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Пише: Мирјана Марић

Буди
присутан
Колико често се дешава да жалимо за неким тренуцима који
су прошли. Сећамо се са сетом
јер, да смо знали да ће тако
кратко трајати, можда бисмо
више уживали у њима. Дешава
се да, док смо на путовању,
размишљамо о послу, да већ уз
прву јутарњу кафу правимо
планове шта све треба да урадимо кад се вратимо. И онда,
таман када се опустимо, одмор је готов. Ми смо на истом
месту, могући тренуци среће и
уживања су нестали јер ми нисмо били присутни.
Да ли икада размишљате
шта је срећа? Шта вам пада на
памет? То сигурно нису дани,
недеље, месеци, то је неки тренутак у ком је ваше срце треперило и очи засузиле од радости што се баш то вама дешава – први дечји осмех,
успех, оздрављење, љубав које
сте постали свесни, подршка
која је дошла изненада… Сигурно се сећате неких таквих
тренутака. А сећате их се ако
сте били присутни. Не само
физички већ онако истински,
целим својим бићем.
Посматрала сам често људе
како на путовањима пролазе
поред места која одузимају
дах главе окренуте на супротну страну, како не уђу у воду
која је испред њих, не удахну
дубоко ваздух на врху планине, не саслушају уличне свираче… Реченица из једног дивног филма „August Rush” гласи: „Музика је свуда око нас,
само треба да слушамо”. Тако
је и с тренуцима који мењају
живот. Ако нам је глава остала
на јучерашњој фреквенцији,
или можда превише испред,
загњурена у планове, пропустићемо оно најважније – садашњи тренутак! А то је једино што имамо.
И овај тренутак сада може
бити пресудан да окренемо
ствари у своју корист. Оно што
не можеш да мењаш, пусти;
оно што можеш, уради сада.
Направи тренутак којег ћеш се
сећати.
Давно сам слушала предавање једног од највећег мага
маркетинга који је живео на
овим просторима, Драгана Сакана, који је рекао нешто у стилу да ниједан дан није изгубљен ако у њему урадите нешто
због чега ће се неко „заљубити”
у вас. Вреди покушати...
За
по че так,
бу ди те
присутни...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 18. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНИ ПАРТНЕРИ У РАЗВОЈУ ГРАДА
На седници Скупштине града 21. августа за градоначелника Панчева
изабран је Александар Стевановић.
Он је ексклузивно за „Панчевац” говорио о садашњости и будућности
нашег града, о правцима његовог
развоја, констатованим проблемима,
као и о приоритетима у свом раду.
ПАНЧЕВАЦ: Сигурно је посебан осећај у тренутку када се постаје први
човек града. Можете ли га описати
својим речима?
АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ: Велика је част и задовољство бити изабран на место првог човека града какав је Панчево и такође и велика одговорност, али сам сигуран да смо
мој тим и ја дорасли овом задатку и
изазову и спремни смо да град водимо у правцу даљег развоја и напретка.
l Како је прошла примопредаја дужности с вашим претходником Сашом Павловим? Какво сте стање затекли? Хоће ли бити неких персоналних промена у вашем кабинету?
– Саша Павлов је човек који је
много допринео својим радом у граду Панчеву. Сама примопредаја није
била формална. Павлов и његов тим
домаћински су се односили према
граду и то је нешто што ћемо и ми да
наставимо с обзиром на то да вољом
грађана власт у Панчеву има континуитет. Тим који ради као руководство локалне самоуправе је добар, а
ако буде било потребе да се још неко
укључи, то ћемо и урадити.
l Који су први приоритети вашег
тима?
– Желимо да локална самоуправа
буде ближа грађанима, да буде ефикаснија и да буде на услузи свим нашим суграђанима и то је нешто на
чему ћу инсистирати. Поред тога, даљи развој комуналне путне инфраструктуре је нешто што ћемо наставити и радујем се што је први документ који сам ја као градоначелник
потписао уговор о јавно-приватном
партнерству на пољу изградње, реконструкције и рехабилитације путне инфраструктуре и њеног одржавања на територији нашег града. Развој
путне инфраструктуре јесте један од
основних приоритета, јер ће на тај
начин људи бити повезанији и услуге
доступније. Развој пословних зона је
такође битна ствар, коју ћемо наставити да реализујемо. Повољно пословно окружење је основ за привлачење и страних и домаћих инвестиција и радићемо на даљем инфраструктурном и комуналном опремању постојећих зона, а такође ћемо, у
зависности од потреба града, припремити нову зону или зоне како би наши суграђани имали више могућности да се запошљавају и остају у свом
граду. Развој пословних зона је стратешки правац којим се креће Република Србија, што је визија и стратегија председника Александра Вучића
и Владе Републике Србије и ми пратимо тај пут и развијамо и даље повољан пословни амбијент, како за домаће, тако и за стране инвеститоре.

Чекање.
Ових дана, на Тамишу
Снимио: Милан Шупица

l Шта ће се дешавати у сферама
здравства и образовања?
– Што се тиче здравства, велики
пројекат реконструкције целе Опште
болнице је један од прва три приоритета којим ћемо се бавити и то је тема
коју ћемо у будућности детаљније разрађивати. Даље, ми имамо ситуацију
која није присутна само у Панчеву,
већ нажалост на територији прилично
градова у Републици Србији, а то је
постојање листе чекања за упис деце у
вртић. Имамо план како да решимо

пуном капацитету превоз какав треба
да буде, с обзиром на стање изазвано
пандемијом ковида 19. То је сада нешто другачије од оног како смо навикли пре марта месеца. Сматрам да нова фирма функционише одлично, радује ме што Панчево и Панчевци имају на услузи оно што заиста заслужују,
а то су нови, чисти, климатизовани
аутобуси, прилагођени особама са инвалидитетом и мајкама с малом децом. Посебно желим да напоменем да
су то аутобуси који су у складу са свим

градова у Србији који имају потпуно
оперативну санитарну депонију, што
је јако значајно за претходно питање у
вези са заштитом животне средине. На
тај начин, сав отпад који настаје на територији града Панчева третира се у
складу са еколошким нормама. По
питању опреме којом располажу јавна
комунална предузећа, задовољан сам
стањем, јер заиста имамо добру и техничку и кадровску опремљеност да
можемо да одговоримо на све задатке
који се стављају пред нас. ЈКП „Хиги-

листу чекања, бавићемо се интензивно овим и надам се да ћемо у времену
које је пред нама доћи до тога да Панчево буде град који нема листу чекања
за упис деце у предшколску установу.
l Много се у последње време говори о реконструкцији кеја и локалних
путева…
– Реконструкција тамишког кеја је
посао који ћемо покренути као локална самоуправа у најкраћем могућем
року. То је капиталан и доста комплексан пројекат који ћемо да реализујемо.

еколошким нормама; имамо „евро 6”
аутобусе, потпуно нове, који саобраћају нашим градом, што је јако значајно из аспекта заштите животне
средине, поготово што знамо да су аутобуси које је АТП користио до сада
били веома дотрајали, неки стари чак
и више од 40 година.
l Екологија је вечита тема у Панчеву. Шта ћете по том питању чинити?
– Екологија је нешто чему ћемо
посветити велику пажњу. Панчево је
дуго на мапи Србије било означено

јена” има добру опремљеност по питању механизације, то увек може да се
унапреди и радимо на томе, јер се годинама улаже у обнављање возног парка и занављање радних машина. Сваке
године се набавља већи број уличних
контејнера; повећавамо тај број како
бисмо омогућили суграђанима више
посуда за прописано одлагање, како
бисмо на тај начин смањили број дивљих депонија, које нажалост имамо
идентификоване и у граду, а посебно у
атару. И остала предузећа су добро
опремљена механизацијом која им је
потребна – „Водовод” пумпама за црпљење и за прочишћавање свог система, „Зеленило” косачицама, тримерима, ауто-корпама... У сваком случају
увек постоји могућност за напредак и
град ће им бити на располагању да заједничким снагама набавимо све оно
што је потребно, како би ова предузећа што квалитетније могла да обављају своју делатност. Нажалост, имамо
проблема у комуналном сектору који
су делом изазвани недостатком средстава, али и друштвено-еколошке свести, односно неодговорног понашања
појединаца по питању употребе подземних вода, одлагања отпада... Велика већина наших суграђана су озбиљни домаћини, људи који одговорно поступају када су у питању ствари које се
раде кроз комуналне делатности, али
имамо и мањи број њих који се не понашају у складу с прописима. Радимо
на едукацији, организујемо акције,
има помака и у том правцу и мислим
да ћемо даљим преданим радом довести до тога да ћемо сви постати одговорнији и да ћемо на тај начин заједно
добити и лепши и чистији град.
l Како бисте волели да изгледа
град за четири године, на крају вашег
мандата?
– На самом почетку сам рекао да
локална самоуправа мора да буде
много ближа грађанима него што је
то можда био случај до сада, јер ми
смо партнери у овом послу. Ако засучемо рукаве и кренемо напорно да
радимо и ако учинимо то да будемо
много ефикаснији него до сада, успећемо да решимо сва ова питања која
смо поменули, од изградње путне инфраструктуре до унапређења комуналног система, решавања проблема
вртића... Желим да град Панчево који је добио епитет града будућности –
заиста на крају овог мандата буде на
тај начин препознат и у Републици
Србији, али и у ширем региону. То
ми је жеља и циљ.
С. Трајковић

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КО ВА БИ О ГРА ФИ ЈА
Александар Стевановић је рођен
1986. године у Суботици. У Панчеву је завршио ОШ „Мирослав Антић” и Гимназију „Урош Предић”,
а након тога Факултет за градитељски менаџмент Универзитета
„Унион” у Београду, где је стекао
звање дипломираног инжењера
грађевине. Радну каријеру је започео у породичном предузећу 2010.
године на административним пословима, а потом и на пословима
Кеј је место коме гравитирају сви наши суграђани, а које тренутно није у
адекватном стању с обзиром на то ко
све користи тај простор. Ми желимо да
га реконструишемо, да га прилагодимо грађанима неким новим садржајима, да га обогатимо и да то буде место
које ће бити понос Панчева, место по
којем ће се Панчево препознавати и у
Републици и шире и какво Панчевке и
Панчевци и заслужују да имају. По питању локалних путева, уговор о јавно-приватном партнерству је потписан,
приватни партнер је озбиљан конзорцијум, који ће прионути на тај посао у
најкраћем могућем року и ја се надам
да ћемо ми већ негде до средине следеће године имати реализовано 90 одсто онога о чему смо причали у претходном периоду и да ће се коначно видети значај тог пројекта за цео град
Панчево, посебно за насељена места.
Посао се односи и на редовно одржавање и у летњем и у зимском периоду,
поготово у насељеним местима: сада
ћемо коначно имати зимску службу
која чисти снег по нашим селима.
l Како је према вашем мишљењу
прошла транзиција у јавном градском превозу?
– Сама транзиција која се односи на
транспорт путника у градском и међуградском саобраћају још увек траје и
ми тек с 1. септембром имамо у

управљања. Од марта до маја
2016. године обављао је функцију
директора ЈКП-а „Хигијена”, а онда је до септембра 2017. године
био члан Градског већа за ресор
стамбено-комуналних послова и
саобраћаја. Од септембра 2017.
године до избора за градоначелника био је директор ЈКП-а „Хигијена”. Члан је Српске напредне
странке од 2013. године. Отац је
једног детета.
као црна еколошка тачка, што данас
сигурно није. Захваљујући ангажовању господина Павлова и доброј комуникацији и сарадњи с партнерима из
јужне зоне који послују у нашем граду, у протеклим годинама је много
урађено на пољу смањења загађења у
граду. Пратимо и даље стање у овој
области како животна средина не би
била угрожена од стране индустрије
и како би ситуација била све боља. С
друге стране, настављамо акцију озелењавања града; акценат ћемо ставити на формирање и пројектовање нових парковских површина у пуном
смислу тих речи, са свим пратећим
садржајима, садњи новог дрвећа где
год је то примерено и могуће и Панчево ће бити много зеленије него што
је сада. По питању екологије показали смо озбиљност улажући у опрему
за мониторинг. Набавили смо мобилну станицу за праћење присуства
штетних материја у ваздуху, радимо
контролу стања ваздуха у сарадњи са
Заводом за јавно здравље и реагујемо
у складу са ситуацијом.
l Као неко ко долази из комуналне
сфере, како видите комуналну опремљеност Панчева, али и свест грађана у вези с тим?
– Долазим с места директора ЈКП-а
„Хигијена”, па морам да напоменем
да је Панчево један од малобројних
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АКТУЕЛНО

Петак, 18. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

РАСТ ПЕНЗИЈА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

СВАКИ ЧЕК ШЕСТ ОДСТО ВЕЋИ

Завод „Панчевац”
први у свему

Јануарске пензије биће увећане за око шест одсто у складу
са швајцарском формулом, наја вио је пред сед ник Ср би је
Александар Вучић, па ће они
који имају свега 10.000 динара
добити увећање од 600, они с
30.000 динара 1.800, а они са
100.000 чак 6.000 динара.
– Пензијски систем последњих година показује континуи ра но по зи тив но кре та ње у
складу с постигнутом фискалном консолидацијом, достиза њем еко ном ске ста бил но сти. Предузетим мерама створен је чврст основ за наставак
по зи тив ног трен да и у на редним годинама – саопштила

је ди рек тор ка Фон да ПИО
Драгана Калиновић и додала
да се „на одр жив на чин
уна пре ђу је раст стан дар да
пензионера”.

– Захваљујући свим мерама
предузетим у протеклом периоду и постигнутим економским
резултатима, сигурно је да ће
основа која је постигнута и

МИ НИ МА ЛАЦ
32.126 ДИ НА РА
Влада Србије усвојила је
предлог Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања да
минимална цена рада за
2021. годину буде 32.126
динара, што значи да је минималац у односу на прошлу годину увећан за
2.000 динара.
Минимална (нето) цена
по радном часу је 183,93
динара.

Она је додала да су примања
оних којима су пензије ниске
због ниских зарада у прошлости или краћег стажа осигурања додатно увећана исплатом
новчаног износа као увећања
уз пензију, који се редовно исплаћује још од октобра 2018.
за 1,3 милиона пензионера.
Ре сор ни ми ни стар Зо ран
Ђорђевић изјавио је да све иде
ка оства ри ва њу за цр та ног
плана:

Пензија
сада
од јануара
10.000
10.600
15.000
15.900
20.000
21.200
25.000
26.500
30.000
31.800
35.000
37.100
40.000
42.400
45.000
47.700
50.000
53.000
60.000
63.600
70.000
74.200
80.000
84.800
90.000
95.400
100.000
106.000
тренд раста који се бележи у
броју запослених и повећању
плата, а тиме и у наплати изворних прихода Фонда, омогућити да се оствари зацртан
план да у 2025. просечна пензија износи 440 евра.
Р. П.

ШТА ЈЕ ШВАЈ ЦАР СКИ МО ДЕЛ?
Швајцарски модел значи да
пензије расту по моделу који подразумева усклађивање са 50 одсто инфлације и
50 одсто раста просечне
зараде.
Швајцараска формула је
поново уведена ове године у
Србији, али је била на снази

и од 2003. до 2006, када је
укинута због инсистирања
Светске банке у оквиру тадашњег аранжмана с ММФ-ом.
У Европи скоро све земље
имају формуле за усклађивање пензија, а највише њих
користи комбинацију раста
цена и раста зарада.

МЛЕВЕНИ ДУВАН ДОСТУПАН У НЕКИМ РАДЊАМА И НА ИНТЕРНЕТУ

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
ти па у Вој во ди ни, кон стантно 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
по ста не пр ва при ват на
клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни
тим, па су се сада у њему
нашли и неки од најцење ни јих струч ња ка из
Клиничког центра Србије,
Опште болнице Панчево
и са Института „Дедиње”
у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

Нова опасна навика наше деце: снус
Није легалан, али може да се
набави и у нашој земљи. Млевени дуван који се пакује у минијатурне кесице налик онима за чај све више користе и
средњошколци.
За снус неки кажу да помаже у одвикавању од цигарета,
а неки да је опаснији од њих,
јавља РТС, који наводи да се
овај дувански производ већ може набавити у продавницама
у неким градовима и да га
углавном купују тинејџери, а
да би им био примамљивији,
произвођачи га обогаћују разним вештачким укусима: кафе, лимуна, менте... Користи
се тако што се кесица ставља
на десни испод усне.
Цена влажног резаног дувана је између 900 и 1.000 дина-

ПОЗИВ ИЗ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ

Предложите
кандидате за
Новембарску награду
Градска управа позива грађане Панчева, правна лица и све
друге организације да предложе кандидате за Новембарску награду, која се традиционално додељује поводом Дана града.
Награду може добити физичко или правно лице које
има пребивалиште на територији града Панчева за највреднија достигнућа у областима:
уметности, науке, архитектуре
и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, привреде, медицине, социјалног и хуманитарног рада.
Предлог у писаној форми,
који садржи податке о кандидату и детаљно образложење о
достигнућу или резултатима
рада за које се кандидат предлаже, као и личне податке предлагача (име, презиме, адресу)
треба доставити писарници у
Град ском услу жном цен тру
(улаз из Улице Петра Арачића) најкасније до 15. октобра.
Критеријуме за доделу Новембарске награде можете погледати на сајту Градске управе
pancevo.rs.
Д. К.

