу, 18. октобра, у
11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

БОШКО КЕЧА

СУЗАНА
ТАСИЋ

1914–1995.

1970–2001–2020.
Мама, брат са
породицом и ћале

Кћерка АНЂЕЛКА и син ГОЈКО са породицама

Заувек ћемо чувати
успомену на тебе.

ВЕРИ
ЦВЕТАНОВИЋ
1963–2020.

Твоји најмилији

Супруг ЈОВИЦА,
ћерка БИЉАНА
и син ВЛАДИМИР

(33/296666/р)

(36/296959)

(10/286898)

(19/296910)

2004–2020.

СТОЈАН

(15/296904)

Твоји најмилији

22. X 2018 – 22. X 2020.

Воле вас: ДРАГИЦА, ЗВЕЗДАНА
и МИРЈАНА са породицама
(4/296884)

Недостајање расте док
време и Тамиш пролазе, и ево већ четврту годину како је отишао наш

Шест предугих година
је прошло...

ДРАГАН
ДИВАЦ

БРАНИСЛАВ
САВАНОВИЋ

8. XI 2011 – 8. XI 2020.

21. X 2008 – 21. X 2020.

КЕРЕБИЋ

СЕЋАЊЕ

ОЛГА

ВЕРИЦА
ПАВЛОВИЋ

IN MEMORIAM

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР
БУЦУ БЕЛИ

СПАСИЋ

15. X 2002 – 15. X 2020.

ЈУЛКА
ЛУКИЋ

Боли и не пролази... недостајете нам бескрајно све ове
године. Заувек у срцу и души ваших најмилијих.

Чувамо љубав и сећање на њега и не заборављамо његову благост и доброту.

1934–2018.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

(37/296960)

ТИХОМИР
СТОШИЋ

1937–2017.

РАДОМИР НИКОЛИЋ

ДАНИЦЕ
МАТИЋ

Недостајеш...
Волимо те.

ДРИНКА МИХАИЛОВИЋ
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

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
19. X 2018 – 2020.

МИЛАН ПЕМАЦ

(9/296895)

2001–2020.

Помен ће се одржати 19. октобра 2020, у 11
сати, на православном гробљу у Старчеву.

1979–2020.

Ти си у нашим срцима, мислима и дивним успоменама.
Волимо те заувек.
Твоја: МИЦА, МИЛОШ и БАНЕ

Сећамо га се с љубављу и поштовањем.
Ћерка ЉУБИЦА
са породицом
(17/296907)

ЗОРАН са породицом

С поносом га се сећамо.
ТАША, УНА
и ПЕТАР
и породице
АВРАМЕСКУ
и СВЕТЕК

(26/296020)

(12/296900)

МАРИЈА

ДРАГАН

ЂОРЂЕ

1935–1987.

1961–1997.

1933–2017.

Заувек сте у нашим мислима и срцима.

16. III 1961 – 20. X 2014.
Ми знамо колико је тежак сваки дан без тебе.
Много тога си пропустио... Знамо да си поносан. Знамо да нас
чуваш.
Заувек твоји:
ћерке МАЈА и ДАДА,
супруга МИЛЕНА
и зет НИКОЛА
(24/296927)
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СЕЛО

Петак, 16. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАШТО НЕСТАЈУ ГОВЕДА У НАШИМ СЕЛИМА

КРАВЕ ЈОШ САМО НА СЛИКАМА
И ВЕЛИКИМ ФАРМАМА
Мали узгајивачи губе
трку са све оштријим
условима
Некад довољна
три-четири грла, а
данас – десет пута
више

Овај стручњак истиче да је почетком двехиљадитих година
кренуло укрупњавање у свим
областима производње.
– Када је говедарство у питању, на територији коју покривамо имали смо, условно
речено, десет великих фарми,
а данас практично имамо само једну. И то ону на Старом
Тамишу, која броји близу хиљаду грла, док други немају
више од двеста. Упоредо с тим,
сурови закони тржишта довели су и до одумирања производње крава на селу, на шта је
утицало и све ригидније пооштравање услова откупа. Подсећања ради, до пре двадесетак година нису били јасно дефинисани стандарди по питању соматских ћелија, микроорганизама, протеина, а није
било ни плаћања по масној јединици и количини. Важио је
само принцип „тел-кел”, то јест
колико се произведе, толико се
прода – каже Ромић.
Поменуто пооштравање услова тражило је нова скупа улагања, пре свега у опрему и мере хигијенске превентиве, што
мали, а чак ни средњи произвођачи нису могли да испрате,
па с временом ни млекаре више нису хтеле с њима да раде.
– Некада је могло да се живи од три-четири краве, али се
с временом однос уложеног и
враћеног смањивао, па је за егзистенцију сада неопходно тридесет-четрдесет грла. Опстају
углавном они који имају сеоске

Банатски Брестовац: У току
је раз вла че ње ин ста ла ци ја
(жица) за постављање расвете у Улици војводе Степе, а
ускоро почиње и асфалтирање улица које су обухваћене
јав но-при ват ним парт нер ством (Иве Лоле Рибара, Вука Kараџића, Kутина 2 и Поњавичка). Дом културе у суботу, 17. октобра, организује
радионицу веза (пријављивање на телефон 066/362-352).
Банатско Ново Село: Завршено је асфалтирање Улице
Жарка Зрењанина, а приводе
се крају радови у Улици ЈНА,
док је тек започела изградња
у Улици Михајла Пупина и
на Црепајском путу.

Говедарство у овим крајевима
поделило је судбину и других
пољопривредних грана не само у Панчеву већ и у целој Србији.
То се, према речима Драгана Ромића, стручног сарадника за сточарство у Пољопривред но-са ве то дав ној слу жби
Институт „Тамиш”, у овом случају превасходно односи на интензиван или мање интензиван нестанак малих произвођача.

Више не важи „тел-кел”

Месне актуелности

Долово: Удружење свих пензионера обележило је Међународни дан старих, а у плану је и екскурзија поводом
Дана туризма.

Све је мање пашњака, а с њима и ових племенитих животиња
па шња ке у ме сти ма, по пут
Иланџе или Уздина, и испашу
од готово девет месеци. Захваљујући фактички бесплатној
храни, на њихов опстанак претерано не утичу ни ниже цене,
јер немају ни одговарајуће количине, ни адекватан квалитет
– наводи стручни сарадник.

Како наћи рачуницу?
Његов колега Никола Стојсављевић напомиње да већ дуже
време постоје подстицајне мере

се баве овом производњом будући да она захтева ангажовање пуна 24 сата. Питање радне
снаге је постало акутни проблем; чобане је тешко наћи, па
су произвођачи принуђени да
мењају начин држања, а и њихове обавезе према другим субјектима у раду постале су веће. Цене сировина које учествују у формирању произвођачке
цене млека нису стабилне, као
ни ниска цена млека код откупа, која се тренутно креће од

ЦЕ НЕ ВА РИ РА ЈУ
Према речима Николе Стојсављевића, цена млека варира од откупљивача до откупљивача, али је дефинисана правилником о квалитету сировог млека.
– Постоје параметри за одређене врсте сировог млека,
који узимају у обзир хемијски састав млека и микробиолошку анализу млека, то
јест у зависности од укупног
надлежног Министарства пољопривреде које су ипак довеле до повећања броја крава под
контролом продуктивности и
да се људи баве производњом
млека.
– Ипак, узрока за гашење малих фарми има више, пре свега зато што се од фармера, пре
свега, тражи испуњавање законом прописаних зоохигијенских и зоотехничких услова, а
један од разлога може бити и
то што одгајивачи не желе да

броја микроорганизама и соматских ћелија имамо дефинисану класу. Да би млеко
било прве класе, треба да садржи до 100.000 милилитара микроорганизама и укупан број соматских ћелија до
400.000 милилитара. На
произвођачима остаје да
квалитетом и количином
млека утичу на цену – истиче
Стојсављевић.
29 до 34 динара по литру. Додатни проблем је што подстицајне мере касне, како по грлу, тако и за предато млеко,
као и то што држава форсира
неку другу производњу, попут
товног говедарства – каже запослени у Институту „Тамиш”.
Највећи ломови и проблеми
су баш код малих произвођача, па и они који су били укључени у систем контроле продуктивности масовно гасе фарме, неки чак и преко ноћи...

– Евидентно је да се број
произвођача смањује, а самим
тим и број крава. Лоше је и то
што неки произвођачи очекују
подстицајне мере, а не раде на
увећању производње млека по
грлу. С друге стране, производња на газдинству је разноврсна, па се на сточарство надовезује и ратарство, као и неке друге гране које обезбеђују
прилив новца у неком периоду. То је можда и разлог због
чега неки још увек не гасе производњу млека. Уопште, онај
ко себе налази у овом послу и
има одговарајућу корист, преживеће све ово, јер се у говедарству зарађује сваког дана,
али исто тако и троши, само је
питање колико остане. Ситуацију би им донекле олакшало
скраћивање времена код исплате и уплате, то јест када би
свако испуњавао своје обавезе
према произвођачу. То би узгајивачима донело сатисфакцију за уложени рад, јер ни
они сами веома често нису сигурни како и шта даље или
чиме би се бавили ако и када
напусте производњу млека –
истиче Стојсављевић.
Он ипак наводи добре примере успешних малих произвођача, попут Новосељана Милорада Манојловића, Зорана
Пећера и Јована Догана, Доловца Владана Станковића,
или Панчеваца Ђорђа Чизмаша и Јована Томића...
Чета невелика, али одабрана, пре свега зато што уме да
на ђе ра чу ни цу у ова те шка
времена.

Глогоњ: Трају радови на копању канала дуж новоасфалти ра них ули ца. Рад ни ци
ЈКП-а „Зелинило” у петак, 9.
октобра, орезивали су гране
које су се надвиле над неким
улицама. Фудбалери су победом у Kачареву преузели прво место на табели Друге јужнобанатске лиге.
Иваново: Поводом треће узастопне победе у акцији „Сакупи, уштеди – видећеш да
вреди”, када је ивановачка
школа поново прикупила највећу количину рециклажног
материјала у Војводини, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине Ивановчанима је доделио награду од 150.000 динара, што је
ове године искоришћено да
сваки ученик добије неопходан прибор.
Јабука: Тринаеста Дечја ликовна колонија одржана је у

уторак и среду у Дому културе. Због пандемије, у њој су
ове године учествовали само
ученици јабучке школе, а ментор им је био наставник ликов ног Иван Ве лич ко вић.
Управа КУД-а „Васил Хаџиманов” уписује нове чланове,
сваког понедељка и петка од
19.30.
Ка ча ре во: До ку мен тар ни
филм „Пло до ви те на еден
даб”, који говори о 70 година
досељавања Македонаца у Војводину, претпремијерно је
приказан у понедељак, 12. окто бра, у До му омла ди не.
Удружење жена „Етно-кутак”
и Дом културе приређују радионицу хеклања у четвртак
и петак, 15. и 16. новембра,
од 13 до 15 сати.
Омољица: Отворен је Музеј
старих војних аутомобила, јединствен у Србији по својој
поставци. Недавно је у саобраћајној несрећи настрадао
бициклиста из Старчева. У
школи су наставници свих
предмета од петог до осмог
разреда, на предлог наставнице енглеског језика Весне
Лазић, започели пројекат о
животу Ане Франк.
Старчево: Током ове недеље
извиђачи, ловци, риболовци
и остала удружења и спортски клубови, у сарадњи с Месном заједницом и школом,
спроводе акцију пошумљавања места са стотинак садница сибирског бреста. Месна
заједница је организацији под
називом „Чепом до осмеха”
предала нову количина пластичних затварача, које и даље сви људи добре воље могу
одлагати у кутије у ајнфору
зграде Месне заједнице. Монодрама „Вече једног глумца”, у изведби Јовице Јашина, одиграна је у уторак, 13.
октобра, у KKK-у. Јесења акција одношења кабастог отпада (у који не спадају грађевински шут, пепео и слично)
биће уприличена од 19. до 23.
октобра, и то по следећем распореду: Доњи крај (понедељак), Горњи крај (уторак), Шумице (среда) и Радничко насеље (четвртак).

СТАРИЈИ ДОЛОВЦИ ПОНОВО У АКЦИЈИ

Пензионери
обележили свој дан

ИВАНОВАЧКА ШКОЛА НАПРЕДУЈЕ НА МНОГИМ ФРОНТОВИМА

Видело се да вреде
У Основној школи „Моша Пијаде” у Иванову у последње време
било је лепих вести, а пре свега
радује то што је уписано петоро
ђака више него прошле године,
речи су директорке те установе
Сање Симић Мијатовић.
– То значи да имамо седамдесет троје ученика од првог
до осмог разреда и још десеторо у припремно-предшколском
узрасту. Поред тога, 1. септембра званично је отворен вртић,
који је практично почео да ради 14. септембра, колико нам
је требало да припремимо све
неопходне услове, пре свега када је реч о папирологији. Тако
сада тамо имамо мешовиту групу малишана узраста од три до
пет година, која броји двадесет троје деце, што је заправо
пун капацитет, а истовремено
су примљени сви заинтересовани. Ипак, у овој ситуацији,
када неки родитељи раде од
куће и не доводе децу, редовно
их долази петнаестак – каже
директорка.

Она додаје да је тачно десет
уписаних првака, а у односу на
прошлу годину, разлика је у томе што не постоји комбинова-

тако да сада у школи постоје
по четири одељења нижих и
виших разреда, као и једна група у продуженом боравку.

Ђаци ОШ „Моша Пијаде” увек су
посвећени очувању животне средине
но одељење, као када су ученици трећег и четвртог разреда
заједнички похађали наставу,

– Школа је и ове године у
пројекту Министарства просвете под на зи вом „Обо га ћен

једносменски рад”, с тим разликом што су сада све активности преусмерене на подршку
учењу, јер су часови скраћени
због прописаних мера Владе.
Када се стекну услови за нормалан рад, акценат ћемо ставити и нешто друго што децу
занима – каже Сања Симић
Мијатовић.
Иначе, ова школа је прошле
године, трећи пут заредом, победила у акцији „Сакупи, уштеди – видећеш да вреди”, с највећом количином прикупљеног рециклажног материјала.
Тим поводом је Покрајински
секретаријат за заштиту животне средине Ивановчанима
доделио награду од 150.000 динара, што је ове године искоришћено да се за сваког ученика купи неопходан прибор
за рад. Ови поклони су стигли
на сам крај Дечје недеље, која
је ове године, из разумљивих
разлога, обележена скромније
не го ра ни је, и то углав ном
спортским манифестацијама.

Већ деветнаест година сваког 1. октобра обележава се
Ме ђу на род ни дан ста рих
особа. Тог датума недавно је
приређен и пригодан скуп у
Београду, у организацији Саве за пен зи о не ра Ср би је, с
циљем да се јавности скрене па жња на про бле ме и
потребе старих чланова друштва, а указано је на то да
њима, поред осталог, треба
побољшати квалитет живота кул тур ним и дру гим
садржајима.
Након три дана то је у својим просторијама учинила и
месна организација пензионера Долова, када се, према
речима њиховог председника
Владе Димитријева, уз поштовање свих епидемиолошких

ме ра, оку пи ло три де се так
чланова.
– Констатовали смо да у
нашем селу владају толеранција и међусобна солидарност
између старих и младих, што
треба и даље неговати. Поред
тога, закључили смо да ћемо
и надаље да обележавамо овај
важан датум, а договорили
смо се да за Светски дан туризма организујемо једнодневни излет на неку од оближњих, али занимљивих локација – наводи Димитријев.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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Културни телекс
Тематски програм

ОТВОРЕН КОНКУРС

НАГРАДА ЗА МЛАДЕ УМЕТНИКЕ

Петак, 16. октобар, 19 сати, Градска библиотека Панчево:
промоција књиге афоризама „Дођох, видех, пребегох” Зорана
Т. Поповића. О књизи говори угледни српски књижевник и
књижевни критичар Васа Павковић.

Рок за пријављивање
20. јануар

Представе

Студио „Wolf Art” позива младе уметнике из Панчева да своје радове представе на конкурсу који је отворен до 20. јануара 2021. године. Овогодишњи
наградни фонд за најбољи рад
износи петсто евра.
Циљ оснивања награде је да
на локалном и националном
нивоу пружи подршку и видљивост младим уметницима
из Панчева, као и да се кроз
са рад њу раз ме њу ју зна ња и
искуства неопходна за развој
савременог уметника на почетку његове каријере. Награда се
додељује на територији града
Панчева, други пут ове године.
На конкурс се могу пријавити уметници од осамнаест до
тридесет година старости, који
су рођени или живе на територији града Панчева (с насељеним местима). Конкурсом је
предвиђена изложба финали-

Субота, 17. октобар, 12 сати, дворана Културног центра Панчева: представа за децу „Прича о вуку и Црвенкапи” Позоришта за децу „Maximus Art” из Београда.

Музика
Среда, 21. октобар, 19 сати, сцена Културног центра Панчева: концерт трија „Аратос”.

Изложбе
Среда, 21. октобар, 19 сати, фоаје Културног центра Панчева: изложба цртежа „Интимне приче” Лидије Узелац.

ИЗЛОЖБА СЛИКА АЛЕКСАНДРА АЛИМПИЋА

Образ и појаве

ста у просторијама Народног
музеја Панчево. На изложби ће
бити свечано проглашен победнички рад, а аутору ће бити уручена новчана награда. Млади
уметници могу конкурисати с
максимално три рада. На конкурс можете послати слику, цртеж, графику, скулптуру или инсталацију.
Пријављивање на конкурс врши се електронским
путем. На имејл адресу kontakt@vukvuckovic.com доставите: кратку уметничку
биографију (једна страна);
фотографије радова у JPG
формату, до три рада; назив рада, којом техником
је рађен, димензије; интернет презентацију уметника
– сајт или неки други профил на коме се може детаљно информисати о раду
уметника („Фејсбук”, „Инстаграм”, „Behance”…) и
контакт-телефон и имејл.
Непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Рок за пријављивање је 20.
јануар 2021. до поноћи. Финалистима конкурса ће најкасније до 25. јануара бити јављено када да донесу радове у
музеј ради изложбе. Изложба
финалиста ће бити одржана у

Народном музеју Панчево почетком фебруара. Тачан датум
биће благовремено објављен.
Победник конкурса биће проглашен на отварању изложбе.
Жири чине историчарка уметности и директорка галерије „X
Vitamin” Ксенија Маринковић,
уметник Душан Марино, историчар уметности Димитрије Јованов, уметник Вук Вучковић и
директорка студија „Wolf Art”
Ива Вучковић Лујански.
Предност на овом конкурсу
имаће самостални уметници,
уметници који су завршили неку уметничку школу, студенти
уметничких школа, али и самоуки уметници који се професионално баве уметношћу или су
на путу ка професионалној каријери. Достављени радови морају да буду спремни за поставку,
с пратећим инструкцијама о начину поставке (уколико их има).
Потребно је обезбедити систем
за качење и поставку. Охрабрују се савременост, иновативност
и лични уметнички израз.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ДАРКА ЈЕШИЋА
У Народном музеју Панчево
у уторак, 13. октобра, отворена је изложба слика Александра Саше Алимпића под називом „Образ и појаве”.
Ово је његова шеста самостална изложба, на којој представља радове настале у периоду од 2019. до данас, који
су у потпуности реминисценција, платна што одишу монументалношћу и по величини и по мотивима, рађена
углавном акриликом.
Александар Алимпић је рођен 1966. године у Панчеву.

О књизи „Via Dolorosa”

Први контакт са сликарством
и прво образовање стиче још
1992. у атељеу чувеног панчевачког сликара Чедомира
Кесића, а завидан таленат и
посвећеност доводе га и до
Академије Српске православне цркве за живопис и консервацију у Београду. Од тада па до данас бави се сликарством. Радио је на осликавању неколико православних храмова, у Ораховцу, Сакулама, Сефкерину, а самостално је осликао Цркву Св.
Архангела у Хајдучици.

избор

МОЈ
МОЈ
Кућа од папира

У Градској библиотеци Панчево
у четвртак, 8. октобра, представљена је књига „Via Dolorosa”
старчевачког писца Дарка
Јешића. Идеја за ову књигу настала је пре дванаест година, а она
је завршена почетком 2020. Аутор је посветио роман свом сину.

Радмила Видовић,
сваштар, домаћица и
логистичка подршка
МУЗИКА: Свако моје добро
јутро почиње уз „Рок радио”,
а дан завршавам певушећи
хит групе „Jinx” – „Идем тамо где је све по мом”.
ФИЛМ И СЕРИЈА: Што се тиче седме уметности, после филма „Џокер” ништа ми није
оставило утисак, али с нестрпљењем очекујем нову сезону
серије „Casa de papel”, уз поруку личне природе: „Професоре, не опраштам ти Најроби!!!” Ради се о крими серији
о осам пљачкаша који узимају
таоце и затварају се у Краљевску ковницу новца, где ум целе операције манипулише полицијом како би спровели свој
план. Прича постаје пуно комплекснија, али ово је основни
заплет од којег све почиње.
КЊИГА: Ако има некога ко
још није прочитао књигу Фредрика Бакмана „Човек по имену Уве”, под хитно идите у
библиотеку. Уве је џангризало – један од оних што упиру
прстом у људе који му се не
допадају као да су провалници затечени под његовим прозором. Сваког јутра Уве иде у
инспекцију по насељу у ком
живи. Премешта бицикле и
проверава да ли је ђубре правилно разврстано – иако је
већ неколико година прошло
откако је разрешен дужности
председника кућног савета.

Страну припремила

Мирјана
Марић

– Утисци су засад добри. Људи који су је читали препознали су добру причу. Нисам писао неким необичним и до сада невиђеним језиком. Можда
сам користио мало старински
модел писања који је импрегниран неком аутентичном фор-

мом за којом сам дуго трагао.
Чини ми се да сам постигао да
су реченице флуидне и да трепере као заставе када се читају
– рекао је Дарко Јешић.
Назив „Via Dolorosa” значи
„Пут суза”, а као и цела књига,
он је метафора. Чине је тридесет три поглавља, симболично,
колико је Исус имао година.
– Књига се може тумачити
на два начина. Један је онај
који читалачка публика одмах
препозна, а то је историјски
амбијент. Други је оно о чему
причам са онима који то препознају – објашњава Јешић.
Радња се одвија у првој половини двадесетог века у месту Тарско (данашње Старчево), у периоду Аустроугарске
монархије. Главни лик је Томислав Табачки, локални сли-

кар аматер, који пише своју
животну исповест у душевној
болници у Ковину свом сину
којег стицајем несрећних околности никада није видео. Такође се све завршава на истом
месту. У њој се налази доста
ликова, а један од најбитнијих
је његова изабраница Барбара,
која је била његова муза.
Дарко Јешић се бави писањем од деведесетих, када је
своју поезију објављивао у зборнику „Рукописи”. Аутор је рокенрол монографије „Рокери
из неолита”. Након завршетка
студија радио је као наставник
и професор у основној и средњој школи. Био је пратећи вокал и текстописац у локалном
панк-рок бенду „Креативни неред”. Сада ради као директор
Дома културе у Старчеву.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ АНЕ ВУЧКОВИЋ

Роман „Yugoslav”

Или откако је „извршен преврат”, како Уве говори о томе. Људи га зову „огорченим
комшијом из пакла”. Али зар
Уве мора да буде огорчен само због тога што не шета около са осмехом залепљеним на
лице?
Међутим, иза његове мрзовоље и педантерије скрива се
једна прича и много туге... И
тако, када комшије које се
усељавају у суседну кућу једног новембарског дана случајно униште Увеово поштанско сандуче, изненада почиње топла прича о одрпаним
мачкама, неочекиваном пријатељству и древној вештини
вожње аутомобила с приколицом. Прича која ће суштински променити једног човека
и једно удружење станара.
ПОЗОРИШТЕ: Препоручујем
две представе Ралета Миленковића на „Крсманцу”: „Наши дани” и „Стриптиз”, које
су фантастичне. После представе „Наши дани” изађеш на
улицу и као да ти је неко опалио шамар, освестио те и дао
мало другачији поглед на свет.