ра. На друштвеним мрежама
коментаришу да снус није скуп.
Далеко већа понуда, као и потражња влада на интернету,
где се може наручити и добити на кућну адресу.
Млевени дуван није регистрован код нас и самим тим
не можете набавити дозволу
за продају у нашој земљи. Како се онда уопште продаје?
– Дуванска индустрија га
је промовисала као нешто што
је мање штетно, мање опасно
и као средство за одвикавање од пушења, а ништа од
тога није тачно, јер су студије показале потпуно супротно
– рекла је за Јавни сервис др
Ика Пешић, члан Националне ко ми си је за кон тро лу
дувана.

А из Управе за дуван су потврдили да код нас до сада
овај производ није регистрован, као и да није било захтева за такву регистрацију. Додали су да им нису познати
увозници производа који у свом
саставу немају дуван, а садрже
никотин. На питање откуда

ОДЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ВЕСТ ЗА МЛАДЕ
ГЛУМИЦЕ И ГЛУМЦЕ

Проглашени
полицајци месеца
Градоначелник Панчева
Александар Стевановић донео је 1. септембра одлуку
да признање „Полицајац
месеца” за јун буде додељено Младену Полићу, а за јул
Браниславу Стојановићу.
Како се наводи у тексту
одлука, објављених у четвр так 10. септем бра у
„Службеном листу” број 56,
који се може погледати на
сајту Града, Младен Полић
је службеник Одељења крими нали стичке полиције,
док је његов колега Бранислав Стојановић службеник
Оде ље ња
саобра ћајне
полиције.
Д. К.

„Атеље младих”
уписује нове чланове

Ако идете у основну или средњу школу, а волите глуму и
сматрате да сте талентовани,
одлична прилика да свом таленту допустите да се размахне јесте драмска секција „Атељеа младих”.
„Атеље” је на својој „Фејсбук”
страници објавио да је у току
упис нових глумица и глумаца
у драмске секције основаца и
средњошколаца.
Упис се, како стоји на страници, врши радним данима од
19 до 20 сати, у просторијама
друштва, на спрату Дома омладине, у Улици Светог Саве 10.
Позориште „Атеље младих” следеће године обележава шест десенија постојања у нашем граду, а многи успешни панчевачки глумци направили су тамо
своје прве кораке на даскама
које живот значе.
Д. К.

онда снус у слободној продаји, нису имали одговор.
Снус је, иначе, забрањен у
свим зе мља ма ЕУ, осим у
Шведској.
Какве су последице употребе снуса?
– После отприлике три године континуиране употребе
може да изазове рак усне дупље, а после пет година сигурно га изазива! Као и рак грла,
ждрела, желуца и панкреаса.
Поред тога, врло је опасан за
кардиоваскуларни систем, јер
има јако високе концентрације никотина – објаснила је Ика
Пешић и додала да снус изазива исту или већу зависност него остали дувански производи,
јер садржи много већу концентрацију никотина.
Р. П.

ОД 16. ДО 22.
СЕПТЕМБРА

Пажљиво возите,
полагаћете заклетву!
Припадници Управе саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова
спроводе у периоду од среде
до уторка, 16. до 22. септембра, међународну акцију појачане контроле саобраћаја.
Ова међународна акција,
под називом „ROADPOL дани безбедности”, почела је у
среду, 16. септембра, у свим
државама које су чланице
ор га ни за ци је ROADPOL
(Мрежа саобраћајних полиција Европе). Припадници
саобраћајне полиције ће током ове акције посебан акценат ставити на контролу
брзине, алкохолисаности, као
и контролу коришћења сигурносног појаса.
Такође, организација ROADPOL припремила је симболичне заклетве којима се
учесници у саобраћају обавезују да ће поштовати прописе и тиме допринети својој безбедности и безбедности других учесника у саобраћају. Грађани Европе се
боље могу упознати с циљем
пројекта на интернет страници http://www.roadpolsafetydays.eu.
Д. К.

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 хема то ло шко-би о хе миј ској
лабораторији те установе
пацијенти већину верификованих, контролисаних и
сумираних резултата могу до би ти за све га сат
времена.

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- центра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама
лилула.
Као што је већ нагла- нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ДРУШТВО
КОРОНАВИРУС РАЗОРИО ТУРИЗАМ У ПАНЧЕВУ

КОНЦЕПТ
Термин „нова нормалност” је бесмислен, јер нормалности као суседна балканско-средњоевропска друштва
већ јако дуго нисмо имали. То је као реклама за америчке ТВ серије – „ново наранџасто” као серија о затворима и слично. Наравно да је нешто ново, што захтева учење, размишљање, човечност и солидарност…
Прилагођавање понашања прирођено је људском роду, циљ преживљавања наилази и још дуго ће наилазити на многе препреке, од којих свака може бити фатална. Огроман део препрека представљају друштвени
услови, пре свега капитализам – погледајмо само америчку трагедију због одсуства јавног здравства: сви који су преживели вирус треба да плате рачун болници…
Многи нови обичаји само су наговештај дубоких друштвених промена које би могле да спасу велики број
живота. Свет је довољно богат да плаћа удобан живот
свакоме, бесплатне здравствене услуге, школовање,
науку и културу, уколико се направи нова расподела,
већ само тиме што би се оним 1 одсто одузео суманути
вишак. Е, тада бисмо могли говорити о новој нормалности.
(Антрополог и књижевница Светлана Слапшак, „Данас”, 14. септембар)
* * *
Нушић је победио све владе и режиме хумором и надвладао јад и беду личног живота и средине у којој је
живео. Сада је изнад свега и нико не може да га забрани, али сличност ондашње Србије и Србије у којој сада
живимо је потпуно неподношљива ако се као задато
стање данашњице узме „златно доба”.
(Глумац Лане Гутовић, НИН, 10. септембар)
* * *

Петак, 18. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

АКО ГРАД НЕ ПОМОГНЕ,
АГЕНЦИЈАМА ПРЕТИ ГАШЕЊЕ
Чим се у марту код нас „запатио” коронавирус, било је јасно да ће један од сектора који
ће претрпети највећу финансијску штету бити туризам. Данас, шест месеци касније, туристичке агенције су пред колапсом и ако ускоро не добију
помоћ, прети им гашење. Исти
проблем имају и панчевачке
агенције.
Свих ше сна ест ту ри стич ких
агенција које послују у Панчеву, са укупно 40 запослених,
удружило се и у среду 9. септембра градоначелнику Панчева упутило молбу за једнократну финансијску помоћ, будући
да је овогодишња туристичка
сезона потпуно пропала. Они
су затражили износ од 200.000
динара по агенцији, како би
могли да измире основне комуналне обавезе и да плате део
закупа пословног простора.
Молба је предата, а одговор
градоначелника се још увек
очекује. То, међутим, није први пут да се туристички радници обраћају првом човеку
града.

На рубу очаја
– Удружене агенције града Панчева су се почетком августа
обратиле бившем градоначелнику, али одговор није стигао
због формирања нове власти
после избора. У нади да ће се
нови градоначелник и поред
бројних проблема позабавити
нама, предали смо поново молбу за помоћ и тражили пријем
делегације. Туристичке агенције су већ шест месеци без
посла и прихода. Оваква ситуација траје од почетка марта, а
очекујемо пад продаје и за зимске аранжмане, као и за следећу

летњу сезону, јер се пандемији
коронавируса не назире крај.
Уколико помоћ не стигне убрзо, агенцијама прети затварање, а већина запослених ће завршити на бироу, без икаквих
прихода. То значи да је само у
Панчеву директно угрожено 40
породица – истиче Зорица Зубац, власница панчевачке франшизе агенције „Плана турс” и
једна од потписница молбе градоначелнику.

Државна помоћ недовољна
Она и њене колеге за „Панчевац” кажу да су агенције добиле такозване ковид плате заједно с других милион привредника, али објашњавају и
због чега за њих то не може
бити спас.
– Има много привредника
који нису тако лоше пословали за време ванредног стања и
њима је та врста државне помоћи свакако добродошла. Нажалост, не бавимо се сви врстама послова којима је погодо ва ла ова епи де ми о ло шка

ситуација. Туристичке агенције су дужне да исплате сва дуговања држави већ почетком
следеће године и мораће да
врате много већи износ од добијеног на име помоћи, јер од
марта немају приходе – кажу
туристички радници.
Као најважније разлоге за
катастрофално стање у туризму они наводе: затворене границе, увођење PCR теста који
плаћају путници, лошу општу
материјалну ситуацију међу
становништвом, препоруке државе да се не путује ван земље,
забране ђачког туризма, сталне претње увођењем карантина по повратку из иностранства итд.

Ваучери их докрајчили
Ни подела ваучера за бесплатан одмор у Србији које је грађанима осигурало Министарство трговине, туризма и телекомуникација није ишла наруку агенцијама.
– Да би искористили ваучере Републике Србије које су

добијали у више наврата, заинтересовани путници су се
обраћали директно хотелима
или вла сни ци ма при ват них
објеката. Самим тим нисмо могли да остваримо већу продају
и покушамо да покријемо бар
део трошкова. Минимални приходи које су агенције оствариле од продаје аранжмана за домаће дестинације заиста су минорни и самим тим ни приближно довољни да се покрију
трошкови пословања и плате
запослених. Шеснаест агенција које послују у Панчеву су посредничког типа, што значи да
оне не остварују велики приход ни у нормалним условима, али се пре свега боре за
своје запослене и за свој опстанак, јер имају моралну обавезу према својим путницима
с којима годинама сарађују –
истиче Зорица Зубац.

Ако помоћ ускоро
не стигне, четрдесет
запослених
туристичких радника
из Панчева завршиће
на бироу.
И она и њене колеге наглашавају да њихово обраћање градоначелнику никако нема политички карактер, већ је то вапај очајних људи који не виде
никакав излаз из ове ситуације
да им се пружи помоћ пре него
што за то буде касно. Хоће ли
њихова молба бити услишена,
остаје да се види наредних дана.
Д. Кожан

НА МАРГИНАМА ТРИБИНЕ „СРПСКИ БОРАЦ НА СРЕМСКОМ ФРОНТУ”

Генерал Ступар: Вратимо редовни војни рок!
* * *
Процес суочавања с прошлошћу у БиХ, Хрватској, Србији и Црној Гори иде од порицања злочина до преузимања одговорности, па до рехабилитације и слављења ратних злочинаца. Споменици се користе као алат
у писању и стварању нове историје.
(Политиколог и новинар Едвин Канка Ћудић, „Данас”, 14. септембар)
* * *
Ми никад нисмо имали развијену културу дијалога,
дебате, али је сада ситуација гора него икад. Слуђени
тридесетогодишњим националистичким манипулацијама, поразима у ратовима које, наводно, нити смо покренули нити водили, општим осиромашењем, одливом мозгова и другим разорним друштвеним процесима, сад смо на нивоу не наше „традиционалне” неслоге, непомирљивих идеолошких подела на партизане и
четнике, издајице и нацоше, „прву” и „другу” Србију,
већ смо спремни да за једно „да” или „не” скачемо за
врат. У овом друштву преовлађује мржња и то је синдром његовог патолошког стања…
(Професор Факултета драмских уметности и позоришни критичар Иван Меденица, „Данас”, 12. септембар)
* * *
Она је увек била на страни слабијег. Стварно је била у
том смислу неки револуционар и неки аутентични левичар – значи левичар, али не у политичком смислу.
Она је користила свој медијски простор увек да каже
нешто што би било корисно за неког. Сарајлијама је
Соња Савић остала у сећању и по свом доласку у овај
град једним од првих аутобуса који су након рата из
Београда ишли за главни град Босне и Херцеговине.
Она је имала велики проблем са свим организованим
тамо мировњацима, није могла никако бити део било
какве идеологије, групације, нити на било који начин
употребљена и манипулисана од њих. Она је то урадила потпуно у своје име, као човек, као појединац, дошла је и рекла: „Људи, саосећам”. Поклонила се овим
људима. То је велика ствар.
(Новинар и писац Ненад Величковић, Радио „Слободна Европа”, 19. септембар 2012.)
In memoriam: глумица Соња Савић, 15. септембар 1961
– 23. септембар 2008.

Последњих година Република
Србија издваја значајна средства за модернизацију српске
војске. Авиони, хеликоптери,
ракетни системи, стрељачко наоружање – само су нека од оруђа која су ушла или ће ући у
састав наших одбрaмбених снага. Поново се као важан сегмент стабилности у први план
гура опремљеност и способност
наших војника. С друге стране,
пре готово десет година укинуто је обавезно служење војног
рока, уз образложење да је то
непотребан трошак и да је увођење професионалног борбеног
састава кудикамо боље и ефикасније од привременог регрутовања голобрадих младића.
Сада се поново покреће питање враћања редовног служења војног рока, а један од заговорника овог војностратегијског
концепта је легендарни командант панчевачке 72. бригаде генерал-мајор у пензији Милорад Ступар. У ту сврху покренута је кампања „Српски борац
на Сремском фронту”, која се
реализује уз подршку Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, а
једна од шест планираних трибина о овој теми одржана је недавно у нашем граду. Генерал
Ступар сматра да је Сремски
фронт пример да необучен и
неспреман војник није дорастао
изазову у којем се нашао.
– Питање Сремског фронта
је после 75 година и даље отворено у српском друштву. Једни
заступају став да је то највећа
ослободилачка битка и највећа
победа југословенске армије у
Другом светском рату, док други сматрају је овај фронт био
велико и непотребно страдање

и кланица за десетине хиљада
необучених српских младића.
Важно је да објективни неидеолошки и непартијски историчари пређу преко границе идео ло шких по де ла и до ђу до

доносио. Тако је било и у Другом светском рату, када смо, за
разлику од већине наших садашњих суседа, били на правој
страни светске историје, на страни антифашистичке борбе –

Милорад Ступар
стварне и објективне истине о
Сремском фронту – закључио
је генерал Ступар.

Цена слободе
Како је рекао, стога је Савез
удружења бораца Србије, у години када се навршило 75 година од пробоја Сремског фронта, не улазећи у све могуће контроверзе и идеолошке поделе
међу нашим народом, покренуо кампању „Српски борац на
Сремском фронту”.
– За разлику од многих других, наш народ кроз своју историју никада није питао колико
кошта слобода. Он ју је увек
осва јао и нико му је ни је

рекао је бивши командант панчевачке специјалне јединице.
Мишљења је да међусобна
оспоравања, с тежиштем на идеолошким питањима, скреће пажњу са суштине антифашистичке ослободилачке борбе.