У дворани „Аполо” Дома омладине у четвртак, 8. октобра,
одржана је промоција романа
„Yugoslav” Ане Вучковић, који
је био у прошлогодишњем најужем избору за НИН-ову награ ду. Те ве че ри с њом
је разговарао панчевачки писац
Вуле Журић о самој књизи, мотивима и емоцијама везаним
за другу номинацију за престижну књижевну награду.
Како је она објаснила, окидач за писање књиге била је болест и смрт њеног оца, као и
нестанак једног света, с којим
су се они што су у њему живели

тешко мирили. Ана Вучковић
је рођена и живи у Београду.
Завршила је драматургију на
Факултету драмских уметности у Београду, а затим и мастер-студије филмологије на
истом факултету. Новинарка је
Радио Београда 2 и колумнисткиња „Сити магазина”. Објављене су јој четири књиге: „Епоха липса јуче” (2003), „Lust ’n’
Dust” (2004), „Плишани солитер” (2007) и „Surfing Serbia”
(2012). Њене приче су објављене у збиркама прича групе аутора „Крик!” и „Краљица Лир
и њена деца” (2017), а песме у

тридесет трећем броју „Рукопи са”, збор ни ка поези је и

кратке прозе младих с простора бивше Југославије (2010).

О ИЗЛОЖБИ И КОЛОНИЈИ

Ликовни уметници ће се ипак дружити
У суботу, 17. октобра, у Делиблатској пешчари биће одржана 52. ликовна колонија „Делиблатски песак”, у измењеном режиму, због коронавируса. Овом приликом окупиће се
осамнаест локалних уметника
како би се одржао континуитет манифестације, а изложба
насталих радова биће представљена већ до краја ове године.
Колонија ће се одржати уз подршку Градске управе Панчева.
Из познатих разлога и изложба с претходне колоније није
била одржана у стандарном термину, већ су суграђани имали
прилику да је виде у Народном
музеју Панчево од 11. септембра до 6. октобра. На тој изложби
били су представљени радови

седамнаест аутора из Панчева,
ликовних центара из Србије и
из иностранства. То су Стефан
Анчевски из Македоније, Невелина Јанакиева из Бугарске,
Велизар Крстић из Београда,

Наташа Будимлија из Београда, Јелена Пуљецовић из Зајечара, Марија Алексић из Ниша, Звонко Павличић из Косовске Митровице, Томислав Сухецки из Вршца и панчевачки

ствараоци Ивана Штопуљ, Марија Лазић, Милосав Урошевић и Драган Ђорђевић.
– Мотиви су овог пута, као
што је најчешће био случај и у
претходним сазивима, шаренолики. Ми по концепту не условљавамо уметнике одређеним
темама, већ они могу да представе своју поетику како желе.
Ипак, види се да је доминантан
пејзаж. Пешчара је надахнуће
за све нас који смо боравили
тамо. Често људима који долазе издалека овај амбијент и сусретања дуго остају у сећању –
рекао је Милосав Урошевић.
Педесет прва ликовна колонија трајала је од 19. до 26. августа прошле године, а овогодишња ће трајати само један дан.
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ПАНЧЕВЦИ ПЧЕЛАРИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КАД УБОДИ НЕ БОЛЕ
О пчелама знамо доста, а опет – не
знамо ништа. Њиховог убода се углавном плашимо, а у ономе што производе слатко уживамо. Ови инсекти
опрашују више од осамдесет одсто
биљака које користимо у исхрани, као
и биљке којима се храни стока, попут
детелине и луцерке, па имају значајну улогу у производњи меса и млека.
Од пчела зависи сваки трећи залогај
који поједемо! На крају, пчеле производе мед – врло корисну и лековиту намирницу, као и пчелињи восак,
који се користи још од доба старих
Грка и Римљана.

Ментор, воља и рад
Бојан Дехељан (42) почео је да се бави пчеларством пре четрнаест година. Отац му је пчелар од 1974, па је
још у детињству заволео овај посао.
– Имао сам седам година када сам
се први пут срео са пчелама. Тата ме
је одвео у пчелињак, ставио капу и
показивао пчелиње друштво. Морам
да признам да сам осећао страх и да
сам им као мали ретко прилазио. Изузетак је било врцање (цеђење) меда,
коме сам морао да присуствујем –
прича Бојан.

Јовица Каталина
отеклина од пчелињих убода – прича
Радован.
Каже да код њега страх није никада постојао, али опрез је увек ту.
– Пчелар прво мора да схвати узроке због којих пчеле нападају и, када
се понаша у складу с њиховим навикама, ризик од убода своди се на минимум, наравно уз коришћење заштитне опреме када је неопходно. Оног
тренутка када љубав према пчели потисне страх, бол од убода, физички
умор и жељу за зарадом, обичан човек постаје пчелар! – објашњава он.
Пчеларством се бави из љубави и
хобија, а полако, како услови дозвољавају, иде ка озбиљнијој производњи, што је тежак и ризичан пут на
ком опстају само најупорнији.
Каже да је за пчеларе највиши циљ
да сачувају пчелу од несавесне употребе пестицида, болести и штеточина.
– Тешко је привући младе људе да
се овим баве, а затим и едуковати потрошаче о добробитима коришћења
пчелињих производа, и како да разликују прави мед од фалсификата, којих има много – закључује Радован.

Увек у природи

Бојан Дехељан
Када је почео самостално да се бави пчеларством, знао је да није алергичан на убод, да само мало отиче, па
је страх с временом нестао.
– У почетку има доста улагања. Неопходни су ментор, воља и доста рада.
Ако се озбиљно бавите пчеларством,
треба нон-стоп да будете међу кошницама. Са пчелама треба ићи на паше
или их редовно обилазити, а то се све
дешава на планини, у шуми, пољу...
Углавном на свежем ваздуху, у природи. Долазак на пчелињак је лековит и сви пчелињи производи су лековити. Сам убод пчеле има терапеутско дејство, ако нисте алергични –
објашњава.
Своје пчеле сели на четири-пет различитих паша (уљана репица, багрем,
липа, сунцокрет). У зависности од прилика, различите су количине меда.
– Моја породица се озбиљно бави
производњом и по броју друштава
спадамо у професионалне пчеларе.
Најлепше је кад устанеш ујутру, одеш
у пчелињак, прошеташ се поред кошница и осетиш мирис нектара. Одмах те обузме задовољство јер је паша добра и почињеш рад са пчелом у
добром расположењу – каже он.
Бојан је члан Пчеларског друштва
у Омољици, где са пар ентузијаста
ради на његовом омасовљењу.

Традиција од осам деценија
Радован Шофеј (36) ушао је у свет
пчеларства још као дете, па се првих
сусрета са пчелама више и
не сећа. Пчеларством се бави од 2004. године.
– Некако имам осећај
да су, од кад сам постао
свестан себе и своје околине, пчеле увек биле ту, у
мојој непосредној близини.
У фамилији смо увек имали кошнице уназад преко
осамдесет година! Из тог
раног периода детињства
остало је дубоко урезано
сећање на мирис и укус свеже оцеђеног меда, саћа тек
из ва ђе ног из ко шни це,
свитања и смираја дана у
расцветалој Делиблатској
пе шча ри,
и
на рав но

Јовица Каталина (51) почео је да се бави пчеларством пре шеснаест година
сасвим случајно, када је у ревији „Добро јутро” прочитао текст о пчеларењу.
– Тада сам решио да се и ја опробам. Купио сам четири нове кошнице
и два друштва и тако кренуо. Из године у годину тај број се увећавао и
сада имам преко седамдесет кошница – прича Јовица.
Верује да је сваком човеку интересантно да гледа како пчела марљиво
лети око цвета и истиче да за један
килограм меда пчела мора да слети
на 150.000 цветова.
– Ако пчеларење посматрате као
хоби, морам рећи да је скупо. Опрема није баш јефтина. Да бисте почели, потребно је да набавите кошнице
и ројеве пчела, или кошнице са пчелама, димилицу, заштитне рукавице,
пчеларску блузу, а касније и центрифугу за мед, и још додатне опреме.
Постоји правило међу пчеларима да
се опрема не позајмљује, због ширења пчелињих болести, тако да сваки
пчелар мора поседовати готово комплетну опрему – објашњава он.
Чист ваздух и мириси пчелињих
производа из кошнице делују благотворно на човеково здравље. Позната
је и чињеница да пчелари дуго живе.
– Кад отворите кошницу и осетите
мирис воска, прополиса, нектара и
када видите као пчеле ужурбано раде, и ви добијете неки елан да им помогнете и пружите најбоље услове, а
оне ће вам као награду донети пуне
рамове меда – каже.

Радован Шофеј

Последњих година улаже се велики труд да пчеле остану живе и здраве због претеране употребе пестицида.
– Сведоци смо јако великих губитака услед тровања због несавесних
људи који прскају воће и ратарске
културе у цвету, иако је то законом
забрањено. Тако, услед великих губитака пчела излетница, имамо смањене приносе меда по кошници. Као и
све у пољопривреди, и пчеларство зависи од временских прилика. С променом климе, уочљиво је да су приноси пчелињих производа све мањи.
Било је година када се центрифуга за
цеђење меда уопште није покретала,
али љубав према том малом инсекту
тера вас да верујете да ће следећа година бити боља и да ће вам вратити
осмех на лице – закључује Јовица.

Квалитет изнад свега
Војкан Милутиновић (49) трећа је генерација пчелара у породици. Професионално се пчеларством бави једанаест година, а био је и председник
Друштва пчелара у два мандата. До
сада је освојио више од тридесет медаља на државним и иностраним изложбама.

Војкан Милутиновић
– Као мали сам имао страх од самог звука који сам могао да чујем док
сам прилазио кошницама. С временом је то нестало. Најважније је да не
покушавате да се одбраните од њих.
Сви махинално крену да се бране рукама, а тек то може направити проблем. Најбоље је ставити руке на лице или стати иза неког грања јер се
тако смањују визуелне могућности
пчела. Оне теже убоду
у пределу лица јер очи
дају одсјај, а из носа и
уста се осећа угљен-диоксид. Тај мирис њима
није пријатан – објашњава Војкан.
Пчелар дневно отвори око педесет кошница, а у њима редовно
има пчела које нису
расположене. Каже да
на то да ли ће некога
бости утиче више фактора. Углавном су битне временске прилике,
па ако је тмур но
или ветровито, боље је не дирати
кошнице.
– Деси се и, када на пролеће људи
прскају воће, да се пчеле „наљуте”, па
ми се често дешавало, када се вратим
кући, да супруга прво узме четку и
скине све жаоке, па тек онда одело
мо же да се пе ре. Оне ре а гу ју на

употребу хемије, а данас се прска све,
без икаквог реда, а онда пчеле буду
изложене отрову – прича он.
Да би се неко бавио пчеларством,
мора да има много стрпљења, јер пчела не може да се дресира. Она живи
за заједницу. Животни век пчела у
летњем периоду је само четрдесет дана, док зимска пчела живи и до шест
месеци.
– Врло је битно не пореметити биоциклус пчела, не утицати на њихов
развој – што мање гурати руке у кошницу и пустити их да што више оне
ураде саме. Пчела никада не може
да направи неисправан мед. Разлог
је једноставан: она у себи задржава
све токсине, зато и тако брзо угине –
прича Војкан.
О гајењу пчела има пуно литературе, али он сматра да су обичаји неписани закони. Формула је следећа: у
почетку неколико година радити као
помоћник, а тек онда постати прави
почетник.
– Оно што на данашњи рад доста
утиче, јесте то што се клима прилично променила, па поједине паше изостају. Сваки регион има специфичан
систем рада и пчеларења. Ми обухватамо основне паше: багрем, липу и
ливаду. Трудимо се да радимо најбоље што можемо. Редовно шаљемо
узорке и на такмичења. Добили смо
пехар за квалитет на Новосадском
сајму, а прошле године смо на сајмовима у Хрватској, Северној Македонији и БиХ освајали медаље. Ове године смо добили четири златне у
Тузли – каже Војкан.