Жртве као опомена
Када је реч о самом Сремском
фронту, каже да је неопходно
да се у потпуности објективно
сагледа допринос ове битке у
антифашистичкој борби, као и
место и улога српског борца у
њој. Генерал Ступар пре свега
мисли на неоспорну чињеницу
да су за њу крајем рата, као допуна састава јединица које су

учествовале у пробоју, мобилисани претежно млади људи
из читаве Србије.
Како каже, у држању и пробоју Сремског фронта пресудан утицај су имали српски
борци који су приступили НОБу у јесен 1944. године, рођени
између 1912. и 1927. године.
Недовољно обучени и неспремни, испуњавали су тежак задатак и многи нису преживели.
– Њихова судбина треба да
буде опомена свима нама. Зато, на основу остварења циљева
пројекта и дефинисања сложености дејства српског борца у
условима Сремског фронта, а
држећи се доказане истине да у
савременим борбеним дејствима на копну у 21. веку ништа
није тако сигурно као што су
сигурни губици необученог и
неопремљеног војника, сматрам
да се морају предузети све мере, радње и активности да нам
се то више никада не понови. А
први корак треба да буде увођење редовног служења војног
рока за преко 350.000 младића
који су неразумним државним
одлукама спречени да се војно
обуче за могуће савремене безбедносне ризике и претње – закључује генерал Ступар.
На крају разговора додао је
да су данас, у већини случајева, ратне јединице попуњене
трећепозивцима, што је с војне тачке гледишта потпуно погрешно. Стога су, како каже,
борци ветерани покренули односно подржали иницијативу
за враћање редовног војног рока у Републици Србији и нада
се да ће први регрути пут касарна кренути већ током 2021.
године.
З. Станижан
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА У СРБИЈИ

ПАНЧЕВО НА ЛИСТИ УГРОЖЕНИХ ГРАДОВА
Ваздух у нашем граду
добио најгору оцену и
припада трећој категорији
Опасне материје потичу
из термоенергетских
постројења, индустрије,
производње и прераде
метала...
Агенција за заштиту животне средине објавила је годишњи „Извештај о
стању животне средине у Републици
Србији за 2019. годину”, у коме је дефинисано да је половина становништва имала чист или незнатно загађен ваздух. Ваздух у нашем граду поново је добио најнижу оцену и припада трећој категорији, па је Панчево
тако у групи градова с високим степеном загађења (трећа категорија квалитета ваздуха).
Током 2019. године Агенција за заштиту животне средине наставила је
континуирано спровођење оперативног мониторинга квалитета ваздуха у
државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. Ова обавеза Агенције је дефинисана у Закону о заштити ваздуха („Службени гласник РС” бр. 36/09 и 10/13).
Оцена квалитета ваздуха у овом извештају донета је на oснову годишњих

концентрација загађујућих материја
добијених мониторингом квалитета
ваздуха у државној мрежи и локалним мрежама, тако да су у анализу
укључени и подаци аутоматског мониторинга квалитета ваздуха у локалној

станица ма (Пан че во – Вој ло ви ца,
Панчево – Ватрогасни дом и Панчево – Цара Душана) оне износиле три
микрограма по метру кубном. Исте
вредности су измерене и у Београду
на станици Београд – Нови Београд.
У извештају стоји да је на мерној станици Панчево – Народна башта средња годишња вредност бензена била
један микрограм по метру кубном,
што значи да у 2019. години није ни
на једном месту прекорачена гранична вредност од пет микрограма. Једино је у Панчеву током 2019. године прекорачена максимално дозвољена средња дневна концентрација
амонијака од 100 микрограма по метру кубном. Годишња гранична вредност није дефинисана.

Није све тако бајно

мрежи Аутономне Покрајине Војводине и Града Панчева. Према овом
документу, највећи део Србије удише
чист ваздух, а смрадно је у великим
градовима. Београд, Ниш, Смедерево, Косјерић, Панчево, Нови Сад,

ШТА КА ЖЕ ЗА КОН
Сагласно члану 21. Закона о заштити ваздуха, а према нивоу загађености, полазећи од прописаних граничних и толерантних вредности, на основу резултата мерења, утврђују се следеће категорије
квалитета ваздуха: прва категорија – чист или незнатно загађен ваздух где нису прекорачене граничне вредности нивоа ни за једну загађујућу материју; друга категорија
– умерено загађен ваздух где су
прекорачене граничне вредности
нивоа за једну или више загађујућих материја, али нису прекорачене толерантне вредности ниједне

Ужице, Бор, Ваљево, Краљево, Суботица, Пожаревац, Зајечар, Беочин –
градови су с најзагађенијим ваздухом
у Србији. Београд се током прошле
зиме нашао и на светској мапи најзагађенијих, док је појединачно највећу

загађујуће материје; трећа категорија – прекомерно загађен ваздух
где су прекорачене толерантне
вредности за једну или више загађујућих материја.
Ако за неку загађујућу материју
није прописана граница толеранције, њена гранична вредност узима се као толерантна вредност. Категорије квалитета ваздуха у „Извештају о стању животне средине у
Републици Србији за 2015. годину” утврђиване су на основу годишњих концентрација загађујућих
материја и представљају званичну
оцену квалитета ваздуха.

концентрацију загађујућих материја
у једном тренутку имао Зајечар, а не
Панчево, што је веома занимљиво.
Током 2019. године најекстремније
загађење забележено је у Бору.

Бензен у траговима
Када је о нашем граду реч, према
извештају Агенције за заштиту животне средине, годишња гранична
вредност за азот-диоксид од 40 микрограма по метру кубном прекорачена је 19 пута. У Панчеву су током
2019. године прекорачене и вредности суспендованих честица (РМ2.5).
Веће вредности од годишње граничне вредност (25 микрограма по метру кубном) биле су измерене у Војловици (28 микрограма по метру кубном) и у зони Ватрогасног дома (26
микрограма по метру кубном), стога
је у Панчеву ваздух сврстан у III категорију – прекомерно загађен ваздух,
услед прекорачења граничне вредности суспендованих честица РМ2.5.
У Панчеву су средње годишње вредности концентрација бензена биле
ујед на че не, та ко да су на свим

У Агенцији најављују да ћемо у будућности имати и прецизније податке о квалитету ваздуха јер су мерне
станице побољшане, а покривено је
85 одсто територије Србије. Саставни
део овог извештаја је и оцена квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама, према којој је у свим агломерацијама у Републици Србији (Београд, Нови Сад, Ниш, Бор, Ужице,
Косјерић, Смедерево и Панчево) током 2019. године забележено прекомерно загађење ваздуха.
У скоро свим од наведених агломерација ваздух је био прекомерно загађен услед високе концентрације честица PM10 и/или PM2.5, са изузетком Бора, који је сврстан у градове у
највишој категорији загађења услед
прекомерне концентрације сумпор-диоксида (СО2). Квалитет мониторинга на нивоу целе мреже драстично je унапређен у односу на претходну годину (прикупљено је 85 одсто
валидних сатних вредности).
Оно што је заједничко за већину
градова и општина у којима је ваздух
оцењен као чист (прве категорије), јесте да мерне станице у овим местима
не мере концентрације суспендованих честица PM10 и PM2.5. Међу станицама на којима је ваздух оцењен
као чист налази се 12 станица које не
мере концентрацију честица PM10 и
17 станица које не мере концентрацију честица PM2.5.

ТРОШКОВИ ПОДИЗАЊА НОВЦА С БАНКОМАТА

Банке наплаћују лењост клијената
Све има своју цену, па чак
и електронска трансакција
Банке дужне да својим
клијентима дају
информације о накнадама
које наплаћују
Да ли сте некада, пошто вас је мрзело
да одете до своје банке или њеног
банкомата, користили услуге других
банака? Ко јесте, или то још увек ради, плаћа провизију. Наиме, за подизање новца на банкомату своје банке
грађани не плаћају никакву услужну
таксу, али ако то чине на банкоматима других пословних банака, онда се
трошак те трансакције пребија преко
новчаника клијента. Е сада, често људи мисле да тај трошак није велики и
да је за њега крива супарничка банка,
а не матична, међутим, нити је трошак мали, нити је крив супарник. Висину провизије не одређује банка са
чијег банкомата подижете новац, већ
је одређује ваша матична банка. Тако
је провизија увек иста на којем год
банкомату да подижете новац.
У Народној банци Србије истичу да
накнаду за исплату готовог новца коришћењем платне картице на банкоматима других банака кориснику платних услуга наплаћује банка која му је
издала платну картицу којом се подиже готов новац на банкомату друге
банке. Како кажу, правилима картичних система најчешће је дефинисана
сервисна провизија коју банка издавалац платне картице плаћа банци
прихватиоцу (банци чији је банкомат) за трансакције подизања готовог новца од стране корисника једне
банке на банкоматима друге банке.
Банка издавалац платне картице, у

складу са сопственом пословном политиком, од свог клијента наплаћује
накнаду за подизање готовине на банкомату друге банке и кроз ту накнаду
надокнађује износ сервисне провизије, као и евентуално друге трошкове у
вези с наведеном трансакцијом.

Немој да те мрзи
У Народној банци Србије кажу да код
трансакције подизања готовог новца
БАНКА
Адико
АИК
АПИ
Интеза
Поштанска штедионица
Креди агрикол
Директна банка
Ерсте
Еуробанк
Експобанк
Халкбанк
Јубмес
Комерцијална банка
Мтс банка
НЛБ
ОТР
Прокредит
Рајфајзен
Сбербанк
Српска банка
Уникредит
Војвођанска банка

Држава је прописала да су пружаоци платних услуга односно банке дужни да својим клијентима дају информације и податке о накнадама које наплаћују корисницима. Наведени
подаци се могу пронаћи у тарифницима на интернет страницама банака. Поред тога, како би се обезбедила
већа упоредивост накнада за услуге
повезане с платним рачуном између
различитих пружалаца услуга, Народ-

Проценат укупног
износа који се подиже
2
2
1,5
2
2
1,5
1 + 25
2
1,5
2,5
1
2
2
1,2
1,5
195
2
0,33 + 230
(шалтер друге банке)
2
2
1
2

на банкомату банке која је уједно и
издавалац и прихватилац платне картице (тзв. On-us трансакција) не постоји наведена сервисна провизија,
банке најчешће не наплаћују накнаду за подизање готовог новца на сопственом банкомату. Али има и оних
које и то раде…

Минимална провизија
у динарима
240
100
100
90
50
60
60
150
90
100
20
30
60
30
20
130
100
20
50
170

на банка Србије од марта 2019. године објављује упоредиве податке о накнадама које банке наплаћују клијентима, и то најмање за услуге наведене у листи репрезентативних услуга.
С обзиром на то да је исплата готовог новца коришћењем платне картице на листи репрезентативних услуга,

на интернет презентацији Народне
банке Србије у делу „Накнаде пружалаца платних услуга повезане с платним рачунима” могу се пронаћи горе
наведени подаци о трошковима подизања новца с банкомата. Избором платног рачуна (пакета) за тип услуге у наведеном прегледу приказују се подаци о накнадама за све услуге наведене
у листи репрезентативних услуга.

Све је на нету
Подаци о накнадама за исплату готовог новца коришћењем платне картице у земљи на банкомату посебно
су приказани за дебитне, а посебно за
кредитне картице у делу „Платне картице и готов новац”. Притом, треба
имати у виду да накнаду, односно
провизију за исплату готовог новца
коришћењем платне картице на банкоматима других банака кориснику
платних услуга наплаћује банка која
је кориснику издала платну картицу
којом се подиже готов новац на банкомату друге банке, те су у складу с
тим у прегледу приказане накнаде које наплаћује банка издавалац платне
картице којом је подигнут готов новац на банкомату друге банке.
Наиме, правилима картичних система најчешће је дефинисана сервисна провизија коју банка издавалац
платне картице плаћа банци прихватиоцу (банци чији је банкомат) за
трансакције подизања готовог новца
од стране корисника једне банке на
банкоматима других банака. Банка
издавалац платне картице, у складу
са сопственом пословном политиком,
од свог клијента наплаћује накнаду
за подизање готовине на банкомату
друге банке и њоме надокнађује износ сервисне провизије и евентуално
друге трошкове у вези с наведеном
трансакцијом.

НИС НАЈПОЖЕЉНИЈИ
ПОСЛОДАВАЦ

Јасно и фер награђивање
Компанија НИС је најпожељнији
послодавац у Србији према резултатима истраживања „TalentX” које
је спровео специјализовани портал
„Poslovi.infostud.com”. Проглашење
победника организовано је прошле
недеље на вебинару овог водећег
сајта за запошљавање у Србији, на
коме су учествовали представници
компанија учесница истраживања.
У анкети je учествовало више од
10.000 испитаника, a поред одабира најбољих, учесници су одговорили на питање шта послодавца
чини атрактивним и навели да највише цене: финансијски стабилно
пословање, пријатељско и пријатно радно окружење, као и јасан и
фер систем награђивања. Према
истраживању, поред првопласираног НИС-а, на листи најпожељнијих послодаваца су и „Ер Србија”,
као другопласирани, и „Coca-Cola
NBC”, као трећепласирани.

ОНЛАЈН НАСТАВА ЗА
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Образовни садржај за све
Одсек за људска и мањинска права у образовању Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз подршку националних савета националних мањина, обезбедио је услове за организовање учења на даљину за ученике припаднике осам националних мањина
који се образују на свом матерњем
језику: бугарском, мађарском, русинском, румунском, словачком
албанском, босанском и хрватском.
Ажурирани образовни садржаји
у вези са организацијом наставе
на даљину на језицима националних мањина доступни су на линку
https://www.rasporednastave.gov.rs,
у секцији „образовање – мањине”.
Ученици, родитељи и наставници
могу пронаћи образовне материјале и упутства на банерима за сваки од осам језика националних маљина, као и линкове ка снимљеним часовима на даљину за текућу
школску 2020/2021. годину.
На овом месту налазе се материјали који су раније постављени,
али су и даље актуелни, као и линкови на којима су преводи информација које су достављене установама образовања и васпитања.

ФОТО-КОНКУРС
„НАТУРА 2000”

Природа у објективу
Уколико сте љубитељ природе, а уз
то и фотографије, пријавите се на
фото-конкурс „Натура 2000”.
Ухваћен посебан тренутак у природи, забележен у JPEG формату, с
минимално 3.000 пиксела по дужој
страни, треба послати до 27. новембра. Наградни фонд од 120.000
динара биће распоређен на три дела за победнике у категорији најбоља фотографија (првопласирани
60.000, другопласирани 45.000 и
трећепласирани 35.000 динара).
Право на учешће имају сви пунолетни држављани Републике Србије који прихвате и испуне све
услове и захтеве прописане правилником конкурса. Број фотографија није ограничен, а од учесника се очекује да објективом забележе пејзаже, природне лепоте,
биљни и животињски свет и активности које човек обавља у природи
тако да је не угрожава.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Епидемија
саобраћајних незгода

Пише:
др Мирослав Тепшић
Потребан је приличан напор
да се изабере тема о нашим
здравственим приликама која ће заокупити пажњу читалаца. Важно нам је да та тема буде поучна, корисна или
да бар реши дилему када се
јавити изабраном лекару или
позвати Хитну помоћ. Често,
међутим, теме намеће сам
живот. Не можемо остати глуви и слепи на праву „епидемију” саобраћајних незгода и
видљивог неодговорног понашања појединих учесника у
саобраћају.
С проблемом насилничке
вожње суочавају се све земље
савременог света, а само мањи број има успеха у њеном
ефикасном сузбијању. Наш
закон препознаје насилничку вожњу у ситуацијама када
у року од десет минута прођете кроз црвено светло два
или више пута, када претичете колону возила и притом
прелазите пуну линију, или
ка да у на се ље ном ме сту
возите за више од 90, а ван
насеља за више од 100 километара на сат од дозвољене
брзине. Вожња у алкохолисаном стању с више од 2,00 промила алкохола у крви такође
се дефинише као насилничка вожња.
Уопштена дефиниција по
којој је насилничка вожња
поступање возача које је у
грубој супротности с правилима саобраћаја и безобзирност према осталим учесницима вероватно доприноси
чињеници да закон то понашање најмање препознаје, па
га и најмање санкционише.

Иако су за такве преступе
прописани затворска казна,
забрана вожње и казнени поени, прва санкција се веома
ретко примењује. Тако долазимо у ситуацију да насилници у саобраћају, које средина препознаје као такве,
често понављају ове прекршаје и тако доводе многе у
животну опасност, проузрокују различите облике инвалидитета других учесника у
саобраћају и чине огромну
економску штету друштву и
појединцима.
Људска агресивност може
бити урођена, научена или се
може јавити као одговор на
фрустрације које стоје на путу до циља. Вероватно је најтачнија дефиниција која узима у обзир све три компоненте агресивности. Она нам даје и смернице како да смањимо испољавања и последице агресивности у саобраћају. Јасно је да казнена политика није довољна уколико се
потенцијалним преступницима не предоче све последице
агресивног понашања и насилничке вожње.
Обданиште и школа могу
у великој мери допринети
умањењу агресије и формира њу са о бра ћај не кул ту ре.
Улога васпитно-образовних
установа постаје тим значајнија у судару са агресивним
садржајима који доминирају у фил мо ви ма и ви деоигрицама. Људско понашање постаје агресивније уколико је праћено размишљањем да неће бити санкционисано. На овоме се заснива
стратегија повећања броја камера које евидентирају прекорачење брзине и пролазак
кроз црвено.
Неке државе су увеле телефонске бројеве за пријављивање агресивне вожње.
Постоји и пример Белгије са
алтернативном казном која
подразумева обавезу похађања 24-часовног курса, који
држе групни терапеути и психолози. Све су ово примери
које бисмо и ми могли да
применимо у нашој средини како бисмо умањили појаву и последице агресије у
саобраћају.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Биљка која
доноси мир
Нана је једна од омиљених биљака у фитотерапији, јер садржи бројна благотворна својства која је чине добрим савезником у лечењу великог
броја болести и тегоба. Главна активна
материја нане, у народу познате и под називима метвица и метва, јесте етерично
уље препуно активних супстанци. Осим тога листови садрже каротин, бетаин и органске киселине. Нана је богата и цинком, селеном, молибденом и стронцијумом.
Ова биљка, која је у нашим крајевима свима лако доступна,
користи се за умирење живаца, нервну растројеност, главобољу,
зујање у ушима, хистерију и хипохондрију, те за грозницу, слабост
и ноћно знојење. Отклања ветрове, подригивање, повраћање, грчеве у желуцу и материци, поспешује крвоток, утиче на излучивање жучи, мокраће и желудачних сокова, лечи прехладу, промуклост и кашаљ.
Дестилацијом се од нане производи етерично уље које има вишеструку употребну вредност у лечењу разних болести. Код унутрашње примене средња дневна доза износи од шест до дванаест капи, а за инхалацију се узимају три-четири капи уља.
Чај можете направити тако што ћете две-три кашичице свежих
листова или суве биљке прелити врућом водом и оставити покривено од пет до десет минута. Чај се пије између оброка три-четири пута на дан, а може се користити и за инхалације.
Тинктура се прави тако што 20 грама суве биљке прелијемо са
100 мл 70-процентног етил-алкохола. Узима се 15–20 капи.

Петак, 18. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

БОРБА СА СИМПТОМИМА КОЈЕ ИЗАЗИВА ПОЛЕН КОРОВА

АЛЕРГИЧНИМА НА АМБРОЗИЈУ
НИ ПАКАО НЕ БИ ТЕШКО ПАО
Ако вам у последње две-три
недеље цури нос, очи су вам
сузне, капци отечени, сврби вас
непце, гребе грло, кашљете, боли вас глава и притом знате да
сте алергични на амброзију,
онда вам није ни потребан извештај Завода за јавно здравље
Панчево да бисте без сумње
установили да је концентрација ове коровске биљке у ваздуху ових дана неподношљиво
висока. Ево како да се изборите са симптомима који вам
озбиљно нарушавају квалитет
живота.
У недељном извештају о испитивању алергеног полена у ваздуху, који на захтев Градске
управе издаје Центар за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Панчево,
за период од 31. августа до 6.
септембра, наводи се да је полен амброзије свакога дана достизао високе – црвене вредности. То значи да је број поленових зрна по метру кубном
пре ла зио сто ти ну. На та кве
вредности, наводе у Заводу, реагују све алергичне особе.
Средњим вредностима сматрају се оне које се крећу од 30
до 100 и на њих реагује већина
алергичних особа, док се вредности сматрају ниским ако се
крећу до 30 поленових зрна по
метру кубном. Ове концентрације изазваће реакције само
код изузетно осетљивих особа.
Вредности полена амброзије
су се у периоду обухваћеном
извештајем кретале од 117 до
чак 348 дневно, а укупна недељна вредност износи чак 1.300
поленових зрна. Они који су
„имали посла” са овом биљком
већ је добро познају и знају да
ће муке с њом сигурно потрајати бар до краја септембра.

Шта је амброзија?
Амброзија је једногодишња коровска биљка која може да произведе чак до милијарду честица полена. Средином августа је у свом пуном цвату. Цветови амброзије сазревају и отпуштају полен, а врућина, влага и ветар доприносе његовом
ширењу. Највећа концентрација у ваздуху је током дана, од
10 до 16 сати. Kиша и ниске
температуре умањују отпуштање полена.
Амброзија расте у руралним
пределима, на необрађиваним

кортикостероиди су најмоћнији лек. Они се некада преписују као једина терапија, а некад
се комбинују са антихистаминицима, антилеукотријенима
и капима за нос и очи.
Ако је у питању алергијска
астма, редовна превентивна терапија је изузетно важна. Инхалациони кортикостероиди су
ле ко ви ко ји се узи ма ју у
различитим облицима. Они немају системских ефеката као
орални кортикостероиди, јер
делују директно на плућа. Ако
су симптоми веома изражени,
уз ове медикаменте лекар преписује и употребу пумпице, коју пацијент треба увек да има
уз себе.
Поред примене терапије, важно је и да редовно одржавате
хигијену дисајних путева и да
пратите концентрацију полена
у ваздуху. Најбољи начин да се
спасете је да избегавате полен,
али то је у пракси често немогуће. Било би добро да у сезони амброзије планирате одлазак на море или планину, јер
је ова биљка најприсутнија у
континенталном подручју.

Боље спречити...

њивама, али и у градској средини на запуштеним областима. Семе амброзије које пада
на земљу може мировати годинама, а чим добије повољне
услове, развиће нову биљку.
Нажалост, међу особама алергичним на полен њих чак 70%
је алергично баш на амброзију. Дијагноза се поставља једноставним, безболним кожним
тестовима.

Како систем ради
Све алергије представљају одговор нашег имуносистема на
ина че без о па сну суп стан цу.
Kада та супстанца – полен, прашина или нешто треће – дође
у контакт са ћелијама слузнице носа, уста, грла, плућа, стомака и црева, долази до ослобађања хистамина.

Управо хистамин је протеин одговоран за све симптоме које повезујемо са алергија ма. Ак тив ност хи ста ми на
блокирају антихистаминици,
чија је основна улога да зауста ве алер гиј ску ре ак ци ју.
Многи лекови за алергије делују управо као антихистаминици. Међутим, постоје и одређене намирнице и биљни
екс трак ти ко ји мо гу има ти
сличне ефекте на производњу
хистамина.

Kако ублажити тегобе
Да бисте спречили муке које
изазива сусрет с поленом амброзије, пре почетка цветања
биљке започните превентивну
терапију коју ће вам преписати лекар. Ако је у питању алергијски ринитис, интраназални

НАЈ БО ЉИ ПРИ РОД НИ РЕ ЦЕП ТИ ПРО ТИВ АЛЕР ГИ ЈА
• Јабуково сирће. Ово сирће
има антихистаминска и антибиотска својства и може
помоћи у смањењу кијања и
запушености носа. Осим тога, савршено је за јачање
имунитета. Две кашике јабуковог сирћета, кашику меда
и кашичицу лимуновог сока
сипајте у три децилитра топле воде и добро промешајте
кашиком. Пијте три пута
дневно (ујутро, по подне и
увече).
• Kуркума. Ова моћна
биљка може смањити било
коју врсту алергије, јер има
антиинфламаторно и антиоксидативно дејство. Јача имуносистем и смањује запушеност носа, кијање и сувоћу
уста. Можете додати куркуму
различитим
ре цеп ти -

ма или припремити природни лек. Помешајте шест кашика куркуме у праху и шест
кашика меда, тако да добијете пасту. Затворите посуду
и чувајте је у фрижидеру.
Узмите једну кашичицу ујутру на празан стомак и једну
пре него што одете на спавање током сезоне алергија.
• Ђумбир. Ова биљка је
врло користан лек за алергијски ринитис, јер
је веома моћан
ан ти хи ста миник, а
има и антивирусна,
антиинфламаторна и антибактеријска
својства и јача имуносистем.
Смањује главобољу, секрецију и запушеност носа. Поред тога што је добро да
жваћете танак комадић ђумбира, можете припремити и
веома ефикасан лек од овог
корена. Ставите шољу воде,

кашику ђумбира и штап цимета у посуду. Загрејте и кувајте око пет минута. Процедите и додајте кашику меда
и сок од једног лимуна. Пијте овај напитак два пута
дневно, најбоље ујутру и
увече.
• Kоприва. Савршен антихистаминик и антиинфламаторни лек који се у алтернативној медицини већ стотинама година користи за лечење сезонских алергија.
Ова моћна биљка омогућава брзо олакшање у случају свраба, запушености
носа, кашљања и кијања. Да бисте припремили
чај, ставите у посуду кашику
сувих листова коприве и шољу воде. Загревајте док не
проври и пустите да ври пет
минута. Потом оставите да
одстоји 10 минута поклопљено, па процедите и засладите медом. Пијте дватри пута дневно.

Алерголози тврде да је најпоузданији начин да се заштитите
од амброзије – превентива. То
значи да треба да настојите да
спречите контакт с поленом
колико год је то могуће.
Да бисте то постигли, ако
већ морате да излазите напоље током дана, када је концентрација амброзије посебно висока, одмах по уласку у
кућу скините одећу и ципеле,
јер на њима има полена. Одмах се истуширајте и оперите
косу или то свакако учините
увече. Редовно бришите стан
влажном крпом. Kада полен
јако лети од раног јутра, држите прозоре затворене. Добро проветравајте само када
су кишни дани. Немојте сушити веш напољу.
Kада је сунчано и дува ветар, оптерећење поленом је високо, па тада немојте правити
излете, бавити се спортом или
ићи на туре бициклом! Ношење наочара за сунце и шешира
са широким ободом евентуално може да помогне. Ако сте у
могућности, инсталирајте поленски филтер у аутомобилу.

Природни
антихистаминици
Најбољим природним антихистаминицима сматрају се кверцетин, бромелаин и витамин
Ц.
Природни извори кверцетина су јабуке, јагоде, трешње,
вишње, боровнице, кајсије, брескве, цитрусно воће, као и зелено поврће, црни и бели лук,
зелени чај и црно вино. Бромелаин, познат и као бромелин, јесте биљни ензим који се
у природи налази у ананасу,
али га можете наћи и у облику
додатака исхрани у апотекама.
Витамин Ц је природни антихистаминик до кога ћете најлакше доћи, будући да преовладава у многим врстама воћа и поврћа, а продаје се и као
суплемент.
Да бисте били отпорнији на
амброзију, али и друге полене, једите најмање две порције хране богате омега 3 масним киселинама дневно. Разлог је једноставан: недостатак
ове киселине повећава ризик
од алергија.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Viacjazyčná príloha v týždenníku / Мултијезички додатак у недељнику

v slovenskom jazyku / на словачком језику
V PANČEVE V PIATOK 18. SEPTEMBRA 2020 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 18. СЕПТЕМБРА 2020.
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FOTOGRAFIAMI VYČARUJE KRÁSU A LÁSKU K VOJVODINE A SRBSKU

OĽKINE CESTOVANIA PO HORÁCH SRBSKA
Olivera Lóci, Oľka, ako ju poznáme, vyrástla vo Vojlovici, kde ju každý deň
môžeme vidieť, keď navštevuje svojich
rodičov. Žije v Pančeve a väčšinu dňa
trávi v práci v Belehrade. Možno aj to je
jeden z dôvodov, prečo v posledných rokoch zanechala silný dojem u mnohých,
ktorí ju poznajú, alebo majú ako kamarátku na Facebooku. Jej fotografie z rôznych túr, prírody Srbska a Vojvodiny zanechávajú u každého pozorovateľa silný
dojem. Dievča, ktoré vyžaruje krásu,
vnútornú energiu, slobodu, eleganciu,
by málokto ocharakterizoval ako vášnivú horolezkyňu. A počas tejto nepredvídateľnej a nepriaznivej situácie sme
vďaka nej mohli, ak nie osobne, aspoň
prostredníctvom fotografií navštíviť polia vlčieho maku, levandule, slnečníc,
obilia... Olivera sa v krátkosti podelila o
svoje zážitky a popísala, čo ju na turistike tak veľmi láka.
„Pančevac“: Odkedy chodíš na túry?
Olivela Lóci: Na podnet mojich
dvoch priateliek som sa pred 11 rokmi
stala členom horolezeckého spolku Jelenak. Pretože milujeme cestovanie a prírodu, navrhli, aby sme sa pripojili spolku, aby sme mohli spolu absolvovať dlhé
prechádzky krásnou krajinou Srbska.
Keďže som povolaním audítor, potrebovala som si občas oddýchnuť od počítača, čísel a predpisov, a preto bolo ideálnym riešením pešia turistika. Takto môžem cez víkendy cestovať po Srbsku, s
málo penazí, izolovať sa od bežného života a baviť sa.
l Pamätáš si na prvý výlet?
- Moja prvá akcia bola Zlatibor. Bolo
to spolu s ďalším klubom z Belehradu. A
bolo nádherné. Okrem turistiky zahŕňala
aj jazdu vlakom, prehliadku dediny, večerné zábavy a vychádzky s množstvom
krásnych okamihov naplnených piesňou
a smiechom.
l Čo navštevuješ najviac, na aké prehliadky sa najviac prihlasuješ?
- Prihlasujem sa na stredne ťažké - rekreačné horolezecké akcie. Patrí sem asi
15 km chôdze v horských oblastiach až
do výšky 2 000 metrov nad morom. Je to
celodenná aktivita. Prechádzka sa začína ráno a trvá niekoľko hodín s malými
prestávkami, kým sa dostaneme na
vrchol. Na vrchu sa zvyčajne robí dlhšia
prestávka, aby sme si užili ten dojem a
pohľad zhora. Každá akcia je veľmi

náplňová. Okrem pešej turistiky zahŕňa
aj prehliadku kultúrno-historických,
náboženských alebo prírodných znamenitností v rovnakej oblasti, napríklad:
kláštory, múzeá, pevnosti alebo jaskyne.
Koniec akcie je zvyčajne v reštaurácii,
etno dedine alebo v kúpeľoch pri plávaní. Hostitelia niekedy organizujú večere
s autentickými jedlami z kuchyne ich
okolia. Akcie vedú licencovaní a skúsení
sprievodcovia, takže sa cítim neustále v
bezpečí a od nich sa môžem dozvedieť

niečo o orientácii v prírode, o flóre a
faune regiónu, v ktorom sa momentálne
nachádzame.
l Čo na teba malo najväčší dojem?
- Každá akcia má niečo, kvôli čomu si
ju pamätám. Z každej nesiem jedinečný
dojem niečoho krásneho, po čom si to
zapamätám. Je to väčšinou krásny výhľad, krása alebo ťažkosť túry, pohostinnosť domácich, skvelé jedlo, kúpanie v
rieke, člnkovanie, zábavná spoločnosť a
podobné.
l Aký je najlepší čas v roku na turistiku?
- Turistika na jar je možno najkrajšia.
Príroda sa prebúdza, stromy sú zelené,
možno počuť vtáky, dýchate čistý horský vzduch popretkávaný čerstvými vôňami bylín. Tešíte sa na slnko, ktoré
preráža stromy. Narážate na bujné vodopády, ktoré vás očaria svojou silou a
krásou.

Leto tiež má svoje čaro, pretože navštevujete horské oblasti s riekami a jazerami, kde máte možnosť v nich plávať.
Začiatok jesene je obzvlášť krásny,
možno najatraktívnejší na turistiku. Stále
je tu slnko a teploty nie sú vysoké. Listy
červenkastých tónov pokrývajú cestu a
šuchocú pod nohami a stromy sú posiate
zelenými a žltými listami. Potešuje scéna
plná teplých farieb. Zima je krásna, keď
je hora pokrytá snehom. Oči vás bolia od
belosti snehu, ale nemôžete zabudnúť na

jeho lesk. Šliapete po vysokom snehu,
ktorý vŕzga pod nohami. Krásny pocit.
l Čo ťa láka na turistike?
- Milujem turistiku, pretože som úžitočne využila svoj deň alebo víkend. Bola som v prírode, na čerstvom vzduchu,
urobila som niečo dobré pre svoje fyzické zdravie a kondíciu, a najmä pre stav
mysle.
Po každej túre, bez ohľadu na krátkodobú „sladkú bolesť“ zo zápalu svalov,
som plná energie, potešenia a šťastia. V
nasledujúcich dňoch niet stresu, nervozity, a na problémy sa pozerám s možnosťou riešenia. Milujem turistiku, pretože sa prechádzam s ľuďmi, ktorí majú
rovnaký záujem ako ja: lásku k prírode.
Okrem toho sú to ľudia rôznych profesií
a veku, takže vždy nájdem spoluhovoriaceho a témy na rozhovor, vtip, a tiež sa
môžem dozvedieť niečo nové alebo zaujímavé. Horolezectvom sa získavajú

noví známi, z ktorých vyrastú priateľstvá
a niekedy aj lásky. Ale najlepší dojem je,
že keď dosiahnem vrchol, po vynaloženom úsilí a veľkej námahe, bez ohľadu
na to, aké ťažké to bolo, uvedomím si, že
som to dokázala, že som premohla seba
svojimi fyzickými a mentálnymi silami.
A ak je k tomu cenou krásny a jedinečný
pohľad z vrcholu na d´alšie kopce, hory
a ich vrchy, meandre alebo kaňony riek,
na jazerá alebo mestá, potom som
okamžite vynahradila všetkú vynaloženú energiu, načerpala nové sily a už premýšľam o novej akcii a teším sa na nové
výhľady a výzvy.
l Aké sú tvoje plány, čo by si ešte chcela navštíviť tento rok?
- Mojou žiadosťou je aby som bola za
úsvitu na vrchole hory Rtaň, sledovala
východ slnka a popíjala kávu. Hovoria, že
je to výnimočný zážitok.
l Začiatkom leta si zverejnila na Facebooku nádherné fotografie našej krásnej
vojvodinskej prírody. Tieto fotografie
vznikli z lásky k turistike, cestou do prírody počas prechádzky, spontánne, alebo
išlo o vopred naplánované fotografovanie?
- Fotografie zo série vlčieho maku,
obilia, levandule a slnečníc boli urobené
spontánne. V čase zníženej pohyblivosti
počas korony boli horolezecké akcie na
istý čas zrušené alebo odložené. Môj kamarát, horolezec Petar Lacković, ktorý sa
venuje umeleckej fotografii, vediac, že
zbožňujem vlčie maky, ma pozval, aby
sme medzi nimi urobili aj nejaké moje
portréty. Keďže nám fotografovanie medzi vlčými makmi prinieslo sériu úspešných fotografií, rozhodli sme sa to zopakovať aj na poli levandule. Medzi veternými mlynmi sa medzičasom objavilo
pole zrelého obilia a nedávno tiež slnečnice. Keď už nemôžeme ísť do hôr, odchodom na tieto polia sme našli spôsob,
ako byť v prírode; a môžem povedať, že
až vtedy som si uvedomila, aká krásna a
bohatá je naša banátska nížina-prebudila
vo mne pocit patričnosti.
Tieto fotografie jej budú navždy pripomínať leto roku 2020, v ktorom bez
ohľadu na situáciu, ktorá sa vplietla do
všetkých sfér života, dokázala nájsť a vidieť radosť a nádej v bujných poliach
vlčieho maku, nežných klasov obilia,
omamnej vône levandule a žltého svetla
slnečníc.
Alena Kulíková
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NOVÝ BISKUP SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. V SRBSKU

ZA SIEDMEHO BISKUPA ZVOLENÝ DOTERAJŠÍ
FARÁR V KULPÍNE JAROSLAV JAVORNÍK
Jaroslav Javorník je farár, ktorému
sa, okrem chrámu Božieho, paralelne podarilo vybudovať aj seba.
V jeho osobe sa stretávame s misionárom, farárom, národným buditeľom, duchovným otcom a predovšetkým s veľkým priateľom ľudí
v každej slovenskej komunite.