Савршенство без мане
Марко Шиц (48) одрастао је у породици где се умеће пчеларења преносило с колена на колено. Прадеда је
почео са четрдесетак кошница, а данас их имају двеста.
– Бол од убода пчеле је увек исти,
али пчелари с временом постану имуни. Увек чувамо лице, а када радимо
без рукавица, буде и до педесетак убода. Међутим, већ сутрадан као да се
ништа није догодило – прича Марко.
Каже да је овај посао тежак, али да
је привлачан, јер се новац брзо врати.
Али да би се дошло до те тачке, мора
пуно да се ради и да пчелар има доброг ментора.
– Пчеларство је званично сврстано
у грану сточарства, али наша стока се
не везује и не може да се припитоми.
Последњих сто педесет година човек
се бави пчеларством, али нисмо ни
близу да схватимо њихове тајне. Ми
смо ту само да будемо испомоћ, да
јој обезбедимо добре терене и евентуално лекове, али што се мање мешамо, то је боље – каже Марко.
Они код куће имају мали пчелињак у којем производе матични млеч
и матице, а остале кошнице селе. На
Фрушкој гори су када цвета липа, у
централној Србији када је актуелан
багрем, а доста често су на ливадама
Делиблатске пешчаре. Зими су поред
Дунава.
Каже да је најбоље када се мед врца што чешће, али да су временске
прилике чудне, па неке паше не дају
никакав принос. Сећа се да, кад је
био мали, ниједна паша није била лоша, али да је сада приметно уплитање човека у природу које константно
нарушава равнотежу.

Океан од
папира:
Острво у јајету

У јајету је острво, у Архиву срце
знања, усред мора – тајна. Оно што
је горе одражава се у оном што је
доле. Што је Тарвину јасније шта
се у Петограду догађа, то се два
света, онај стварни и онај измишљени, више прожимају. Усред
океана од папира он ће схватити
да га отац шаље на пут преко Ћутљивог мора. Вештеринке се окупљају. Тајна фуријске грознице биће откривена.
Два читаоца који до 21. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта вам је прва асоцијација на океан?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Не брини
за сутра

Два писца на одмору. Романса која само што се није десила. Она
пише љубавне романе и више не
верује у љубав. Он ствара квалитетну прозу, али је изгубио инспирацију. Њих двоје наћи ће се пред
дугим летњим изазовом који ће довести у питање све што су мислили о срећним завршецима.
Два читаоца који до 21. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта вас највише забрињава
у животу?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Марко Шиц
– Волим када сам са пчелама у природи, уживам да посматрам њихов
начин живота, ред и дисциплину. Ко
крене да ради овај посао, не може да
се не саживи с тим. У том свету све
има своје место и све функционише
савршено! – закључује он.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
која имена не волите да чујете.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Не волим да чујем своје име
кад професор прозива ученика који треба да одговара.” 060/8118...
„Добрила и Јелисавета. Бивша
жена и бивша ташта!” 061/3640...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта вас растужује:
„Број људи који гласају за учеснике ријалитија.” 064/1753...
„Размишљам о томе већ неко
време и не могу да смислим. То је
прилично добра вест, рекла бих.”
063/2127...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: АНДРЕЈ МИРЧЕВ, ДОКТОР ФИЛОЗОФИЈЕ

КАКО СЕ НЕКАД ШКОЛОВАЛО

НЕПРЕКИДНО СЕ ВРАЋАМ ПАНЧЕВУ

Повторна школа

Андреј Мирчев је дипломирао
филозофију и историју 2005.
на Филозофском факултету у
Загребу. Исте године је дипломирао и театрологију. Стипендију немачке организације за
научна истраживања (ДФГ), у
оквиру које је уписао последипломске студије на Фрај универзитету у Берлину, добио је
2009. Одбраном докторске тезе под насловом „Интермедијални просторни концепти. Интерференције ликовних уметности, позоришта и плеса од
1960-тих” (ментор проф. др
Ерика Фишер Лихтe) стекао је
академско звање доктора филозофије 2011. године.
Упоредо с научном каријером, Андреј Мирчев делује у
подручју визуелних уметности
односно драматургије. Као драматург је остварио сарадњу с
бројним плесним уметницама
и уметницама, као и колективима. Године 2016. на позив
Марјане Крајач уредио је публикацију „О плесу из(а) плеса”. У оквиру међународног кореографског пројекта „W_estwhere”, одржаног у Португалији, Француској, Мађарској и Хрватској, а у организацији Хрватског института за плес и покрет,
Кореографског центра у Орлеансу, позоришта Висеу (Португалија), био је задужен за уређивање публикације која је 2011.
објављена у издању Хрватског
института за плес и покрет. Од
2009. до 2011. водио је серију
разговора са страним и домаћим кореографима који су наступали на „Недељи савременог
плеса” у Загребу и Ријеци. Од
2018. године редовно сарађује
са Вирве Сутинен, уметничком
директорком фестивала „Tanz
im August” у Берлину, такође
као уредник и модератор разговора с публиком и уметницима.
Као доцент из подручја наука о уметности, Мирчев је био
запослен на Уметничкој академији у Осијеку од 2006. до
2017. Паралелно је радио и као
спољни сарадник и на смеру
за глуму и медије на Свеучилишту у Ријеци. Тренутно је
гостујући професор на Факултету за уметности и дизајн у
Карлсруеу односно сарадник у
настави на Одсеку за сценографију Уметничког универзитета у Берлину и на Институту за
театрологију у Берлину. Свој
уметнички и научни рад представљао је на конференцијама
и јавним предавањима у Лондону, Лисабону, Будимпешти,
Бечу, Кенту, Франкфурту, Вајмару, Јени, Берлину, Гдањску,
Гизену, Минхену, Стокхолму,
Гетеборгу, Копенхагену, Сао
Паулу, Сеулу, Београду, Љубљани, Загребу, Цириху, Баји.
Од 2015. до 2018. био је део
научноистраживачког пројекта „Aktionskunst jenseits des Eisernen Vorhangs”, који је финансирала немачка Организација за научна истраживања
(DFG). Пројекaт је 2018. финализиран у формату изложбе
„Left Performance Histories” и
истоименом публикацијом у
Берлину у галерији „NgBk”.
Живи и ради у Берлину.
ПАНЧЕВАЦ: Када си живео
у Панчеву и како памтиш свој
први сусрет са овим градом?
АНДРЕЈ МИРЧЕВ: Као избеглица живео сам код тетке у
Панчеву од јесени 1991. године па до 1998. године, када сам
се пребацио на Филозофски
факултет, смер филозофије и
историје, у Ријеци. Пре тога,
док сам још живео у Осијеку,
касних осамдесетих мама и ја
смо редовно долазили. Много
сам волео те доласке, понајвише зато што је тетка имала
компјутер „шнајдер” на ком
сам играо игрице. Када сам почео да живим на Содари с тетком и сестром, наступила су
нека окрутнија времена, обележена неимаштином и ратом.

С друге стране, то је био почетак откривања живота: први
пољубац у Улици Максима Горког, изласци на концерте у Студентском и „Аполу”, сусрет с
поезијом и уметношћу, несретна љубав према једној Холанђанки због које сам у пар наврата стопирао до Холандије,
те чак уписао студије глуме у
Утрехту.
l Колико је Панчево утицало на твој академски и професионални развој? У ком смислу највише?
– У Панчеву сам завршио
Гимназију, што се испоставило
пресудним за мој академски
пут, будући да сам 1997. године на Филозофском факултету
у Београду уписао студије чисте филозофије. Увид у то да
љубав према мудрости може
бити животни позив, тј. да је
филозофија духовна и естетска

сти аутодеструкцији. Када сам
пре две године последњи пут
био ту, Бане Принцип ми је
скренуо пажњу на једну занимљиву чињеницу: круг у центру на готово једнаком је растојању од три цркве. Мислим
да ми је то помогло да енергетски декодирам Панчево и
да разумем зашто му се непрекидно враћам (тренутно највише у сновима). Као неком ритуалу чије симболе не познајем довољно, али чија ме снага
изнова обнавља.
l Завршио си студије филозофије, историје и позоришта
у Загребу. Шта је била тада твоја замисао о томе чиме ћеш се
бавити?
– Када сагледам тај период
живота у Загребу, враћају ми се
слике једног перформанса (звао
се „49 година”) који сам извео
2000. године на свој двадесет

Андреј Мирчев
брига о себи, захваљујем превасходно професору Горану Лајхту, који ми је у четвртом разреду позајмио биографију Михаила Бакуњина, која је чинила окосницу матурског рада о
историји анархистичке мисли
у деветнаестом веку. Кроз сусрет с њим поунутрио сам један од темељних принципа свог
академског и педагошког рада,
а то је субверзија сваког ауторитета. Став да је кључни задатак рада с младим људима потицај и охрабрење да се побуне, да не пристану на статус
кво и профанацију коју им свесрдно намеће друштво спектакла. Човек кога у контексту питања такође морам споменути,
понајпре у смислу сензибилизовања за савремено позориште и лиминална стања интоксикације, јесте (нажалост покојни) писац и геј активиста
Дејан Небригић. Сусрет с њим
у пролеће 1997. на последњем
концерту бенда „Ментални рањеник” (у ком сам био певач и
текстописац) у клубу УХФ показао се судбоносним. И за њега и за мене.
l Да ли имаш неку везу са
овим градом и шта у вези с
њим волиш?
– У Панчеву волим луцидне,
анђеоске конверзације с пријатељима који су експерти за
окултно, декаденцију и прахисторију духа. Одласке у дугачке шетње, када се сунце пробуди над ушћем Тамиша у Дунав. Затим волим оне жуте цигле од којих је саграђена Евангелистичка црква, а у које су
урезани трагови неких давно
прошлих датума и имена љубави које су у међувремену изјели црви. Понекад ми се чини
да та чудна географија смештена између Балкана и средње Европе резултира метафизиком која је врло тачна када
је реч о синхроницитетима, али
и фатална ако се човек препу-

први рођендан, а који се састојао од разбијања седам огледала.
У том чину сламања површине
на коју се пројектују документарни снимци рата у Југославији као да је дошло до коагулације тих трију дисциплина којима сам посветио истраживања и студије: историја, филозофија и позориште. Двадесет година касније још увек ми није
сасвим јасно чиме се то тачно
бавим, осим да покушавам да
саставим делиће те разбијене
слике у којој је рат театрализован као покушај да се проникне
злокобни механизам историје и
да се на крају изведбе ослободи
сцена за тело које је из слике
побегло у загрљај.
l Ти си визуелни уметник,
драматург и професор. Колико је све то увезано?
– Постоје тренуци када превлада утисак да патим од распршене пажње и недовољне
фокусираности, која је супротна императиву савременог
фах идиотизма једне дисциплине. А онда ми се пак учини
да сам нашао начин да од своје бескрајне зачуђености створим неку трансдисциплинарну методу, која се може манифестовати у различитим фигурама и праксама и да при
томе визуелни уметник помаже драматургу (и обрнуто), те
да обојица спекулативној фигури професора нуде конкретан, материјално-чулни подражај за рефлексију.
l У свом уметничком раду
сарађивао си с многим кореографима и учествовао у различитим пројектима. Које памтиш као најизазовније?
– У ових двадесет година откако делујем у пољу савремене уметности и плеса морам
признати да је било различитих изазова и искустава. Од рада на независној сцени до ангажмана у позориштима као
што су Балет Хрватског народ-