STRETNUTIE FARÁRSKYCH RODÍN

Titelský kopec a magická Tisa
oddych pre dušu a kamarátenie
s kolegami a rodinou
Každoročne sa koncom augusta

jeden piatok venuje farárskym rodinám Slovenskej evanjelickej
cirkvi v Srbsku. Napriek tomu, že
farári majú časté spoločné stretnutia, je to príležitosť, aby si tentokrát spolu so svojimi rodinami
mohli trochu oddýchnuť od každodennej práce a užili si kamarátenie. Aj tento rok, v piatok 28.
augusta, sa zišli na Titelskom
kopci, dá sa povedať na neutrálnej pôde, aj keď doteraz to bolo
tak, že zhromaždenia sa konali v
jednej z cirkevných obcí. Doznievajúce leto využili na piknik, ako
povedali, na polceste medzi Báčkou, Banátom a Sriemom.

mestským kúpaliskom a plážou na
Tise. Usilovné ruky žien, možno aj
niektorého muža, pripravili pestré
raňajky podávané na kopci. Po
krátkej bohoslužbe sa konala krátka liturgia, ktorú pripravil jánošícky farár Slađan Daniel Srdić. Všetkých prítomných pozdravil predseda Synody Branislav Kulík, farár
v cirkevnej obci vo Vojlovici, ako
jeden z organizátorov. Okrem
modlitby si prítomní z Aradáča,
Jánošíka, Kovačice, Vojlovice, Padiny, Lalića, Kulpína, Silbaša, Starej Pazovy, Belehradu, Pivnice, zaspievali niekoľko cirekvných piesní, kým ich na gitare sprevádzala
Adela Obšustová z Aradáča. Ká-

Titelský kopec je známy svojou
flórou a faunou, preto je chránený
ako Špeciálna prírodná rezervácia.
Okrem rozmanitej flóry a fauny je
na Titelskom kopci šesť registrovaných a čiastočne preskúmaných
archeologických lokalít. Samotný
kopec je určite neobvyklý a jedinečný. Výhľad zhora siaha do všetkých strán, celý Titel je ako na dlani - rieka Tisa, sútok riek Begej a
Tisa, a nábrežie s pamätníkom,

zeň mal na starosti novozvolený
biskup SEAVC v Srbsku Jaroslav
Javorník, ktorý je tiež farárom v
cirkevnej obci v Kulpíne.
S kamarátením pokračovali na
plavbe po riekach Tisa a Begej.
Tohtoročné stretnutie sa skončilo
rybími špecialitami v reštaurácii
Mala čarda so záverom, že sa im
tento výlet páčil a že by sa takto
mohli častejšie stretávať a kamarátiť sa.
A. K.

PANČEVAC: S akými prianiami a
pocitmi vstupujete do nie tak ľahkej služby?

JAROSLAV JAVORNÍK: Túto
funkciu preberám s veľkým rešpektom, ale aj strachom. Byť prvý
medzi rovnými so sebou nesie veľkú zodpovednosť. Úloha je ťažká a
vyžaduje veľa porozumenia a
spravodlivosti. Chcem byť dobrým koordinátorom a kormidelníkom našej cirkvi. Myslím si, že
každému by sa mal dať priestor na
pozitívne veci, aby každý mohol
vložiť maximum v prospech našej
cirkvi. Chcem posilniť najmä slabých, pretože každý reťazec je taký
silný ako jeho najslabší článok.
l Donedávna ste boli dvanásť
rokov kňazom v cirkevnej obci
Hajdušica, kde ste postavili úplne
nový kostol, a osem rokov v Kulpíne. V oboch cirkevných obciach
sa vám darilo zlepšovať situáciu
duchovne i materiálne. Teraz, keď
ste sa stali biskupom, zostanete aj
naďalej v cirkevnej obci v Kulpíne?
- Áno, moja prvá služba bola v
Hajdušici. Bola to jediná slobodná
cirkevná obec v čase ukončenia
mojich štúdií. Ako farárskej rodine,
Hajdušičania nám otvorili svoje

senior banátsky
Pavel Sklenár narodil sa 2. februára roku 1949 v Lugu. Ukončil evanjelickú
teologickú fakultu v Bratislave.
Za kňaza bol vysvätený v rodnom
Lugu 25. júla 1976 biskupom Jurajom
Struhárikom.
1. augusta toho istého roku nastúpil
do služby v Jánošíku, kde si na jeho pôsobenie dodnes spomínajú s radosťou.
To, čo ho bude sprevádzať počas celej
jeho služby v cirkvi, je otvorenosť a prístupnosť s ľuďmi, ale zároveň aj poctivosť, pracovitosť a ovzdušie vznešenosti všade, kde príde.
Taktiež tuná postavil aj novú faru. Jeho pôsobenie v Jánošíku sa
pociťuje aj v dnešné dni. Predsa najväčšiu časť života venoval Kovačici. Tu bol zvolený za farára v roku 1983, v decembri. Nastúpil
v januári roku 1984. Neblahú situáciu v zbore vyriešil tak, že zbor
bol rozdelený na dva. Počas jeho dlhého pôsobenia v Kovačici sa
vykonali mnohé opravy na Chráme, vystaval sa zborový dom,
opravil organ. Rozvýjal prácu s deťmi a mládežou, Oltárnym krúžkom žien, spevokolmi...
Jeho schopnosti boli uznané aj v roku 1999, keď bol zvolený za
seniora banátskeho. Kňazi v ňom vždy mali múdru radu, láskavé
slovo ale i pevnú výchovnú ruku. Rovnako ako svoj zbor, tak i seniorát viedol s úctou. Neraz zastupoval našu cirkev doma i v zahraničí.
Pavel Sklenár usnul v Pánu dňa 10.08.2020 v nemocnici v Pančeve. Na jeho počesť sa v utorok, 11.08.2020. zvonilo na všetkých
slovenských chrámoch vo Vojvodine, v Rumunsku a v Chorvátsku.
Pochovaný bol vo svojej milovanej Kovačici, dňa 12.08.2020 za
účasti mnohých kňazov a više 500 veriacich. Za sebou zanechal
nezmazateľnú stopu, a jeho odchod znamená pre našu cirkev ranu,
ktorá sa ťažko zahojí.
B. K.

moji priatelia. Počas svojej dvadsaťročnej práce môžem potvrdiť,
že je to jedna z najdôležitejších
hodnôt, ktoré kňaz musí mať.
l S manželkou Tatjanou máte
dvoch synov Martina Jána a Andreja Jozefa. Už teraz majú v pláne
nejaké povolanie?
- Rodina je pre mňa všetkým,
vďaka nej zvládam všetky osobné
aj profesionálne misie. Je to miesto,

kde čerpám energiu a žiarlivo ju
strážim ako oko v hlave. Moja
manželka má hlavnú zásluhu na
všetkých úspechoch v mojom živote. Martin Ján je starší a budúci

Prajeme novozvolenému biskupovi Božie vedenie a požehnanie v zodpovednej službe, ktorú
mu zveril Boh.
Alena Kulíková

SLOVENSKÉ ZVYKY A TRADÍCIE

IN ME MO RI AM

ThMgr. Pavel Sklenár,

srdcia u duše, a dôverovali svojmu
farárovi. Najkrajšie chvíle som prežil so svojou manželkou v tej malej
banátskej dedine. Narodili sa tam
obaja naši synovia. Preto sa nám
spoločným úsilím podarilo postaviť
Boží chrám. Na konvente cirkevnej
obci sa jednomyseľne rozhodli, že
mám zostať ich duchovným pastorom, ale aj ich biskupom.
l Pre nasledujúci rok plánujete
veľkú cirekvnú oslavu?
- Budúci rok, ak Boh dovolí,
oslávime 100 rokov autokefálie našej drahej cirkvi v Srbsku. To znamená, že sme kedysi boli súčasťou
cirkvi na Slovensku ako komunita.
Aj keď sme 100 rokov tutoriálne
odlúčení, boli sme, a sme duchovne
súčasťou ECAV na Slovensku.
Ústredné oslavy plánujeme v Starej
Pazove, ale zároveň budú aj v Padine a v Báčskom Petrovci.
l Narodili ste sa v Báčskej Palanke, vyrastali ste v Selenči a po
strednej škole v Báčskom Petrovci
ste vyštudovali evanjelickú teologickú fakultu v Bratislave. Čo vás
motivovalo ísť na teologickú fakultu?
- Počas strednej školy som sa
pripravoval na štúdium geografie,
pretože som ten predmet, hlavne
politickú geografiu, miloval. Na
teológii som vedel, že som na správnom mieste. Už v prvom ročníku
som cítil, že to je to, čo chcem.
Študoval som s veľkým nadšením
a veľkou láskou. Vedel som si predstaviť, ako budem celý život viesť
ľudí ku Kristovi. Mám veľmi rád
ľudí, každé stretnutie a rozhovor.
Komunikatívnosť a otvorenosť sú

rok bude na vysokej škole. Vidí sa
v spoločenských vedách. Vyzná sa
v teológii, filozofii, psychológii,
histórii, cudzích jazykoch a v práve.
Dôležité je, aby zapísal to, čo skutočne chce, a aby študoval to, čo
bude v živote mať rád. O Andrejovi
Jozefovi je stále ťažké povedať, ale
ocharakterizoval by som ho aj ako
spoločenský zameraného a nečudoval by som sa, keby sa jedného
dňa zapísal na teológiu. Od malička
je každú nedeľu s nami na bohoslužbách.
l A nakoniec, aký je váš obľúbený biblický citát?
- „Ako jeleň dychtí za vodou z
prameňa, tak moja duša, Bože,
túži za tebou“ Žalm 42:2.
Synoda Slovenskej evanjelickej
cirkvi v Srbsku 1. júla 2020 potvrdila Javorníka ako zvoleného
biskupa. Ako biskup nahradí doterajšieho biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Samuela
Vrbovského, ktorý zostáva čestným
biskupom.
Inštalácia biskupa je naplánovaná na deň reformácie, 31.
októbra tohto roku, v Kulpíne.

Svadby akých už niet (1)
Prvé chladnejšie dni ohlasujú príchod jesene, ktorá bývala obdobím
svadieb, ktorých v tom čase bolo vo
Vojlovici až aj desať. Aj keď všetky
svadby celé desaťročia prebiehali
podľa starých zvykov, každá bola
iná, a bola jedinečným príbehom,
ktorý sa medzi staršími ľuďmi dodnes rozpráva. Spýtali sme sa Katy
Zafirovićovej, ktorej otec hrával na
svadbách, takže jej spomienky siahajú najďalej.
Prvým krokom k svadbe boli pytačky. Nie veľa, zhruba mesiac
skôr, prišiel ženích so svojimi rodičmi a blízkymi príbuznými do
domu budúcej nevesty, aby si ju
vypýtali. Tam zo žartu bol oznámený dôvod príchodu, posledné
slovo však povedal ženích, keď sa
opýtal rodičov nevesty, či dovoľujú svojej dcére aby šla za neho, a
budúcej nevesty, či to ona chce.
Až keď dostal súhlas, podalo sa
občerstvenie a začala sa zábava.
Že bude svadba, ohlasovalo sa po
tri nedele. Aj ženích aj nevesta
mali svojho družbu (mládenca z
blízkych príbuzných), ktorý so
špeciálnou básničkou v deň tretej
ohlášky, v nedeľu popoludní, pozvýval starejšieho, krstných rodičov, príbuzných, priateľov a susedov na svadbu. Deň predtým, v
sobotu, krstná mama, družičky a
mladšie ženy z rodiny pre družbu

zdobili špeciálnu paličku krepovým papierom a hodvábnymi
stužkami, svadobný venček ako
ozdobu do klopy, a fľašu, z ktorej
v každom dome nechal vzorku
svadobného vína. Mladší príbuzní boli pozvaní ako posluháči
(pomocníci). V nedeľu po pozvaní sa konala večera pre starejšieho, krstných rodičov a posluháčov, na ktorej sa dohovárali o ďalšých prípravách. Túto večeru a
svadobný obed pripravovali staršie a skúsenejšie ženy z príbuzných. Už v stredu miesili rezance
na polievku, v piatok, deň pred
svadbou, pripravovali všetko potrebné na svadobný deň a v sobo-

tu už na svitaní začali pripravovať
slávnostný obed. Medzitým mali
svoj pracovný diel aj muži: vo
štvrtok pripravovali kuchárkam
mäso, zabíjali ošípané, a mladší
išli z domu ženícha na vyzdobených koňoch a vozíkoch do domu
nevesty, aby previezli nábytok,
periny a vankúše, ktoré nevesta
ako veno prináša ženíchovi. To sa samozrejme nezaobišlo bez
zvedavých pohľadov
Vojlovičanov. Neskoršie bol tento zvyk vynechaný.
V piatok pozvaní
hostia prinášali dary,
koláče, torty a živé
sliepky, ktoré boli do
večera zarezané a pripravené na svadobnú
polievku. Predtým sa
svadobná sála prenajímala prázdna, preto
sa v piatok prinášali
stoly a taniere od príbuzných, a časť posluháčov pripravovala
stoly a zdobila sálu.
Neskôr boli sály vybavenejšie, už tam boli
stoly a taniere, takže
posluháči len zdobili.
Po dokončení práce
bol prichystaný paprikáš, ale pred večerou

prišli speváci z domu ženícha
pred dom nevesty a spievali na
kašu - pieseň, ktorou sa nevesta
lúčila so svojim panenstvom.
Pred koncom piesne vyšla nevesta
pred spevákov a ponúkala im koláče a nápoje.
(Pokračovanie v ďalšej prílohe)
Michal Kalmár

Мултијезички додатак у недељнику / Viacjazyčná príloha v týždenníku
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СЛИКАМА ДОЧАРАВА ЛЕПОТУ И ЉУБАВ ПРЕМА ВОЈВОДИНИ И СРБИЈИ

ОЉКИНА ПУТЕШЕСТВИЈА ПО ПЛАНИНАМА У СРБИЈИ
Оливера Лоци Ољка, како је познајемо, одрасла је у Војловици, где је и
можемо видети када свакодневно посећује родитеље. Живи у Панчеву, а
већи део дана проводи у Београду на
послу. Можда је то један од разлога
што је за последњих неколико година
оставила снажан утисак на многе који је познају или је имају за пријатеља на „Фејсбуку”. Њене фотографије
с разних планинарења, природе Србије и Војводине остављају снажан
утисак на сваког посматрача. Девојку
која зрачи лепотом, унутрашњом енергијом, слободом, елегантношћу, ретко ко би окарактерисао као страственог планинара. И за време ове непредвидиве и неповољне ситуације,
захваљујући њој, могли смо, ако не
лично, бар кроз фотографије, да обиђемо поља булки, лаванде, сунцокрета, жита...Оливера нам је укратко пренела своје доживљаје и описала шта
је то толико привлачи планинарењу.
ПАНЧЕВАЦ: Од када одлазиш на
планинарење?
ОЛИВЕРА ЛОЦИ: На наговор мојих двеју другарица, постала сам члан
Планинарског друштва „Јеленак” пре
једанаест година. Пошто волимо путовања и природу, оне су предложиле да се учланимо у друштво како бисмо заједно одлазиле у дуге шетње по
лепим пределима Србије. Пошто сам
по професији ревизор, било ми је потребно да се повремено одморим од
гледања у компјутер, цифара и прописа, и зато је идеално решење било
планинарење. На тај начин могла сам
викендима с мало новца да путујем
по Србији, да се изолујем од свакодневице и уживам.
l Да ли памтиш први излет?
– Моја прва акција била је Златибор. Била је заједничка с још једним
клубом из Београда. И било је прелепо. Поред планинарења, укључила је
и вожњу возом, обилазак села, вечерње забаве и изласке с пуно лепих тренутака испуњених песмом и смехом.
l Шта највише обилазите, на какве
туре се највише пријављујеш?
– Ја се пријављујем на средње тешке – рекреативне планинарске акције. То подразумева око 15 километара шетње по планинским пределима висине до 2.000 метара надморске висине. То је целодневна активност. Шетња почиње ујутро и траје

неколико сати, уз краће паузе, док се
не стигне до врха. На врху се обично
направи дужа пауза како би се уживало у утиску и погледу с врха. Свака
акција је врло садржајна. Поред планинарске шетње, укључује и обилазак културно-историјских, верских
или природних знаменитости у истом
крају, на пример: манастира, музеја,
тврђава или пећина. Завршетак акције је обично у ресторану, етно-селу
или некој бањи на купању. Понекад
домаћини организују вечеру са аутентичним јелима кухиње њиховог краја.

Акције воде лиценцирани и искусни
водичи, тако да се све време осећам
безбедно, а од њих могу и нешто да
научим о оријентацији у природи, о
биљном и животињском свету предела у коме се тренутно налазимо.
l Шта је оставило највећи утисак
на тебе?
– Свака акција има нешто због чега
је се сећам. Са сваке носим јединствени утисак нечег лепог по чему ћу
је памтити. То је најчешће предиван
поглед, лепота или тежина стазе, гостопримство домаћина, одлична храна, купање у реци, вожња бродићем,
забавно друштво и сл.
l Које је најлепше годишње доба за
планинарење?
– Планинарење у пролеће је можда
најлепше. Природа се буди, дрвеће је
озеленело, чују се птице, удишете чист
планински ваздух прошаран свежим
мирисима зачинског биља. Радујете
се сунцу које се пробија кроз дрвеће.
Наилазите на бујне водопаде који вас

очаравају својом снагом и лепотом.
Лето исто има својих дражи, јер обилазите планинске пределе с рекама и
језерима где имате могућност да се
купатe. Рана јесен је посебно лепа,
можда и најатрактивнија за планинарење. Још увек има сунца, а нису високе температуре. Лишће црвенкастих
тонова прекрива стазу и шушти под
ногама, а дрвеће је прошарано зеленим и жутим листовима. Призор пун
топлих боја вас одушевљава. Зима је
лепа када је планина прекривена снегом. Очи вас боле од белине снега, а

његово светлуцање не можете да заборавите. Газите по високом снегу који шкрипи под ногама. Прелеп осећај.
l Због чега те привлачи планинарење?
– Планинарење волим јер сам на тај
начин корисно искористила свој дан
или викенд. Боравила сам у природи,
на чистом ваздуху, урадила сам нешто добро за своје физичко здравље и
кондицију, а нарочито за стање духа.
После сваког планинарења, без обзира на присутан краткотрајни „сладак
бол” од упале мишића, осећам се пуна
енергијом, задовољством и срећом.
Наредних дана нема стреса, нервозе и
на проблеме гледам са опцијом решења. Планинарење волим јер шетам с
људима који имају исто интересовање
као и ја: љубав према природи. Осим
тога, то су људи различитих занимања
и година, тако да увек могу да нађем
саговорника и теме за разговор, шалу,
а могу и да сазнам нешто ново или
интересантно. Кроз планинарење се

стичу нова познанства која прерастају
у пријатељства, а некад и у љубави.
Али најлепши утисак је да, када дођем до неког врха, после напора и великог труда, и колико год да је тешко
било, схватам да сам успела, да сам
победила себе својом физичком и менталном снагом. А ако је награда још
прелеп и јединствен поглед с врха на
друга брда, планине и њихове врхове,
меандре или кањоне река, језера или
градове, онда сам истог часа надокнадила сву потрошену енергију, стекла
нову снагу и већ размишљам о новој
акцији и унапред се радујем новим
погледима и изазовима.
l Какви су твоји планови, шта би
још волела да посетиш ове године?
– Моја жеља је да будем на врху
планине Ртањ у рану зору и да посматрам излазак сунца и да пијем кафу.
То је несвакидашње искуство, кажу.
l Почетком лета на „Фејсбуку” си
објавила предивне фотографије наше лепе војвођанске природе. Да ли
су те фотографије настале из љубави
према планинарењу, у природи за време неке шетње, спонтано, или је то
унапред испланирано сликање?
– Фотографије из серија булки, жита, лаванде и сунцокрета су настале
спонтано. У време смањене могућности кретања услед короне, планинарске акције су у неком периоду биле отказане или одложене. Мој другар, планинар Петар Лацковић, који се бави
уметничком фотографијом, знајући да
обожавам булке, позвао ме је да направимо неке моје портрете међу њима. Пошто смо направили серију успешних фотографија међу булкама, одлучили смо да то поновимо у пољу с
лавандама. У међувремену се појавило и поље зрелог жита међу ветрењачама, а недавно и сунцокрети. Одласком у ова поља, кад већ не можемо на
планину, нашли смо начин и место да
будемо у природи; и могу рећи да сам
тек тада постала свесна колико је наша банатска равница лепа и богата –
појачала је у мени осећање припадности.
Ове фотографије ће је заувек подсећати на лето 2020, у којем је, без
обзира на ситуацију која нам се уплела у све сфере живота, успела да нађе
и види радост и наду у раскошним
пољима булки, нежном класју жита,
опојном мирису лаванди и светлости
жутих сунцокрета.
Алена Кулик
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СУСРЕТ СВЕШТЕНИЧКИХ ПОРОДИЦА

НОВИ БИСКУП СЛОВАЧКЕ ЕВАНГЕЛИЧКЕ ЦРКВЕ А. В. У СРБИЈИ

Тителски брег и чаробна Тиса
одмор за душу и дружење
с колегама и породицом

ЗА СЕДМОГ БИСКУПА ОДАБРАН ДОСАДАШЊИ
СВЕШТЕНИК У КУЛПИНУ ЈАРОСЛАВ ЈАВОРЊИК
Јарослав Јаворњик је свештеник који, поред тога што је успео да изгради храм божји, паралелно гради и себе. У његовој особи сусрећемо мисионара, пастира, националног будитеља, духовника његовог оца
и, пре свега, великог пријатеља народа у свакој словачкој
заједници.

Сваке године крајем августа
један петак посвећен је управо
све ште нич ким по ро ди ца ма
Словачке евангеличке цркве у
Србији. Иако свештеници имају честе заједничке састанке,
ово је прилика да се овог пута
заједно с породицама мало искључе из свакодневних послова и уживају у дружењу. Ове
године су се окупили у петак
28. августа на Тителском брегу, може се рећи на неутралном терену, иако су се до сада
окупљања одржавала у некој
од црквених општина. Последње трзаје лета искористили су
за пикник, како кажу, на пола
пута између Бачке, Баната и
Срема.

Тителски брег је познат по
свом биљном и животињском
свету, па је и стављен под заштиту као специјални резерват природе. Поред разноврсног биљног и животињског света, на Тителском брегу постоји
и шест регистрованих и делимично истражених археолошких налазишта. Сам брег је
свакако необичан и јединствен.

Видик одгоре пуца на све стране, цео Тител је као на длану
– река Тиса, ушће Бегеја у Тису и кеј са спомеником, градским купалиштем и плажом
на Тиси.
Вредне руке жена, можда и
понеког мушкарца, спремиле
су разноврстан доручак који је
послужен на брегу. После доручка одржана је кратка литургија коју је припремио Слађан Данијел Срдић, свештеник
из Јаношика. Присутне је поздравио председник Синода
Бранислав Кулик, свештеник у
црквеној општини у Војловици, као један од организатора.
Поред молитве, присутни из
Арадца, Јаношика, Ковачице,
Војловице, Падине,
Ла ли ћа, Кул пи на,
Силбаша, Старе Пазове, Београда, Пивница, запевали су и
неколико црквених
пе са ма уз му зич ку
прат њу на ги та ри
Аде ле Об шуст из
Арадца. За проповед
је био задужен новои за бра ни
би скуп
СЕАВЦ у Србији Јарослав Јаворњик, који
је уједно и свештеник у црквеној општини у Кулпину.
Дружење су наставили после
неког времена на крстарењу
рекама Тисом и Бегејом. Овогодишњи сусрет је завршен уз
рибље специјалитете у ресторану „Мала чарда”, са закључком да им је овакав излет пријао и да би могли чешће да се
сусрећу и друже.
A. K.

ПАНЧЕВАЦ: С каквим жељама и осећањима ступате у не
тако лаку службу?
ЈАРОСЛАВ ЈАВОРЊИК: Ову
функцију преузимам с великим
поштовањем, али и страхом.
Бити први међу једнакима носи са собом велику одговорност. Задатак је тежак, а потребно је пуно разумевања и
праведности. Желим да будем
добар координатор и кормилар
наше цркве. Мислим на то да
треба дати свакоме простор за
позитивне ствари, како би свако могао да уложи максимум
за добробит наше цркве. Желим да ојачам посебно слабе,
јер је сваки ланац снажан колико и његова најслабија карика.
l Донедавно сте били дванаест година свештеник у црквеној општини Хајдучица, где сте
изградили у потпуности нову
цркву, и осам година у Кулпину. У обе црквене општине успели сте, како духовно, тако и
материјално, да побољшате стање. Сада, када сте постали бискуп, да ли ћете и даље остати
у црквеној општини у Кулпину?
– Јесте, моја прва служба била је у Хајдучици. То је била једина слободна црквена општина у време мог завршетка студија. У том малом банатском
селу проживео сам најлепше
тренутке са својом супругом.
Тамо су нам се родила оба сина. Хајдучичани су нам као свештеничкој породици отворили
своја срца и душу и имали су
поверење у свог свештеника.
Зато смо и заједничким снагама успели да изградимо храм
божји. На сабору црквене општине једногласно су одлучили да останем и даље њихов
духовни пастир, али и бискуп.
l За следећу годину планирате велику црквену прославу?

– Наредне године, ако Господ
дозволи, прославићемо 100 година аутокефалности наше драге цркве у Србији. То значи да
смо некада били као заједница
део цркве у Словачкој. Иако смо
туторијално раздвојени већ 100
година, духовно смо били и јесмо део ЕЦАВ у Словачкој. Централну прославу планирамо у
Старој Пазови, а прослава ће се
одржати и у Падини и у Бачком Петровцу.
l Родили сте се у Бачкој Паланци, одрасли у Селенчи, а
после средње школе у Бачком
Петровцу завршили Евангелички теолошки факултет у
Братислави. Шта вас је мотивисало да одете на теолошки
факултет?
– За време средње школе
припремао сам се за студије
географије, јер сам обожавао
тај предмет, поготово политичку географију. На теологији сам
знао да сам на правом месту.
Већ у првој години осетио сам
да је то оно што желим. Студирао сам с великим ентузијазмом и великом љубављу. Знао
сам себе да замислим како ћу
цео свој живот да водим људе
Христу. Волим јако људе, сваки сусрет и разговор. Комуникативност и отвореност су моји пријатељи. За време мог двадесетогодишњег рада могу да
потврдим да је то једна од битнијих вредности коју свештеник мора да поседује.
l Са супругом Татјаном имате два сина, Мартина Јана и

Андреја Јозефа. Да ли они већ
сада планирају неку професију?
– Породица је за мене све,
захваљујући њој могу да савладам све личне и професионалне мисије. То је место где црпим енергију и љубоморно је

психологији, историји, страним језицима и у праву. Битно
је само да упише оно што стварно жели и студира оно што ће
волети у животу. За Андреја
Јозефа је још тешко рећи, али
бих и њега окарактерисао као
друштвено оријентисаног и не
би ме уопште једног дана зачудило да упише теологију. Сваке недеље одмалена је с нама
на богослужењу.
l И, за крај, који је ваш омиљени библијски цитат?
– „Као што чезне јелен за изворима вода, тако чезне душа
моја Теби, Боже.” Псалам 42,2.
Синод Словачке евангеличке цркве у Србији је Јаворњика
потврдио као изабранога бискупа 1. јула 2020. године. Као
бискуп, замениће досадашњег
бискупа Словачке евангеличке
цркве у Србији Самуела Врбовског, који остаје у звању почасног бискупа.

чувам као зеницу свога ока. За
све успехе у мом животу главну заслугу има моја супруга.
Мартин Јан је старији и следеће године га чека факултет. Он
види себе у друштвеним наукама. Јако добро се препознаје
у те о ло ги ји, фи ло зо фи ји,

Устоличење бискупа планирано је на дан реформације, 31.
октобра, ове године, у Кулпину.
Новоизабраном бискупу желимо божје вођство и благослов у одговорној служби која
му је од Бога поверена.
Алена Кулик

IN ME MO RI AM

Мр Павел Скленар,
сениор-декан Баната
Павел Скленар је рођен 2. фебруара
1949. у Лугу. Завршио је Евангелички теолошки факултет у Братислави.
У родном Лугу га је 25. јула 1976.
године рукоположио бискуп Јурај
Струхарик.
Исте године 1. августа ступио је у
црквену службу у Јаношику, где се с
радошћу сећају његовог деловања.
Оно што ће га пратити током његовог целокупног служења у цркви, јесте отвореност и доступност људима, али и поштовање, марљивости и осећај мира где год да
дође. Изградио је и нови парохијски дом с великом портом.
Његово деловање у Јаношику и даље се препричава. Ипак,
највећи период свог живота провео је у Ковачици. Овде је
изабран за свештеника у децембру 1983. Наступио је у јануару 1984. Тешку црквену ситуацију решио је поделом црквене
општине на два дела. Током дуге каријере у Ковачици храм
је више пута поправљан, изградила се црквена зграда и поправљене су оргуље. Развијао је рад с децом и омладином,
Олтарним колом сестара, певачким црквеним друштвима...
Његова способност препозната је 1999. године, када је
изабран за сениора-декана у Банату. Свештеници су увек
код њега проналазили мудар савет, лепу реч, али и снажну
васпитну руку. Као и своју цркву, тако је и сениорат водио
с поштовањем. Често је заступао нашу цркву у земљи и
иностранству.
Павел Скленар је преминуо 10. августа 2020. у болници у
Панчеву. У његову част се у уторак 11. августа звонило у свим
словачким црквама у Војводини, Румунији и Хрватској.
Сахрањен је у својој вољеној Ковачици 12. августа у присуству многих свештеника и више од 500 верника. Оставио
је дубок траг за собом, а његов одлазак је рана за нашу цркву
коју је тешко зацелити.
Б. К.