ног казалишта у Загребу или
пак Балет у градском позоришту у Кемницу. Ако бих морао
да издвојим једно такво, упечатљиво искуство, то би била
плесна представа „Хермафродити душе”, пројект инспирисан трагичном судбином Дејана Небригића. На дан премијере догодила се једна невероватна, паратеатарска ситуација када је након премијере и
журке љубавник заспао у истом
кревету с убицом. То је било
застрашујуће и лепо.
l Предајеш у Берлину и Карлсруеу. Колико ти значи рад
са студентима?
– Немачки уметник Јозеф
Бојс једном је приликом изјавио како је његова најважнија
уметничка делатност била рад
са студентима. С обзиром на
то да и сам већ петнаест година у континуитету радим на
факултету, могу потврдити ову
изјаву. Рад са студентима је
прилика да непрекидно пропитујеш позиције и фигуре из
којих говориш и делујеш.
l Пре две године био си селектор Бијенала уметности у
Панчеву. Тада је био у фокусу
перформанс којим се ти у свом
истраживачком раду бавиш.
Како памтиш ово искуство?
– Бијенале памтим по дивним сусретима с пријатељима
и уметницима. Посебно ми је
била јака сцена када су се након перформанса Бориса Кадина и Кристијана Ал-Дроубија испред Музеја окупили сватови. Стали су тачно испред
стола на ком су били југословенска застава и неколико крвавих ножева. Интензиван је
био и сусрет с графитима затвореника у подруму Музеја.
Тамо бих једног дана волео да
изведем перформанс.
l Ко ли ко се од нос пре ма
уметности разликује овде и у
Немачкој? Шта је пандемија
донела/узела уметности?
– Разлика се пре свега односи на улогу и место уметности
и генерално културе у друштву.
У Немачкој се на културу не
гледа као на паразитску делатност која троши новац из државног буџета, већ као на праксу која за циљ има култивисање духа и етике. Што се тиче
пандемије, она је брутално разоткрила противречности неолибералног система који се распада на свим нивоима. Посвемашња дигитализација којој
упра во све до чи мо од но сно
спрега капитала и биополитичких тактика показатељи су да
је последња линија фронта живо тело које се мора заштитити по сваку цену.
l Пре мање од месец дана
отворио си изложбу под називом „Рану не дирај!” у Славонском Броду. Она се бави потиснутим доживљајима стварности, оним који су у вези с распадом СФРЈ. Шта је било изложено овом приликом?
– Изложба „Рану не дирај!”
варијација је једног пројекта
(„Педагогије де-контаминације”) који сам у оквиру петнаестог Бијенала уметности реализовао са студентима из Осијека у Историјском архиву Панчева. У Славонском Броду је дошло до промене фокуса на начин да сам покушао да изоштрим упражњено место нечег
као што је била пракса ОНО–
ДСЗ, за коју мислим да је нужна управо у оваквим случајевима пандемија или других елементарних непогода. Рана има
стога двоструко значење. С једне стране ради се о распаду друштва и заједнице као немогућности солидарности и емпатије, док је с друге реч о забораву
Југославије, као пројекта који
је јамчио национални и друштвени интегритет, тј. еманципацију од неоколонијалне потчињености великим силама.
Мирјана Марић

Одлуком Дворског ратног савета у Бечу од 27. јануара
1827. године уведена је повторна настава. Њу су били
обавезни да похађају дечаци
и девојчице који су прерасли
основну школу, односно од
13. до навршене 15. године
живота.
Настава се одржавала недељом и празником, у летњем и зимском курсу. Одржавала се посебно за дечаке
и посебно за девојчице. Време одржавања наставе зависило је од одржавања службе
божје у црквама, па се строго
водило рачуна да се време не
поклапа.
Предавани су предмети из
основне школе и вршило се
утврђивање пређеног градива. Од ученика основних школа се захтевало да сачувају
књиге и свеске по завршетку
школе како би их користили
у повторној школи.
Веронаука се није предавала у повторној школи већ,
према вероисповести, свима
заједно у цркви.
За непохађање повторне наставе кажњавани су родитељи и старатељи деце са новчаном казном у износу од 4
форинте у корист болничког
и сиротињског фонда. Шегрти који нису похађали повторну школу нису могли бити проглашени за калфу. Повторна настава је уведена у
свим основним школама. Учитељи су били дужни да повторну наставу држе бесплатно, а за нарочито залагање
били су понекад и новчано
награђивани.
Повторна настава је, од самог увођења, била веома слабо посећена што показује жалба директора Рајића из 1834.
године упућена Магистрату
на веома лош одзив деце. Магистрат је наредио занатским
есна фи ма, над зор ни ци ма
школа и полицији да код мајстора и родитеља предузму
потребне мере.

Ову наредбу је Магистрат
поновио 1837. године и затражио да полиција путем добоша позове све родитеље,
старатеље и учитеље, а еснафском комесару је наложено
да нареди свим мајсторима
да шегрте шаљу недељом на
наставу.
Проблеми нередовног похађања повторне наставе током година нису отклоњени.
Године 1870. поднела је Главна школа списак ученика који нису посећивали повторну
наставу, са молбом да се обавесте сви председници Удружења слободних заната да се
ученицима неће издавати сведочанства док не надокнаде
пропуштене часове и да је
строго забрањено да се калфа ослободи (прогласи за калфу) без повторног сведочанства. Магистрат у Панчеву је
удружењима занатлија послао
оштро упозорење. О проблему непохађања школе, прота
Васа Живковић, говори у Апелу родитељима који је прочитан у Успенској цркви 20.
септембра 1870. године:
„Кад уђемо у школе празне
скамије видимо и од 100 за
школу способне деце – нема
ни де се то ри ца. Без на у ке,
здраве и чисте – нема бpaћo
бepићетa, нема за нас будућности. Зато: оцеви, матере и
старешине, шиљите децу своју у школу – ако народу своме добра желите, и не шиљите иx пo морању, но радо и
вољно – и не отварајте само
деци врата школска... Но, почешће завирујте у школе, да
видите, шта вам деца раде и
разбирајте, да ли мали ученици и напредују у науци. И
по тpeћи пут кажемо: водите
децу у школу како ступе у шесту годину живота, па нек се
уче, докле не наврше дванаесту. Наша будућност је у нашим рукама!”
(З. Ротар, М. Жужић:
„220 година занатства
у Панчеву”)

IN ME MO RI AM

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 порекло, као и немирење с неједнакостима и неправдама у тадашњем
друштву рано су га определили за
социјалистичке идеје, за друштво једнакости, равноправности и социјалне правде.
Окупација га затиче у Панчеву, а он као напредни
омладинац, скојевац, одмах доспева у злогласни фашистички логор Свилара. Све страхоте фашистичке окупације 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 ангажовањем 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 Панчево. Уз рад се и школовао и стекао звање дипломираног
економисте. Био је и посланик Скупштине Југославије и
посланик Скупштине САП Војводине. Директор Хемијске 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 калдрмисања и асфалтирања улица, постављања уличног осветљења, изградње водовода и канализације. У оно време то су
били прави историјски догађаји који су имали општу подршку грађана.
Увек је био постојан ослонац супрузи Дани, ћерки Драгани и сину Браниславу, унуцима, увек спреман да помогне 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!
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Ових да на сте енер гич ни,
директни и активнији него иначе. Планови који већ дуго чекају сада се активирају. Посао
вам је на првом месту. Чувајте
се повреда, а могуће су и јаче
главобоље. Партнерски однос
стагнира.

Потребно је да до детаља испланирате своје време и све ће ићи
како ви желите. У свом распореду оставите и времена за провод
и изласке. Сви папиролошки
проблеми ће се ове недеље лакше решавати, а имаћете и помоћ
пријатеља и сарадника.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Имаћете осећај да се напета ситуација смирује и да ћете стићи
да на време све средите. Сарадња на послу је стабилнија, што
вас додатно мотивише. Слободни
Бикови би могли да уђу везу са
особом коју дуго познају, али нису на њу обраћали пажњу.

Превише обавеза вам се сручило
на главу. Најрадије бисте преспавали све или некуд побегли.
Време је за акцију, нове планове
и нове почетке. Дајте својој машти на вољу, вратиће вам се сва
енергија. Мањи проблеми са зубима и зглобовима ногу.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Искористите ову недељу да завршите или бар приведете крају започете послове. Не причајте много о својим плановима и клоните
се расправа ма како оне безазлено изгледале. Џангризави сте
према партнеру и превише захтевни. Нађите компромис.

Спремни сте за флерт и само чекате повољан тренутак. Чини
вам се да живот за вас има веће
планове и боље ствари од тренутних. У праву сте. Мања емотивна криза у везама. Могућ
краћи пословни пут. Избегавајте
ноћну вожњу.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Прошлост вам поново куца на
врата, недовршене приче морају
добити свој епилог. Уложићете
превише енергије у решавање
нечега што је прошло. Пословна
атмосфера може доћи до усијања
ове седмице. Пронађите начин
да акумулирате енергију.

Ове недеље очекујте сигуран прилив новца. Оно што сте започели
прошле године, сада долази на реализацију. Многи људи с којима
сте сарађивали поново ће вам се
јавити и обновићете сарадњу. Љубавни живот вам је као клацкалица: од еуфорије до монотоније.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Бићете пријатно изненађени тиме што постоје људи који могу и
желе да вам помогну. То ће вам
вратити осмех на лице, па ћете
успети да све завршите и пре рока. Ако искрсне неки непланирани пут, крените – провешћете се
боље него што планирате.

Будите опрезни ове седмице на
послу. Пробајте да избегнете пословни пут и будите врло обазриви при потписивању докумената –
најпре све двапут проверите. Потисните у себи жељу да расправите ситуацију с партнером. Варница се може претворити у пожар.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Мањи проблеми с кичмом ће
вам само појачати нервозу. Никако да саставите крај с крајем,
чак и када имате вишка новца.
Ваши прсти су просто „шупљи”.
Указаће вам се прилика за једну
авантурицу на послу. Пустите себи мало на вољу, опустите се.

(19. 2 – 20. 3)
Потрудите се да угодите и себи и
партнеру романтичном вечером,
изласком или бар неком ситницом. Пазите добро да не прекорачите рокове. Направите ревизију неких пословних уговора и
потражите помоћ од људи ван
пословног окружења.
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ВИТАЛНОЈ БРАЋИ ГАЋЕША ГОДИНЕ НИМАЛО НЕ ШКОДЕ

ЗДРАВИ И ЧИЛИ НА ПРАГУ ДЕСЕТЕ ДЕЦЕНИЈЕ
Мало је оних који доживе стоту, о чему као у оној песми
„Дугмића” свако сања. Још мање њих до остварења тог циља
дођу здрави и чили, а најређе
то успеју најближи сродници.
И наш град за ту маратонску
трку има браћу Гаћеша, који
храбро газе већ десету деценију: старији Милан има деведесет једну, две више од млађег
Драшка.
Обојица пркосе годинама и
на њима нема озбиљније назнаке да их стиже умор или да
им понестаје радости у свему
што живот чини лепим – помало раде, друже се, возе, пливају, пецају, а није им страна
ни понека добра капљица.
Браћа Гаћеша су малобројни
сродници те врсте у нашем граду који су у тандему доживели
позну старост а да им готово
ничег не мањка: ни здравља,
ни занимације, ни друштва, а
самим тим – ни среће.
Деведесетједногодишњи Милан, некадашњи врсни архитекта светског гласа, годинама
станује у Иванову са супругом
Мирјаном, где му повремено
наврате најближи, и то све саме архитекте – син Зоран и
унуке Соња, Александра и Маријана; кћи Милана му је, нажалост, преминула. Окружен
зеленилом дунавских рукаваца, он тамо живи свој (пензионерски) сан, јер поред тога што
лепо кува, брине о животињама и обрађује башту, просто
обожава воду и пецање, па на
његовим удицама редовно заврши и големи капиталац.
С друге стране, две године
млађи Драшко, веровали или
не, још увек часно обавља лекарски позив, и то као специјалиста за ОРЛ у здравственом
заводу „Панчевац”. Притом, и
он је оставио довољно времена
за себе и супругу Вишњу, као и
за синове Слободана и Дејана и
унуке Ивону, Хану и Катарину.
Ту је и дружење с још увек бројним пријатељима или пливање
на Тамишу. Да, добро сте прочитали – овај витални човек не
мари за године, али ни за наклапања о загађености наше реке, већ се с првим лепим данима у њој редовно релаксира.
И њихове испреплетене животне приче веома су живописне,
а може се рећи и путописне...

(Пред)ратне драме
Све је кренуло у та давна међуратна времена, када су и браћа Гаћеша дошла на овај свет.
И то на различитим местима,
за шта је „крива” очева (војна)
служба. Тако је Милан рођен
1930. у Бањалуци, а Драшко
две године касније, када је њихов тата Томо већ био прекомандован у Старавину, место
надомак Кајмакчалана.

вање са иностранством, па смо
радили свега два сата недељно,
што ми је био довољан разлог
да искористим први услов за
пензију и преселим се у ивановачки мир – истиче Милан.