СЛОВАЧКИ ОБИЧАЈИ И ТРАДИЦИЈА

Свадбе каквих више нема (1)
Први хладнији дани најављују
долазак јесени, a то je некада
било време свадби, којих је у
Војловици у том периоду било
и до десет. Иако су се све свадбе десетинама година одвијале према старим обичајима,
свака је била другачија и била
је прича за себе, која се међу
старијим људима још увек препричава. Како је то некада било, питали смо Кату Зафировић, чији је отац свирао на
свадбама, па њена сећања најдаље допиру.
Први корак ка свадби била је
просидба. Не много раније, отприлике месец дана, младожења би с родитељима и ближом
родбином дошао у кућу будуће
младе у просидбу. Ту се, уз шалу, најављивао разлог доласка,
али завршну реч би изговорио
младожења, када би упитао младине родитеље да ли дозвољавају својој ћерки да пође за њега, а будућу младу да ли она то
жели. Тек када би добио пристанак, било би изнето послужење и започето весеље. Да ће
бити свадбе, оглашавало се недељом у цркви, три пута. И
млада и младожења су имали
свог дружбу (младић из ближе
род би не) ко ји је по себ ном

рецита ци јом, на дан тре ћег
оглашавања, у недељу по подне, позивао старојка, кумове,
родбину, пријатеље и комшије
на свадбу. Дан пре тога, у суботу, кума, деверуше и млађе жене из родбине китиле би креп-папиром и свиленим тракама

посебан штап за дружбу, свадбени венчић као украс на реверу, и флашу из које је он у свакој кући остављао узорак свадбеног вина. Млађи из ближе
родбине позивани су за послухаче (помагаче). У недељу, након позивања, била је вечера
за старојка, кумове и послухаче,

на којој су се договарали око
даљих припрема. Ову вечеру и
свадбени ручак су припремале
старије и искусније жене из
родбине. Оне би већ у среду
месиле резанце за супу, у петак, дан пре свадбе, спремале
све што треба за свадбени дан,
а у суботу би већ у рану зору
започињале припрему свечаног
ручка. У међувремену, и мушкарци су имали свој део посла: у четвртак су куварицама
припремали месо, клали свиње, а млађи мушкарци су из
младожењине куће на окићеним коњима и украшеним колима, уз песму, ишли у кућу
младе како би превезли намештај, перине и јастуке које млада, као мираз, доноси младожењи. Наравно, то није могло
да прође без радозналих погледа Војловчана. У скорије време
овај обичај је изостављан.
У петак су позвани гости доносили поклоне, колаче, торте и живе кокошке, које су до
увече биле заклане и спремне
за свадбену супу. Раније се сала за свадбу изнајмљивала празна, па су у петак доношени
столови и тањири од родбине,
а део послухача је припремао
сто ло ве и укра ша вао са лу.
Касније су сале биле опремље-

није, већ је било столова и тањира, па су послухачи само
украшавали. После завршених
послова припремао се паприкаш, али пре вечере из младожењине куће су пред млади ну ку ћу до ла зи ли пе ва чи
који су певали на кашу – песму чијим се садржајем млада опраштала од девојаштва.
Пре завршетка песме млада
је излазила пред певаче нудећи их колачима и пићем.
(Наставак у следећем додатку)
М. К.
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Петак, 18. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ВОЈЛОВЧАНИ И МОДА ЕПОХЕ

ЧУВАЊЕ ЦРНО-БЕЛИХ УСПОМЕНА
Двадесет први век, век науке и
технологије, време нам је постало непроцењива вредност, а
људи све више странци једни
према другима. Година која
ситним корацима иде ка свом
завршетку, поред свих својих
специфичности, подсетила нас
је на нека важна, али занемарена начела. Развој технике и
науке, виртуелни свет коме све
више почињемо да робујемо,
ограничавају нас на минималну комуникацију очи у очи с
другим људима. Све постаје
неопипљиво, а видљиво: онлајн
куповина, виртуелна честитка
и разгледница, дигитална фотографија, коју не можемо окачити на зид или ставити на полицу (осим ако се не ради о
„Фејсбуку” или „Инстаграму”).
Управо кад је реч о фотографији, о том забележеном тренутку неког значајног догађаја, видимо колико је гомилање мноштва успомена сачуваних у некој електронској кутији безвредно. Култура, традиција, језик и делатности чувају се од заборава захваљујући умногоме управо фотографијама које висе на зидовима
етно-кућа или музеја. Тако можемо видети бројне трансформације кроз које је нека заједница пролазила и под колики
утицај чега је потпадала. Време у којем је концепт фотографије настао одређивало је
и начин на који ће се људи
сликати. Зато данас када погледамо старе слике видимо
да се на њима људи ретко или
готово уопште не смеју. Савремене фотографије обухватају
другачији концепт. Фотографисање у данашње време нема чар коју је некад поседовало. Фотографишемо се свакодневно без разлога, у свакаквим ситуацијама, свечаним
прилакама или обичним тренуцима, стога нам такве слике
и нису од неког значаја. Оно
што се не дешава често, чега
имамо мало, ценимо више. Тако су и словачким становницима Војловице старе фотографије њихових предака непроцењиве. Материјално гледано, можда су и безвредне,
али духовна вредност, која је

умногоме изнад материјалне, веома је велика.

Најстарија фотографија
датира из 1906. године
У свакој кући неизоставни део је породични портрет. Довољно је бацити
поглед на слику и већ се
може наслутити ко има колики значај: на средини
фотографије седе бака и
дека. У крилима су им најмлађи унучићи или праунучићи. Иза њих одмах
иду деца са својим брачним партнерима. Будући
да су некада породице у
Војловици бројале велики
број чланова, фотографија је понекад једва успевала да обухвати читаву скупи ну љу ди. По ро дич ни
портрети су фотографисани највећим делом у дворишту домаћинства и на свадбама. После неког времена, када деца с тих слика одрасту и
остаре, причају својим унуцима о родбинским везама објашњавајући ко је ко. На тај начин чувају своје претке од заборава јер људи умиру тек онда кад престанемо да их помињемо. Култ предака код Словака у Војловици веома је цењен. Ми не дозвољавамо да
сенка заборава падне на оне
који су били зачетници културе и традиције на овим просторима.

Процес фотографисања
доживљаван је као
изузетна свечаност
Поред породичних портрета,
велику улогу на старим фотографијама играју и слике младенаца. Војловачки младенци
на црно-белим фотографија обучени су у посебну, свадбену
ношњу. Поред таквих слика,
постоје и оне направљене непосредно после венчања, испред
словачке цркве у војловачком
парку. Испред цркве остали су
забележени и тренуци након
прве причести, која је од изузетног значаја за евангелистичку веру. Такође, сталак с цвећем је неизоставни реквизит
на сликама на којима се налазе младе девојке, које се држе
за руке. Ту су и слике војника у

униформама, спремних за полазак у рат. Међу оним најстаријим сликама мотиви рођења су веома ретки, или их
готово нема, док је мотив крштења забележен најчешће у
виду слике на којој се налази
кума с новорођенчетом, будући да је улога куме била велика. С друге стране, фотографисање сахрана није било чудно. У тренуцима највећих туга прављене су последње фотографије преминулог с породицом, по угледу на викторијанско доба. Треба имати у виду да је фотографисање некада било изузетно скупо, па не
чуди што су се неки сликали
једном или ниједном у свом
животу. Процес фотографисања доживљаван је као изузетна свечаност. Непосредно пре
доласка фотографа из ормана
су вађене и облачене најлепше ношње. Како је Војловица
насеље које је преко својих
плећа пребацило многе ратове, забележене су и фотографије на којима се сеоски послови обављају на имању код
других народности. Будући да
су и Немци живели на овим
подручјима, не треба да нас
чуди што су на неким фотографијама били забележени и
они. Тако постоји једна фотографија на којој се налазе Словаци који помажу приликом
об ра де тр ске на не мач ком

имању. Попут те слике, постоји још једна необична прича забележена оштрим оком
фотографа. Наиме, реч је о
слици на којој су младе девојке током прела усликане с немачким младићима. У групу
слика с мотивима свакодневног живота убрајају се и оне
на којима је остало забележено обављање пољопривредних
послова, попут кошења жита
и позирања поред машина тек
изниклих из производње, кућне радиности, затим санкање,
поткивање коња…

Сликање деце није било
тако често
У време када вакцине нису биле толико распрострањене, а
смртност деце велика, фото-

графије су остале као једини подсетник појединих
чланова породице који се
ту, нажалост, нису дуго задр жа ли. Па жња ко ја се
усмеравала фотографисању деце била је једнака пажњи фотографисања свих
других тренутака. Деца која седе у лавору обучена,
или се играју на улици,
праве акробације, пењу се
једни другима на леђа, чести су мотиви. Сликање
деце није било тако често
како то данас радимо, није се могао ухватити сваки
момент одрастања, те су
управо због тога малобројни забележени тренуци били изузетно цењени. Путем мотива с фотографија, традицијом и причама
преношеним с колена на
колено успели смо да створимо и реконструишемо живот Словака у Војловици од неких најранијих тренутака њиховог досељавања на подручје
Војловице. Оно што видимо,
говори нам о томе колико су
се и на који начин тадашњи
животи развијали и напредовали. Можемо да доносимо закључке да се мода мењала и
тада, не брзином којом се то
данас одиграва, али о промени
стила можемо да говоримо гледајући фотографије младенаца пре и после рата, као и боје
и симболе који су доминантни
на слици. Мотив заједништва,
значај породице, уважавање међу људима и односи блискости
су оно о чему нам говоре породични портрети док висе на

зидовима и подсећају нас на
оне потиснуте вредности. Срећа на свадбеним сликама, те
туга на сликама сахрана јасно
у центар стављају пролазност
живота. Док склапамо слику
живота Словака путем старих
фотографија, јасно нам пред
очи долази једна варошица,
ушушкана у близини Дунава,
чији су становници знали да
цене оно што им је дато и забележе оно што им је било од изузетне вредности. Јасност ових
фотографија из 20. века заиста
је изненађујућа. Када погледамо фотографију, врло лако можемо видети ште се желело показати, нема превелике гужве,
беспотребних детаља, већ је то
јасан приказ онога што је требало да буде забележено. У очи
упада и природност Словака на
фотографијама. Одсуство осмеха или само његов наговештај
не значе да су људи били несрећни. Сам процес фотографисања захтевао је време, па
су озбиљни изрази лица били
нешто што се једино лако одржавало због дужине процеса. У
џепу успомена љубоморно остају сачуване фотографије једног
народа који је увек ишао у корак с временом, не заборављајући своју традицију и оне који
су му је поверили на чување.
Фотографије су један од изврсних подсетника на многе ствари у животу. Оне мирно живе
на зидовима соба или у албумима које листамо сваки пут
као подсетник на наше успомене. Док причамо приче које
се крију иза забележеног тренутка, изнова проживљавамо те
моменте из различитих перспектива. Док држимо у рукама фотографије, давна времена чине нам се ближим. Тако
су и Словаци из Војловице приближили некадашњи живот,
трудећи се да на приче старих
фотографија не падне прашина заборава. Велике збирке таквих приказа из приватних власништва изложене су у етнокући која се налази у склопу
СКПД-а „Ђетван” и Матици словачкој у Војловици, те свако кога занима дух прошлости забележен овим путем, може доћи
да погледа.
Миона Павлов

ВЕЛИКАНИ СЛОВАЧКЕ ИСТОРИЈЕ (2)

Доследан борац за права и слободу словачког и словенских народа
(Наставак из
прошлог додатка)

Пропаст револуције
1848–1849.
Јозеф Милослав Хурбан је био
и активни учесник револуције
1848–1849. године, као један
од вођа Словачког устанка. Тако је постао високо позициониран политичар. Писао је револуционарне захтеве словачког народа мађарској влади и
саставио проглас „Браћо Словаци”. Од септембра 1848. до
распуштања револуционарног
покрета био је први председник Словачког народног савета, највишег политичког тела
Словака, а испоставиће се и

последњи, све до 1918. године.
Пошто је за њим, Штуром и
Хоџом, због превратничког деловања, мађарска револуционарна влада расписала потернице, Хурбан се склонио у Чешку. У Прагу је учествовао на
Првом свесловенском конгресу, на коме је помоћ затражио
не само од Чеха него и од Срба
и Хрвата. Поред српских велможа који су помогли словачким добровољачким јединицама испорукама оружја и новца, позиву су се одазвали и српски добровољци.

Хурбанови у Војводини
Према неким сећањима, на која се између два светска рата

позивао и Милош Црњански,
Хурбан је 1848. године посетио свог духовног сабрата свештеника Штефана Лешку у Старој Пазови. Тад се више од сто
Словака из тог села добровољно пријавило да оде у српске
војне кампове у Карловцима и
супротстави се мађарским трупама. Занимљиво је да је у
истом сремском месту, од 1874.
до своје смрти 1914. године,
службовао, као словачки евангелички свештеник, други Хурбанов син Владимир Хурбан.
Старопазовчани истичу да су
тадашњи словачки прваци прешли свечано украшеним кочијама, четворопрезима, готово

читаво Аустроугарско царство
од југа до севера и назад (пут
од 1.000 км) да би из далеке
Хлбоке довели Хурбана и његову супругу Аугуста Штурову,
синовицу Људовита Штура, у
Пазову. Млађи Хурбан је, као
и отац, био велики културни
прегалац, панслависта и просветитељ у свом крају. Покренуо је оснивање словачког аматерског позоришта и словачке
читаонице. Захваљујући њему
је Стара Пазова, поред Сремских Карловаца, постала најважнији центар панславизма у
Срему и шире. Хурбанов син
Владимир Хурбан Владимиров
наставио је очевим и дединим
стопама, радећи у Старој Пазови као пастор, најплоднији
словачки драмски писац, просветитељ и организатор културног живота.

члан одбора. После Аустро-угарске нагодбе 1867. године
Хурбан је два пута хапшен због
своје политичке активности и
отворене критике непринципијелне коалиције. По затварању трију словачких гимназија и Матице словачке Хурбан је свој алманах „Нитра” поново штампао, као у првим

биографије Људовита Штура,
као и сећања на револуцију
1848–1849. За свога живота
Хурбана су, као најзнаменитијег Словака, веома уважавали
у породици словенских народа, Чеси, Руси, Хрвати и Срби.
Када је 1888. Хурбан умро, вест
о ње го вој смр ти бол но је
одјекнула широм Словачке, у

данима излажења, на чешком
језику, на шта су његови сабор ци и мла ди след бе ни ци
негодовали. Тај потез је оправдавао жељом да укаже на заједништво двају језика и народа.
У позним годинама он се
посве тио пи са њу оп се жне

Петрограду, Москви, Прагу, Загребу и Београду. Врсни познаваоци Хурбановог живота и дела су закључили да је Јозеф
Милослав Хурбан био истрајан човек који је „загризао сваки проблем”.
Иван Зафировић

Суоснивач Матице
словачке и уважени
панслависта
По сле про па сти ре во лу ци је
1849. Јозеф Милослав Хурбан
није могао да се бави политиком. Тек с падом Баховог апсолутизма он се вратио политици учествујући у писању Меморандума словачког народа,
који је водио стварању Матице
словачке. Био је и један од њених оснивача 1863. године и

VI

Петак, 18. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ТРАГАЊЕ ЗА БОЉИМ ЖИВОТОМ

ОДЛАЗАК ДУГОГОДИШЊИХ ДОМАРА

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

Период лепих
успомена

Кажу да ако су твоји снови и
амбиције већи од града у коме се налазиш, то је знак да
треба да одеш. Пасош и кофери у рукама за многе младе
Словаке из Србије представљају први корак за одскочну
даску до боље будућности: бољи усло ви сту ди ра ња, бо ља
перспектива, боље пословне
понуде, већа и бржа могућност напредовања, стипендије за студенте.
То су само неки од свима нама добро познатих разлога одласка наших пријатеља, познаника и породице. Словаци
из Србије се најчешће одлучују да се врате својим коренима и иду у Словачку. Неки да
би наставили школовање, а неки да би добили прилику да
нађу пристојан посао. Као припадници словачке националне мањине стичу право на разне бенефиције које Словачка
пружа. За студенте полако почиње процес осамостаљивања,
бруцошима интернат постаје
друга кућа, цимери су као чланови породице, а мамину кухињу замењује менза. Чак и
велики број младих парова одлучује се баш за ту земљу сматрајући да је погодна за оснивање породице.
Један од показатеља колико
наших младих тамо има јесу
тзв. балканске журке, које увек
напуне клубове. Програми размене студената, које имају готово сви факултети, или добијање стипендије за завршавање студија у иностранству
прва су врата која се отворе
студентима и дају им могућност за упознавање нових земаља и њихове културе. Након неког времена проведеног
та мо уса вр ше је зик, стек ну
пријатеље, а кући се врате богати утисцима, с новим искуствима и надом да ће моћи
поново да оду и тамо наставе
свој животни пут.
Имали смо прилику да на
ову те му по раз го ва ра мо са
Аном T. из Ковачице, која је
би ла део про гра ма раз ме не
студената и која је желела да
с нама подели своје искуство.
Уписала је факултет у Словачкој без икакве представе о томе да може да постане део таквог програма. Убрзо након
почетка првог семестра видела је конкурс везан за размену
и одлучила да проба. Током
прве године студија вредно је
учила, трудила се, како би добила прилику да конкурише
за размену студената и оде у
Немачку.

Образовање и труд се више
цене
Време које је провела тамо са
осталим студентима с размене
памтиће целог живота као једно од најлепших искустава. Редовно је похађала наставу и све
своје обавезе завршавала на
време, а слободно време волела је да проводи са својим интернационалним цимерима док
су причали о култури, обичајима, кухињи… „Они никад нису пробали палачинке, нису могли да престану да их једу када сам им спремала”, испричала нам је она. У Србију не
намерава да се врати јер је, како је и сама рекла, имала могућност да искуси живот у две
иностране земље у којима се
образовање и труд далеко више цене, али и начин живота
који они живе више јој се допада и више јој одговара. Једину замерку имала је на „хлад-

основним потрепштинама. Али
већина факултета има наставу
организовану тако да студенти, поред обавеза на факултету, имају времена и могућност
и да нађу посао. Најчешће то
буду кафићи, продавнице, бутици, послови онлајн… Међутим, да ли сунце туђег неба заиста боље греје и да ли вреди
отићи, а остати духом, најбоље
знају они који оду. Иако се, кажу, иза граница боље и лепше
живи и студира, дођу моменти
када их преплаве емоције, па
свако од њих бар на моменат
осети налет носталгије. Тада
вредно раде и уче да све своје
обавезе заврше на време и што
пре дођу кући и ту проведу
распуст или годишњи одмор.