И слога живот продужава

Милан (91) и Драшко (89): Старији и млађи бата никад се нису посвађали
је да је говор на мом крштењу
држао ни мање ни више него
владика Николај Велимировић,
тадашњи епископ охридски –
прича Драшко.
Други светски рат је Гаћеше
затекао у Копривници, где је
патер фамилијас био на положају на Драви према Мађарској. Неколико дана касније,
након што је Трећи рајх насрнуо на нејаку краљевину, он
им је послао кола са шофером,
како би превезао мајку с троје
деце – Милана, Драшка и њихову млађу сестру Љиљану, до
загребачког колодвора.
– Ухватили смо последњи
воз, којим смо кренули код бабе и тетке у Бањалуку. Током
пута митраљирале су га немачке „штуке”, због чега смо трчали у оближњу шуму, а добро се
сећам како је наша сестра бежала у белим сокнама. Толико
смо били истраумирани да, када смо усред ноћи стигли на
одредиште, мајка није могла
да се сети ни како јој се звала
рођена сестра. Тамо смо се склонили, јер је у НДХ већ увелико
почела усташка репресија над
Србима. На крају смо се некако, уз помоћ веза, пребацили у
Панчево, где је пре тога дошао
ујак из Скопља. Он је овде већ
имао фабрику макарона, у којој је отац касније радио као
књиговођа – говори Милан.
Присећа се да је у Копривници завршио први разред гимназије, а касније добио и диплому, на којој је писало да је
„имао част да заврши разред у
НДХ”. Школовање је наставио
у панчевачкој Гимназији, као
и Драшко...

Драшко још увек чак и помало ради...
– Крштен сам у капели баш
на поменутом легендарном планинском врху. Тада су неки верници који су се тамо затекли
на великом петровданском помену предлагали да се због симболике места зовем Слободан,
али мени је већ било намењено ујаково име. Ипак, много
касније испунио сам тај завет
и сину дао то име. Интересантно

– За време рата учионице су
нам биле по кафанама, попут
„Касине” или „Занзибара”, док
се у самој згради Гимназије налазила касарна. Учили смо немачки језик и по њиховом систему оцењивани смо до десетке, а све остало је било по старом. С друге стране, док смо
некад могли да ангажујемо посилног или спремачицу, као

избеглице смо морали да од
комшија позајмљујемо душеке
или шерпе, што је мама увек
морала да отплаче. Ипак, током рата није било неких нарочитих турбуленција, изузев
што су нам узели кућу на Тргу
мученика, па смо морали да
пређемо у Карађорђеву, а одатле 1948. године у Жарка Зрењанина – каже Драшко.

Један светски путник, други
није „мрдао” из Панчева
Милан се у међувремену озбиљно бавио веслањем и чак био
јуниорски првак Југославије
1947. године, а једно велико
државно такмичење у Дубровнику је пропустио јер је морао
да испуни ондашњи „услов” за
упис на факултет: учешће у
радној акцији на изградњи ауто-пута „Братство–јединство”.

где сам ненадано постао технички директор у предузећу
„Партизан”, које је касније постало „Конструктор”, а потом
сам прешао у „Панпројекат” –
наводи Милан.
С друге стране, Драшко није
„физикалисао” уз студирање,
али оно је само по себи било
напорно.
– Тако сам, рецимо, морао
да путујем такозваним радничким возом, који је кретао у
4.20, иако ми је предавање почињало тек у 8 сати, а ишао
сам на испит чак и на скијама,
јер је пао такав снег да неколико дана није било никаквог
са о бра ћа ја. При мао сам и
солидан дечји додатак, док сам
преткрај студија постао и демонстратор, што је опет било
плаћено. Дипломирао сам 1958.
године и запослио се у нашој

директорско место, иако није
био члан партије.
– Касније сам прешао у „Авиоинжењеринг”, најбогатију пројектантску кућу у Југославији,
који ме је 1981. године поставио за надзорни орган у Анголи, 800 километара од Луанде,
у дивном месту које су изградили Португалци. Провео сам
тамо две незаборавне године,
дружио се с Бушманима, који
су још увек користили лук и
стрелу, а било је нормално да
им жене ходају голе од појаса.
Касније сам у Алжиру заступао
и СДПР. Све у свему, док сам
радио у иностранству, обишао
сам пола планете, малтене целу
Африку и двапут био на Куби.
А онда сам се вратио на своје
радно место, али је убрзо дошао
директор који је укинуо посло-

Вреди истаћи да су се браћа
кроз живот лепо слагала, а само једанпут су се „посвађали”,
и то у време окупације, на пецању, али као баш клинци. Заједно славе и рођендане, јер је
мала разлика – Милан је рођен 28. априла, а Драшко 3.
маја, па се нађу „на средини”,
негде око 1. маја, када увек у
ивановачком рају фамилија Гаћеша озбиљно роштиља.
И тако су браћа и у пензији
наставила да живе садржајно
и, што је најважније, без већих
здравствених проблема.
– За разлику од деведесет
одсто исписника, који су преминули, као нажалост и наша
сестра, а од преосталих неки
су у домовима, неки непокретни, неки не виде, тако да немамо права да се жалимо –
каже Драшко.
А када је реч о дуговечности
ове по ро ди це, ста ри ји ба та
присетио се једне упечатљиве
анегдоте.
– Пре око седам година донео ми је један млади поштар
пензију и тражио личну карту,
па се запрепастио када је видео да имам 83 године. А ја му
кажем: шта се чудиш, мој отац
је погинуо у 96, његов брат умро
у 102, док ја притом пушим
већ 55 година, а да нисам –
већ бих имао преко 90. Чекао
сам да се слатко насмеје, али
он је само ћутке наставио да
пише. Међутим, после је по селу причао да је „матори пролупао”, тако да сам морао да
објасним другарима да, ако чују тако нешто, то ипак провере, јер је можда у питању поштарска дијагноза – поентира
овај витални „стари младић”.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Ушица
Милан се, поред баште и кувања,
озбиљно посветио и спортском риболову
– Намеравао сам на електротехнички факултет, али сам се
у последњем часу предомислио
и пребацио на архитектуру. У
неком моменту сам, због промене прописа, остао без стипендије, па сам успут зарађивао радећи махом физичке послове, попут тегљења јутених
џакова са сољу усред лета, што
ми је тако пекло кожу да сам
једва дочекао да „охладим ране” у Тамишу. То ме ипак није
спречило да будем добар студент, а стигао сам паралелно и
да дајем часове математике.
Дипломирао сам 1953. године
и потом отишао у војску у Мостар, где сам био у грађевинском одељењу и тамо упознао
потпуковника Крста Дабовића,
који је имао много везе с мојом будућношћу, пре свега зато што ме је убрзо послао да
будем надзорник на изградњи
неких објеката у Титограду. Интересантно је да сам се тамо
лепо дружио са Стевом Жигоном, што се наставило и касније, па је чувени глумац долазио у Панчево и Иваново. По
скидању униформе три године
сам радио у Херцег Новом, одакле сам се вратио у Панчево,

болници, а једину паузу до пензије направио сам за време војске, у Београду, Солину и на
Пељешцу, где сам такође био
лекар. По повратку сам радио
у амбуланти „Доњи град”, да
бих од 1962. године одрађивао
и специјализацију, па сам пре
подне радио једно, а по подне
друго. И онда сам се усталио у
болници, био сам и начелник
одељења „Ухо, грло, нос”, као
и шеф амбуланте, а 1997. године сам се пензионисао, након што сам, поред осталог, у
току каријере оперисао близу
две хиљаде крајника – прича
Драшко.
За разлику од њега, који пословно није „мрдао” из Панчева, Милан је радио и путовао малтене по целом свету.
Најпре је отишао у Париз на
три године, па у Швајцарску
на две, а онда је накратко поново био у „Панпројекту”, где
му је услов био да преузме

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Mалена мрвица имала је тежак
живот и као минијатурно штене, одбачена од мајке и целе породице. Борила се и ипак успела да порасте, иако не превише,
јер је остала релативно малецка
без обзира на то што има већ
око четири месеца, па ће бити
максимално средњег раста када потпуно одрасте.
Веома је разиграна и било би пожељно да живи у неком дворишту или с неким активним људима уколико ће бити у стану.
Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон
061/175-96-92.

Дона
Ова женка, полубигл, стара око годину
и по, избачена је заједно са штенцима
на пут између два села. Малишани су,
на срећу, збринути – неки су удомљени, а неки иду у дом за неколико дана.
Њихова мама је сада остала сама;
била је кост и кожа, али се ипак мало
угојила, па кад набаци још који килограм, биће права лепотица.
Дона се сада налази у околини Панчева, а ускоро ће бити
стерилисана и спремна да тражи дом као равноправни члан
породице, па заинтересовани могу да позову 064/000-96-29.

Све информације о овој акцији могу се добити на
имејл адреси ljubimci.pancevo@gmail.com.
Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене
(расно или мешанца), или је животињу изгубио, требало
би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!
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ШАМПИОНСКЕ ТИТУЛЕ
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

РЕЗУЛТАТИ КОЈИ УЛИВАЈУ НАДУ...
Суперлигашки дерби
у Новом Саду без
победника
Девојке савладале
Црвену звезду

Протеклог викенда у Београду је одржано Првенство Србије у гађању из ваздушног
оружја по Б и Ц програму за
пионире, као и по Ц-програму
за јуниоре и сениоре. Из Стрељачке дружине „Панчево 1813”
наступило је 26 такмичара, а
наш клуб је имао и своје екипе у свим категоријама.
У пионирској конкуренцији млади стрелци су освојили
две титуле првака Србије. Ива
Ракоњац је са 186 кругова тријумфовала у гађању из пушке
у конкуренцији 104 такмичарке из 50 клубова. Марко
Нинковић је са 180 кругова
освојио златну медаљу у гађању из ваздушног пиштоља, и

то у конкуренцији 37 пионира у овој новој дисциплини.
Боје Стрељачке дружине
„Панчево 1813” на овом престижном такмичењу бранили
су и: Теодора Кондић, Катја
Богдановић, Огњен Бунчић,
Огњен Лукић, Немања Ђорђевић, Катја и Асја Богдановић, Марина Мијатовић, Габриел Даутовић, Далибор Павловић, Драгутин Димитријевић и Борис Драгојевић.
Већ наредног викенда млади стрелци путују у Стару Пазову на друго коло Лиге Војводине, а једанаест најбољих стрелаца панчевачке „дружине”
иде у Смедерево на прво коло
Купа Србије по А-програму.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ
У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ПРВА ПОБЕДА „БАНАТСКИХ БИКОВА”

Сви поклоници игре с „лепљивом” лоптом у нашем граду и
околини, после утакмица одиграних прошлог викенда, имају много разлога за оптимизам
и задовољство. Рукометаши Динама освојили су вредан бод на
вероватно највећем искушењу
ове јесeни, док су девојке из
ЖРК-а Панчево одлично започеле нову сезону у Супер Б лиги.
Дерби кола, а вероватно и
читавог првенства, одигран је
у Новом Саду, где су се састали Војводина и Динамо. Сусрет ових екипа један је од највећих ривалитета у српском
спорту, јер је управо тим из нашег града годинама највeћа
препрека Новосађанима на путу ка трофејима... У финалу
Купа Србије, крајем септембра, „црвено-бели” су убедљиво тријумфовали над „жуто-црнима”, али прошле суботе је
забележена нека друга прича
на паркету дворане „Слана бара” у Новом Саду: Војводина–
Динамо 26:26 (14:13).
Домаћи су боље започели
овај дерби. Војводина је водила са 4:1 и 6:2, али после тајмаута тренера Акима Комненића Динамо је заиграо много боље. Улогу лидера на терену преузео је Радован Остојић, а у
стопу га је пратио и овог пута
феноменални Младен Шотић.
Панчевци су се вратили у меч,
а све до одласка на одмор нису
дозвољавали ривалу да се поново „одлепи”.
И друго полувреме донело је
рововску битку, као и увек када
се састану Војводина и Динамо.

Севало је на све стране, вођено
је много јаких дуела, виђено
много лепих погодака... Опет је
бриљирао и голман Динама Никола Радовановић, који је успео да одбрани и два једанаестерца. Новосађани су у финиш
меча ушли с голом предности,
али овог пута нису успели да се
радују. Није им дозволио одлични Миљан Буњевчевић, који је у последњем минуту изједначио на 26:26 и тако поставио коначан резултат.
– Била је то права такмичарска утакмица и лепа порука рукометној Србији. Честитам мојим момцима на феноменалној борби, тактичкој дисциплини, али и на реакцији
коју су показали после утакмице у финалу Купа Србије
против истог противника – рекао је шеф стручног штаба „жуто-црних” Аким Комненић.
Динамо је меч у Новом Саду
одиграо у саставу: Иванчевић,
У. Павловић (два гола), Буњевчевић (четири), Шотић (11),

Ковачевић, Остојић (четири),
М. Павловић, Л. Павловић, Тонић, Дистол, Голубовић (два),
Костадиновић (три гола), Милуновић, Вучковић, Митровић
и Радовановић (11 одбрана).
– Играли смо на високом нивоу, и то после слабијег почетка.
Као екипа смо добро парирали
јакој Војводини, задовољни смо
освојеним бодом и окрећемо се
мечевима који су пред нама –
истакао је Младен Шотић.
Фантастичне су биле и девојке из ЖРК Панчева. Оне су
у првом колу Супер Б лиге у
Хали спортова на Стрелишту
надиграле Црвену звезду из Београда и славиле убедљиву победу од 39:32 (18:12).
Био је то прави час рукомета који је тим тренера Марка
Крстића одржао Београђанкама. Иако су се трудиле, бориле
и на све начине покушавале да
парирају расположеним Панчевкама, гошће ниједном нису
озбиљније угрозиле предност
домаћег тима.

Тијана Симић је била једноставно незадржива. Од првих
шест погодака домаћег тима,
чак пет пута је била прецизна.
Није вредео ни тајм-аут тренера Звезде. Све конце игре у својим рукама држале су Александра Васић и њене другарице. И када би се гошће колико-толико приближиле, на четири или пет голова заостатка,
тренер Марко Крстић је реаговао правовремено, узимао тајм-ауте у правим тренуцима и
скидао терет притиска са својих играчица.
Панчево је играло у саставу: Милица Илић, Анастасија
Грговски (један гол), Бојана
Балабан, Тијана Симић (11),
Теодора Станојевић, Марија
Митрић (пет), Анастазија Јамбрушић (два), Даринка Петронијевић (четири), Дијана Балабан, Тијана Симатовић (седам), Ивона Пешић (један),
Алек сан дра Ва сић (три) и
Вален ти на Бо жи но вић (пет
голова).

УСПЕХ АТЛЕТИЧАРА ПАНОНИЈЕ И ТАМИША

ТРОФЕЈИ СТИГЛИ И ИЗ БОЉЕВАЦА

У утакмици другог кола Прве
лиге Србије Банатски бикови
су у Панчеву савладали екипу
Плавих змајева из Београда.
После тешке и неизвесне утакмице резултат је гласио 51:45.
Колико је овај меч био узбудљив, говори и чињеница
да су „бикови” до победе дошли тек после другог продужетка. Крај утакмице означио је одбрамбени играч Микаило Радевић, који је пресекао лопту и тиме зауставио
напад „змајева”.
Током целог меча вођена
је велика борба, с пуно преокрета. Квотербекови Младен
Златић и Лазар Спорин без
проблема су проналазили хватаче у ендзони. У листу стрелаца уписали су се Братислав
Бошњак и Милан Николић,

са по три тачдауна, а по један
тачдаун су постигли Зоран
Тодоровић и Марио Лугоња.
Овог пута поена из одбране
није било.
– Задовољан сам оствареним успехом и игром наше
екипе. Има ствари на којима
морамо да радимо, како бисмо грешке свели на минимум. Хвала и Плавим змајевима на одличној утакмици и
фер-плеју. Окрећемо се наредном мечу. Даћемо све од
себе како бисмо остварили још
једну победу – истакао је главни тренер Бојан Ковачевић.
У суботу, 17. октобра, на
Ади Циганлији, „бикови” ће
бити на великом искушењу у
мечу против београдских „вукова”. И тај сусрет ће бити
одигран без публике.

БОРБА ЗА ПЛАСМАН У ЕЛИТУ

ШАХИСТИ НА ИСКУШЕЊИМА
Бач ка Па лан ка ће би ти
поприште једног великог и
ин те ре сант ног спорт ског
такми че ња од 16. до 23.
октобра.
У том периоду дванаест шаховских клубова из Војводине надметаће се на турниру
Друге лиге Србије и бориће
се за пласман у шаховску елиту наше земље.

ШК Борац из Старчева и
ШК „Светозар Глигорић Глига”
биће представници нашег града, а поред њих надметаће се
и клубови: Сента, Сомбор, „Бата Ћосић” из Опова, Крајина
из Крајишника, Младеново,
новосадска Војводина, Бачка
из Пачира, петроварадинска
Краљица, Сремац из Војке и
домаћа Бачка Паланка.

У недељу, 11. октобра, 64. пут
је одржано Првенство Србије у
ходању на путу. Такмичење се
одвијало у Бољевцима, а учествовали су атлетичари из 25
клубова. Запажене резултате
оства ри ли су и так ми ча ри
АК-а Панонија из нашег града.
У трци млађих пионира на
1.000 м Владимир Мирков је
освојио сребрно одличје. На

стази од пет километара шампион Србије постао је Стефан
Лазић, који је и овог пута показао да нема бољег млађег јуниора у држави. Звање вицешам-

услови за бављење атлетиком,
успех ове деце још више добија на значају. Атлетски клуб
Панонија је и поред тога показао да је на добром путу и

СА ЊА НАЈ БО ЉА У ПЛА НИН СКОМ ТР ЧА ЊУ
Појединачно Првенство Србије у планинском трчању
одржано је прошлог викенда
на локалитету Вршачких планина. Атлетичарка Тамиша
Сања Марић остварила је још
један сјајан резултат и у трци
пионирки до шеснаест година, на стази од 2.000 метара,
освојила златну медаљу.
пиона државе потврдио је Александар Дугић, док се бронзом
окитио Владимир Драгојевић.
Ка да има мо у ви ду да у
Панчеву не постоје адекватни

да квалитетан рад увек донесе резултат.
Атлетски клуб Тамиш је учествовао с три такмичарке и
освојио две медаље.

Старија пионирка Милица
Бунчић тријумфовала је на стази од 2.000 м, док је Сашка Раданов освојила сребрно одличје. Треба напоменути да је недавно одржано Првенство Србије у спортском ходању на
атлетској стази, где је Милица
Бунчић освојила златну медаљу, а Сашка Раданов бронзану.

ТРАДИЦИОНАЛНИ ТУРНИР У БАДМИНТОНУ

„ОСВОЈЕНА” АДА ЦИГАНЛИЈА
У хали Националног бадминтон центра на Ади Циганлији
у Београду прошлог викенда је
одржан јубиларан, двадесети
турнир „Трофеј Београда”. У
конкуренцији преко 100 учесника из девет центара такмичари из Панчева освојили су
чак седамнаест медаља.
По ред елит не ка те го ри је,
одржани су и турнири у категоријама јуниора и сениора Б,
Ц и Д. Златне медаље у појединачном надметању освојили
су: Маша Алексић, Иван Косановић и Душан Ацеган. Сребром су се окитили Михајило
Виг, Катарина Виг и Андреја

Шереметовић, а бронзу је заслужио Петар Радонић.
У надметању мушких дублова Иван Косановић и Александар Стојановић освојили су нај-

сјајније одличје. Сребром су се
окитили: Душан Ацеган и Андреја Шереметовић, Вања Бокан
и Михајило Виг и Дејан Милошевић и Предраг Станимировић,

а бронзу је заслужио пар Марко
Михајловић и Петар Радонић.
Маша Алексић и Марија Самарџија биле су најбоље у женском дублу, а много успеха наши суграђани су имали и у надме та њу ме шо ви тих па ро ва.
Угљеша Михајловић и Маша
Алексић заслужили су највреднији трофеј, као и Предраг Станимировић и Милица Стамболија у својој категорији. Сребрне медаље су освојили Вања
Бокан и Марија Самарџија, а
бронзаним одличјима су се окитили Дејан Милошевић и Јасмина Милошевић и Зоран Степановић и Катарина Виг.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ЗЛАТНА АНДРЕА

ВРЕДАН ТРИЈУМФ ТАМИША!

Вредан и напоран рад наших
суграђана, џудисткиње Андрее
Стојадинов и њеног кондиционог тренера Горана Поповића,
исплатио се.

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

После осам месеци без такмичења одржан је сениорски
Европски куп у Дубровнику,
где је Андреа показала одличну форму и освојила златну медаљу у конкуренцији до 48 кг.
Наша суграђанка, која брани боје Црвене звезде, прошлог
викенда се окитила и титулом
државног шампиона.
Свака част!

НИКОЛА
ШАМПИОН
ВОЈВОДИНЕ
У новосадској дворани „Спенс”
недавно је одржано Првенство
Војводине у џуду за старије пионире. Надметало се преко 130
младих бораца из 29 клубова,
а ЏК Динамо се представио са
шест такмичара.

Најуспешнији је био Никола
Мирковић, који је освојио најсјајније одличје у категорији до
38 кг. Алекса Ђуровић се окитио бронзом у групи бораца до
55 кг, а у истој конкуренцији
Стефан Васовић је био пети.

ЈОВАНА НА
ТРЕЋЕМ МЕСТУ
На СЦ-у „Шумице” у Београду
прошлог викенда је одржано
отворено Првенство Србије у
џуду за сениоре. На том престижном такмичењу учествовало је 160 бораца, а Џудо клуб
Динамо представљало је седам
такмичара.

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Алексинац: НАПРЕДАК–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – ВЕЛИКА КИКИНДА

Фудбал

Екипа тренера Бојана
Јовичића боља од
Новог Пазара
Следи гостовање у
Алексинцу
Треће коло Кошаркашке лиге
Србије донело је другу победу
панчевачком Тамишу. Након
што је пропуштена прилика у
Вршцу, када су ривалу поклонили бодове, Саша Радовић и
његови саиграчи показали су
праву реакцију већ на првом
следећем искушењу. Остварили су изузетно важну победу и
још једном обрадовали своје
симпатизере, који су њихов
успех могли да прате у директном пре но су на те ле ви зи ји
„Арена”: Тамиш – Нови Пазар
79:73, по четвртинама: 19:17,
23:14, 14:20 и 23:22.
Тамиш је одлично отворио
утакмицу. Ређали су се поени
Кр ста но ви ћа, Ву јо ви ћа, па

„тројка” Луке Петровића... Домаћи су повели с 13:0, па је изгледало да ће без великих проблема овај сусрет решити у своју корист. Ипак, гости из Новог Пазара нису се предавали,
а преокрет у њиховој игри догодио се по уласку Микавице
на терен. Финиш прве четвртине протекао је у њиховом
знаку, па су резултатски прикључак ухватили већ после првих десет минута утакмице.
Друга четвртина је донела још
отворенију борбу. Лука Петровић је поново био прецизан за
три поена, Филип Анђушић је
поентирао уз фаул, а био је непогрешив и с линије слободних
бацања, а под кошем гостију
царевао је искусни Зоран Крстановић, за кога Новопазарци
нису имали право решење. Тако је Тамиш на одмор отишао с
једанаест поена „вишка” – 42:31.
Иако су гости у другом полувремену заиграли агресивније
и чвр шће, Иван Сми ља нић

је с неколико поена одржавао
Тамиш у предности. И тада се
учинило да ће домаћи овај сусрет лако привести крају, али
„тројка” с пола терена у последњој секунди треће четвртине улила је додатну снагу
Новопазарцима. Смањили су
заостатак на пет поена (56:51)
и понадали се да би могли доћи и до великог преокрета.
Ипак, на радост свих љубитеља кошарке у нашем граду,
момци из Тамиша су овог пута
играли зрело. Сјајни Зоран Крстановић био је нерешива енигма за госте, а сигурни с линије
слободних бацања били су Петровић, Смиљанић и Радовић.
– Била је ово изузетно важна
утакмица за нас, јер нам предстоји врло тежак распоред у наредна три кола. Са овом победом мирније можемо да очекујемо искушења која долазе.
Што се тиче самог меча, радује
ме што је енергија момака била на високом нивоу. Водили

смо током целог меча, али Нови Пазар нам је увек био ту,
хватао је прикључак. Било је и
грешака, које морамо да исправимо. Ми још увек нисмо
уиграна екипа, треба нам још
времена, што је и нормално јер
имамо много нових играча у
тиму. Радује ме што видим да
имамо много простора за напредак, пре свега у нападу, а
кад све то буде „легло” како
треба, изгледаћемо још боље на
терену – рекао је на конференцији за новинаре после утакмице Бојан Јовичић, тренер
панчевачких кошаркаша.
Тамиш је играо у саставу:
Анђушић (пет поена), Ребић,
Сми ља нић (13), Ко ва че вић,
Прицл (11), Крстановић (16),
Вујовић (четири), Манојловић
(два), Радовић (осам), Петровић (15) и Павићевић (пет).
Наредног викенда момци из
нашег града путују у Алексинац на мег дан с до ма ћим
Напретком.

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

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ФУДБАЛСКА „РУНДА” ЗА ОТРЕЖЊЕЊЕ
Протекли викенд неће остати
у лепом сећању љубитељима
најважније споредне ствари на
свету у нашем граду, јер су га
обележили порази фудбалских
екипа из Панчева.
У Првој лиги Србије одиграно је десето коло, у оквиру кога
је популарна „дизелка” гостовала у Врању. Бројни симпатизери тог клуба надали су се да
ће њихови љубимци остварити
позитиван резултат, али... Фудбалери Железничара нису успели да направе „брејк” на југу
Србије. Они су имали друго узастопно гостовање и опет су терен напустили погнутих глава.
Утакмица у Врању није обиловала фудбалском лепотом, јер
је било много грешака на обе
стране терена и опструкције
игре. Ипак, домаћи играчи су
више желели тријумф, били су

борбени до изнемоглости
и на крају заслужено остварили вредну победу. Они су тако
можда ухватили последњу сламку спаса у борби за опстанак:
Динамо–Железничар 3:1 (1:0).
Врањанци су до вођства дошли у финишу првог полувремена, и то евроголом с више
од двадесет метара...Тај погодак јесте мало пореметио ритам „дизелке”, али је Железничар почетком другог полувремена преузео иницијативу, а и
пропустио је две добре прилике. И када се очекивало изједначење, домаћи су за два минута искористили две кардиналне грешке гостију и тако
освојили злата вредне бодове.
– Можда су моји момци ушли
мало потцењивачки у овај дуел. Указивао сам да нас очекује
тежак испит и да је најтеже

одиграти те, у својим главама
унапред добијене утакмице. Да
смо издржали до полувремена
и да нисмо примил тај еврогол,
не верујем да би нас Динамо
тако лако добио у наставку. Шта
је – ту је. Недостаје нам искуство у овако јакој лиги, али морамо даље. Не кукамо, свесни
смо да треба још јаче да радимо, али и да извучемо поуке из
овог пораза. Захвалио бих људима из Динама на изузетном
гостопримству – рекао је тренер
Железничара Марко Андрејић.
Своје навијаче су разочарали и фудбалери Динама 1945,
који су у Чонопљи изгубили од
домаће Слоге с 1:0.
– Задовољан сам игром и жељом играча који су истрчали на
терен, али нисам задовољан резултатом. Добро смо ушли у меч
и све је било онако како смо

желели. Нажалост, домаћин је
искористио једну нашу грешку
и на крају заслужено освојио
бодове. Немам шта да замерим
играчима. У фудбалу је тако.
Кад не искористиш прилике,
стиже казна. Идемо даље, морамо извући поуку за предстојеће мечеве. Сада заостајемо седам бодова за првоплаcираном
екипом Младости, али ништа
још није готово. Остали тимови су искористили наш кикс,
па сада имамо још тежи задатак како бисмо се прикључили
борби за врх табеле. Има још
доста да се игра и очекујем да
ћемо у наредним колима бити
успешнији – истакао је тренер
Динама 1945 Жарко Тодоровић.
Први део шампионата је на
половини. Нека протекла фудбалска „рунда” буде она из које ће се
извући поуке и кренути напред.

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
Омољица: МЛАДОСТ – РАДНИЧКИ (К)

3:0
6:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Падина: ДОЛИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СТРЕЛА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – Ц. ЗВЕЗДА
Б. Н. Село: СЛОГА–ХАЈДУЧИЦА

5:1
4:0
0:2
1:3

ШАХОВСКИ КУТАК

Goldschme

АКТИВНОСТИ АТЛЕТСКОГ КЛУБА ДИНАМО
Запажен успех је остварила
Јована Радивојевић, која је освојила бронзано одличје у категорији џудисткиња до 57 кг.
Јелена Станковић је заузела пето место у категорији до 78 кг.
Идућег викенда на програму је Првенство Србије за старије дечаке.

Стране припремио

Александар
Живковић

ОДЛИЧЈА ЗА МАРИЈУ И СТРАХИЊУ
Чланови АК-а Динамо прошлог
викенда учествовали су на два
јака такмичења и са оба су се
вратили окићени медаљама.
На Првенству Србије у планинском трчању, које је одржано на Вршачким планинама, млађи јуниор Страхиња
Стевшић освојио је бронзану
медаљу у трци на 4.000 м. Учествовали су и Андреја Божанић и Слободан Маринков. У
исто време Марија Мркела је у

БиХ учествовала на два позивна такмичења.
На сениорском митингу у Зеници Марија је заузела четврто место у трци на 400 м. Сутрадан се наша суграђанка надметала и на пионирском првенству Републике Српске у
Требињу. У трци на 300 м победила је с резултатом од 40,25
секунди, што је њен нови лични рекорд, и тако одушевила
све присутне.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лг2
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ДЕВОЈКЕ „013” НИЖУ ПОБЕДЕ
Одбојкаши Борца претрпели
пораз од Партизана
У суботу с Младим радником
Утакмицама петог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за
бодове у Суперлиги за одбојкаше. Старчевачки Борац је у овој „рунди” опет
био на великом искушењу, јер је у главном граду одмерио снаге с Партизаном.
Истина, „црно-бели” у овој сезони нису
неки баук, али у односу на екипу из
Старчева имају више искуства играња у
елити. И баш тај сегмент је пресудио у
овом дуелу: Партизан–Борац 3:0, по сетовима 25:22, 25:17 и 25:17.
Сам почетак сусрета у дворани СЦ-а
„Мастер” у Београду није наговештавао
максималну победу домаћег тима. Борац је врло добро парирао фаворизованом Партизану у првом сету. Момци
тренера Душана Јовића су све до средине првог дела утакмице били у предности, али онда су искуснији одбојкаши у
црно-белим дресовима успели да се издигну из незавидне ситуације и да на
крају преокрену резултат у своју корист.
И, како је утакмица одмицала, постајало је све очигледније да је победник био решен управо после првог дела
утакмице. Одбојкаши Партизана су после победе у првом сету постали и пси-

МАША У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
Из ОК-а Одбојка 013 ових дана стигла је још једна лепа вест. Наиме, Маша Рикановић, која је уједно и
играчица сениорске екипе панчевачког клуба, добила је позив за припреме женске пионирске репрезентације
Србије, које ће бити одржане на Дивчибарама од 15. до 22. октобра.

холошки јачи, а на другој страни мреже момци из Борца као да нису могли
да се опораве од губитка...
Покушавали су на све начине да пронађу своју игру, да поремете „црно-беле”, али није вредело. Партизан је тако

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Пре почетка сусрета у Пољопривредној школи „Јосиф Панчић” одржана је
церемонија доделе медаља за освојено
прво место у Првој војвођанској лиги група „Југ” у сезони 2019/2020. Освајањем
прве позиције девојке из нашег града су

Хаос

остварио и други тријумф у шампионату,
а тим из Старчева уписао је и пети пораз.
Било како било, времена за очајавање нема. Већ наредног викенда Борац
на свом терену игра против Младог радника из Пожаревца. Гости на овај меч
долазе као фаворити, јер се тренутно
налазе у горњем делу табеле, али одбојкаши Борца свакако неће на терен изаћи с белом заставом. Старчевачки „борци” даће све од себе како би остварили
што бољи резултат. Сигурни смо у то.
У Другој лиги група „Север” – ништа
ново. Девојке из Одбојке 013 побеђују!
Јелена Петров и њене саиграчице су
прошлог викенда у другом колу оствариле и другу победу. Овог пута оружје
је морао да положи ривал из Сремских
Карловаца: Одбојка 013 – Партизан
3:1, по сетовима 26:24, 25:23, 23:25 и
25:20.

обезбедиле пласман у виши ранг. Играчицама Одбојке 013 и стручном штабу
медаље је уручио Петар Богуновић, председник Одбојкашког савеза Војводине.
Што се саме утакмице тиче, Панчевке су од самог старта играле сигурно и
без већих осцилација у игри успеле да
реше меч у своју корист.
Добар сервис тима који предводи тренер Владимир Јованчић био је један од
кључних елемената у важној победи Одбојке 013. Тако је први део сусрета, који
је био неизвестан до самог краја, сјајним
сервисом завршила Анђела Вујанић и самим тим довела до освајања првог сета,
што је у даљем току утакмице дало мотив
Панчевкама да играју још боље и да дођу
до друге победе након два одиграна кола.
Наредног викенда одбојкашице из
нашег града гостују у Новом саду.
А. Живковић

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.

МАКЕТАРСКО ТАКМИЧЕЊЕ У КРАЉЕВУ

ПАНЧЕВЦИМА СЕДАМНАЕСТ МЕДАЉА
Под покровитељством Макетарског савеза Србије, 3. октобра
у Краљеву је одржано такмичење под називом „Спинер куп”.
Чланови МК-а „Др Владимир Алексић” из Панчева освојили
су 17 одличја различитог сјаја.
Јуниор Душан Велимиров вратио се из Краљева са две
златне медаље и сребром. Вукашин Цигановић је зарадио
злато, а сребро у истој категорији заслужио је Никола Цигановић. Петар Цветковић је тријумфовао у чак четири категорије, а своју ризницу трофеја обогатио је и једном сребрном
медаљом. Он је заслужио и статуу „Милутин” као најуспешнији такмичар у конкуренцији кадета. Одлични су били и
сениори. Дејан Цветковић је освојио два сребра и три брон-

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!

зе, а Александар Стојановић две сребрне медаље. Члановима
клуба предстоји организација такмичења у Панчеву, 17. октобра, на дан када је пре 111 година авионом полетео наш
суграђанин доктор Владимир Алексић.
А. Ж.

НАДМЕТАЊЕ КАРАТИСТА У КРАГУЈЕВЦУ

ДОМИНАЦИЈА НАШИХ БОРАЦА

Јуниори и сениори Карате клуба Динамо доминирали су на турниру Купа Србије, који је одржан прошлог викенда у
Крагујевцу. Млади и талентовани такмичари Динама, уз искусног Слободана

Битевића, остварили су одличан успех
и освојили пет медаља.
Највредније трофеје су заслужили јуниор Александар Здешић у катама и
сениори Марина Радичевић (до 68 кг),
Дарко Спасковски (до 60 кг) и Слободан Битевић у категорији преко 84 кг, а
сребром се окитио сениор Урош Петровачки у групи каратиста до 67 кг. И поред доброг наступа, без медаље је остао
сениор Никола Ивановић.
У Крагујевцу су се надметали и млади каратисти Карате клуба Младост.
Сребрну медаљу је освојила кадеткиња Сара Жунић (категорија преко
54 кг), док је јуниорка Анастасија Јаредић зарадила бронзу (до 53 кг). Треће

место је заузео и тим кадеткиња у борбама у саставу: Сара Жунић, Катарина
Петровић, Лара Печеница и Миљана
Тодоровић. Боје клуба су браниле и Анђелина Јаредић, Миљана Романов и Сашка Тесла.
А. Ж.

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.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Маша Алексић,
ученица:

Лука Лазаревић,
ученик:

Сара Илић,
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.

– Одмараћу се и
учићу за контролне
задатке који следе.
Планирам да изађем
на кафу увече. И тако
до повратка у школу,
следеће недеље.

– Изаћи ћу.
Идем на излет
с породицом
и пријатељима,
посетићемо Иваново.
А мораћу и да учим.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године •„Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са
ограниченом одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Александар Живковић
• Редакција: Синиша Трајковић, Драгана Кожан, Мирјана Марић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (централа), 013/300-830
(благајна), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 325-9500600038555-09, 160-43415-05 код „Banca Intesa” Панчево
и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају
• Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике
Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs
• e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