Ходници интерната остали
празни
Новонастала ситуација у свету
изазвана сада већ добро познатим вирусом ковид 19, као и

Дружење у студентским домовима се свело на минимум, ходници којима је раније одзвањао
смех, утихнули су. Како је пандемија почела да јењава, државе отварају границе и погони у
фабрикама су опет почели да
раде, а наши људи су полако
почели да пакују своје кофере
и да се припремају за повратак
назад. Са студентима је ситуација мало другачија, део њих је
морао да се врати и заврши своје обавезе и школску годину пре
почетка лета, а део је то успешно урадио онлајн, или одмах
након отварања факултета, и са
осмехом на лицу кренули су кући. Додуше, иако се лето већ
ближи крају, вирус нас све и
даље вреба.
Поред Ане и Јоване, које су
с нама поделиле своје искуство
у вези с разменом студената и
студирањем ван Србије уопште,
попричали смо с још неким
студентима који су овде на рас-

Посао уз атмосферу
дружења и забаве

ноћу” Немаца. То нам је потврдила и Јована К. из Војловице, која је своје студирање
започела у Немачкој и такође
не планира да се врати у Србију. Сложиле су се да, поред свих
могућности које студенти и
млади тамо имају, „хладноћа”
је ствар која може у потпуности да се занемари. Уосталом
сваки град широм Европе има
интернационалне студенте, тако да врло лако може да се нађе неко сличног менталитета
и у Немачкој.
Из тог кратког разговора с
њима можемо да закључимо да
се до циља долази упорношћу,
трудом и радом. Ако говоримо
о животним стандардима у иностраним земљама, они су свакако виши, што су нам наше
саговорнице и потврдиле, тако
да је и живот тамо доста скупљи, и то не говоримо о луксузном на чи ну жи во та, већ о

код нас, довела је до затварања фабрика и факултета широм света, тако да је то студентима и радницима дало зелено светло да се већ у првим таласима врате својим кућама.
Факултети су организовали онлајн предавања која су студенти могли да прате од куће и да
на тај начин проведу и прекрате своје време у препорученој
самоизолацији, на коју се већина њих одлучила. Наша Ана
је била једна од тих особа, јер
је проценила да је опасност
иста и изван и унутар граница
Србије, а свакако је за њу било
боље да тај период проведе код
куће у породичној атмосфери.
Међутим, има и оних који нису успели да се врате, већ су
остали да тумарају празним
улицама Словачке.
Студенти у интернатима почињу да се придржавају нових правила и мера предострожности.

пусту и распитали се каква је
процедура за повратак назад
када долазиш из ризичне земље. Одговор је био исти од
свих: најмање пет дана изолације у изнајмљеним смештајима, након тога тестирање и, ако
тест покаже негативан резултат, могу да се врате у интернат и нормалном начину живота. Због ових околности распуст им се скраћује и зато покушавају да што више времена
проведу с пријатељима и породицом, јер предвиђања за даљи период нису обећавајућа и
нису сигурни када ће опет моћи да се врате.
Они који су остали могу само да се надају да неће морати
да купе карту у једном смеру
до бољег живота, а они који су
отишли – да ће се једном вратити. Не зато што морају, већ
зато што желе.
Јана Ђуриш

СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ СВЕЧАНОСТИ

Традиција на нетрадиционалан начин
Навикли смо да се сваке године у августу у Бачком Петровцу на централној манифестацији Словака из Војводине
састану Словаци из целе Војводине, посетиоци из околних
земаља, као и гости из Словачке. То је идеална прилика за
дружење, размену искустава и
уживање у многобројним културно-уметничким програмима, изложбама, спортским такмичењима, традиционалном
вашару... Међутим, ове године, због мера заштите од пандемије, овогодишње „Словачке народне свечаности” нису
одржане, бар не на уобичајени
начин.
Како се традиција и континуитет не би нарушили, Национални савет словачке националне мањине у сарадњи са
словачком редакцијом РТВ Војводине снимио је специјалну
емисију о „Словачким народним свечаностима”, које су од
великог значаја за нашу мањинску заједницу.

У петак 7. aвгуста, у време
када је традиционално, у нормалним околностима, требало
да се одржи церемонија отварања свечаности, емитован је
посебан програм, мозаик посвећен „Словачким народним
свечаностима”, снимљен у Новом Саду, Старој Пазови, Бачком Петровцу, Ковачици...
Садржај је био фокусиран на
годишњице, a део програма посвећен је и неизоставном делу

културе словачке националне
мањине, попут фолклорног
фестивала „Танцуј, танцуј” и

фестивала народних песама у
Пивницама. Била је то захвалница свима који су развијали и
развијају словачку националну
свест на нашим просторима.
Пројекат је обухватао 83 учесника, а Катарина Калмар је
својом изведбом народне песме
представила нашу Војловицу.
Песма ће се наћи на компакт-диску „Ђетвановог” фестивала
„Изашле су звезде од Дунава”
који ускоро излази, а за чију су
реализацију задужени оркестар
СКПД-а „Ђетван”, уметнички
руководилац Владимир Коларик и Жељко Суханек из Ковачице, у чијем студију се компакт-диск припрема.
К. К.
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Пре мање од осам година Словач ко кул тур но-про свет но
друштво „Ђетван” изразило је
потребу за домаром. На оглас
се пријавио брачни пар Анка
и Стевица Бировица. Чекао
их је реновиран, одмах усељив стан, у који су се, после
обављених формалности, уселили. Тиме је започела њихова функција домара. Вредне руке ових људи су одмах
кренуле да уређују просторије, баштице и двориште. Већ
након кратког времена свако
ко би прекорачио „Ђетванов”
праг, приметио би промене.
Баштице с пуно процветалих
ружа и другог цвећа, уредно
покошен травњак, чисто двориште... Стевица је проценио
да би у неким деловима дворишта могло да се посади дрвеће и тако је за неколико година изникао мини-воћњак с
десетак брескви, које у цвату
још више украшавају двориште, а у јесен посетиоцима и
члановима друштва нуде своје плодове. Многи младенци
који су своје венчање прослављали у ресторану у оквиру
„Ђетвана” овековечили су свечаност фотографијама у овом
цветном врту.

Али живот тече и Стеван и
Анка су, решавајући свој стамбени проблем, најавили одлазак из „Ђетвана”. То се догодило овог лета последњих
дана јула. Желели смо да чујемо сада већ бивше домаре с
каквим утисцима одлазе.
Причу је започела Анка:
– Било је јако лепо, додуше понекад и мање лепо, јер
ми смо другачије замишљали шта значи бити домар. Када смо стали на тло, видели
смо да ће бити другачије. Пуно обавеза, много више него
што смо очекивали, али ми
се нисмо дали. Трудили смо
се да све буде под конац.
У разговор се укључује и
Стевица, па причу настављају наизменично:
– Били смо домари у можда најинтензивнијем перио ду ак тив но сти „Ђе тва на”.
Честа путовања чланова, чести доласци гостију, ретко
који викенд се није путовало, деца, фолклор одраслих,
позоришне групе... Све је требало испратити, помоћи при
утовару реквизита, дочекати
их и помагати при истовару.
Сваке године се путовало у
Словачку. Некада чак и четири пута. Када би наши чланови били на гостовању, ми
нисмо спавали до ситних сати, чекајући њихов повратак
и поруку: „Стижемо, отварај!” Балови и дочек нове
године су се завршавали када су се поздрављали ноћ и
дан и, уместо одласка на спавање, чекало нас је распремање. Ипак, све то није било тешко, јер смо се и ми са
осталим члановима укључивали у атмосферу дружења
и забаве. Зато поруке за нове домаре немамо. Када упадну у ватру, сами ће се пећи,
ако остане нека рана, и она
ће бити успомена, верујем,
као и све наше, лепе успомене.
На састанку Управног одбора посвећеном домарима
такође је констатовано да је
сарадња била изузетна, на чему им УО захваљује, са жељом да и с новим домарима
буде бар оволико успешно.
М. К.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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VOJLOVIČANIA A MÓDA DOBY

UDRŽIAVANIE ČIERNOBIELYCH SPOMIENOK
Dvadsiate prvé storočie, storočie
vedy a techniky, čas sa pre nás stal
neoceniteľným a ľudia sú si navzájom čoraz viac cudzí. Rok, ktorý sa
drobnými krokmi blíži ku koncu,
nám okrem všetkých jeho špecifík
pripomenul niektoré dôležité, ale
zanedbávané zásady. Rozvoj technológií a vedy, virtuálneho sveta, v
ktorom sa čoraz viac stávame otrokmi, nás obmedzuje na minimálnu osobnú komunikáciu s
ostatnými ľuďmi. Všetko sa stáva
nehmotným a viditeľným - online
nakupovanie, virtuálne prianie a
pohľadnica, digitálna fotografia,
ktorú nemôžeme zavesiť na stenu
alebo položiť na poličku (pokiaľ to
nie je Facebook alebo Instagram).
Práve pri fotografii, o zaznamenanom okamihu dôležitej udalosti, vidíme, aké bezcenné je
hromadenie mnohých spomienok uložených v elektronickej
skrinke. Kultúra, tradícia, jazyk a
aktivity chránené su pred zabudnutím najmä vďaka fotografiám,
ktoré pokojne visia na stenách etno domov alebo múzeí. Tým spôsobom môžeme vidieť početné
premeny, ktorými komunita prešla a pod aký vplyv spadla. Doba,
v ktorej koncept fotografie vznikol, určovala aj spôsob, akým ľudia budú fotografovať. Preto dnes
pri pohľade na staré fotografie vidíme, že sa ľudia zriedka alebo
takmer vôbec nesmejú. Súčasná
fotografia má predsa len iný koncept. Fotografia v dnešnej dobe
nemá také čaro, aké mala kedysi.
Fotíme každý deň bezdôvodne,
vo všelijakých situáciách, slávnostných príležitostiach alebo
bežných chvíľach, takže také obrázky pre nás nie sú dôležité. Čo
sa nestáva často, to, čoho máme
málo, si ceníme o niečo viac. Preto sú pre slovenských obyvateľov
Vojlovice staré fotografie ich
predkov neoceniteľné. Z hmotného hľadiska môžu byť bezcenné,
ale duchovná hodnota, ktorá je
vysoko nad hmotnou hodnotou,
je veľká.
Najstaršia fotografia
pochádza z roku 1906
Neodmysliteľnou súčasťou každého domu je rodinný portrét.
Stačí sa pozrieť na obrázok a už
môžeme tušiť, kto má aký význam: v strede fotografie sedia
babička a dedko. Na ich kolenách sú najmenšie vnúčatá alebo
pravnúčatá. Hned´ za nimi sú

deti so svojimi manželmi. Keďže
rodiny vo Vojlovici mali kedysi
veľký počet členov, fotografia
niekedy ledva dokázala zachytiť
celú skupinu ľudí. Rodinné portréty sa väčšinou fotografovali

evanjelické vierovyznanie mimoriadny význam. Tiež stojan s kvetmi je nevyhnutnou rekvizitou obrazov mladých dievčat, ktoré sa
držia za ruky. Tu sú aj obrázky vojakov v uniformách, pripravených

fiách. Existuje teda fotografia Slovákov, ktorí pomáhajú spracovávať trstinu na nemeckom majetku.
Rovnako ako tento obrázok, je tu
aj ďalší neobvyklý príbeh zaznamenaný ostrým okom fotografa.

na rodinom dvore a na svadbách.
Po chvíli, keď deti z týchto obrázkov vyrastú a zostarnú, rozprávajú svojim vnúčatám o rodinných zväzkoch a vysvetľujú,
kto je kto. Týmto spôsobom zabraňujú tomu, aby sa zabudlo na
ich predkov, pretože ľudia zomierajú, až keď ich prestaneme
spomínať. Kult predkov medzi
Slovákmi vo Vojlovici je veľmi
cenený. Nedovoľujeme, aby tieň
zabudnutia dopadol na tých,
ktorí boli zakladateľmi kultúry a
tradície v tejto oblasti.

ísť na vojnu. Medzi najstaršími fotografiami sú motívy narodenia
veľmi zriedkavé alebo takmer neexistujú, zatiaľ čo motív krstu sa
najčastejšie zaznamenáva vo forme fotografii zobrazujúcej krstnú
matku s novorodencom, pretože
úloha krstnej mamy bola veľká.
Napriek tomu fotografovanie pohrebu nebolo také zvláštne. Vo
chvíľach najväčšieho zarmútku
boli podľa vzoru viktoriánskej éry
urobené posledné fotografie zosnulého s jeho rodinou. Treba byť
vedomý toho, že fotografovanie
bolo kedysi mimoriadne drahé,
takže nie je div, že sa niektorí ľudia fotografovali raz alebo ani raz
v živote. Proces fotografovania bol
vnímaný ako výnimočná slávnosť.
Tesne pred príchodom fotografa
boli zo skrine vytiahnuté a oblečené tie najkrajšie kroje. Keďže Vojlovica je osada, ktorá zažila mnoho vojen, boli zaznamenané aj fotografie, ktoré ukazujú, že sa dedinské práce robili na majetku
iných národností. Keďže v týchto
oblastiach žili Nemci, nemalo by
nás prekvapiť, že aj oni boli zaznamenaní na niektorých fotogra-

Ide konkrétne o obrázok, na ktorom boli počas priadok odfotené
mladé dievčatá s nemeckými mládencami. Do skupiny obrázkov s
motívmi každodenného života
patria aj tie, na ktorých sú zaznamenané poľnohospodárske práce,
napríklad kosenie obilia a pózovanie vedľa strojov, ktoré sa práve
dostali z výroby, fotografie remesiel, potom sánkovania, podkúvanie koní ...

Proces fotografovania bol
vnímaný ako výnimočná
slávnosť
Okrem rodinných portrétov majú
na starých fotografiách veľký význam aj fotografie novomanželov.
Novomanželia z Vojlovice na čiernobielych fotografiách sú oblečení
v špeciálnom, svadobnom kroji.
Okrem takýchto obrázkov sú tu aj
fotografie urobené bezprostredne
po svadbe, pred slovenským kostolom vo vojlovickom parku. Pred
kostolom boli zachytené aj chvíle
po konfirmácii, ktorá má pre

Fotografovanie detí nebolo
také bežné
V čase, keď vakcíny neboli také
rozšírené a detská úmrtnosť bola
vysoká, fotografie zostali jedinou
pripomienkou jednotlivých členov rodiny, ktorí sa tam, bohužiaľ, dlho nezdržali. Pozornosť
venovaná fotografovaniu detí sa
rovnala pozornosti venovanej fotografovaniu všetkých ostatných
okamihov. Častým motívom sú
deti, ktoré sedia oblečené v umývadle alebo sa hrajú na ulici, robiac akrobácie, alebo si navzájom
lezú po chrbte. Fotografovanie
detí nebolo také bežné ako dnes,
nebolo možné zachytiť každý

okamih dospievania, a práve preto tých pár zaznamenaných momentov boli mimoriadne vzácne.
Prostredníctvom motívov z fotografií, tradície a príbehov odovzdávaných z generácie na generáciu sa nám podarilo vytvoriť a
zrekonštruovať život Slovákov vo
Vojlovici od najskorších okamihov ich prisťahovania do oblasti
Vojlovice. To, čo vidíme, nám hovorí, koľko a akým spôsobom sa
vyvíjali a rozvýjali vtedajšie životy. Môžeme dospieť k záveru, že
móda sa menila aj vtedy, nie rýchlosťou, akou sa dnes mení, ale o
zmene štýlu môžeme hovoriť pozorujúc fotografie novomanželov
pred vojnou a po nej, a pozorujúc
farby a symboly, ktoré sú na obrázku dominantné. Motívom spolupatričnosti, dôležitosti rodiny,
rešpektu medzi ľuďmi a blízkych
vzťahov je to, o čom nám rozprávajú rodinné portréty, zatiaľ čo visia na stenách a snažia sa pripomínať tieto potlačené hodnoty.
Šťastie
na
svadbách
a
smútok na pohrebných obrázkoch jednoznačne stavia do popredia pominuteľnosť života.
Keď skladáme
obraz slovenského života
prostredníctvom starých
fotografií, zreteľne vidíme
malé mesto
pritúlené
k
Dunaju, ktorého obyvatelia
vedeli oceniť
to, čo im bolo
dané, a zaznamenať to, čo
pre nich malo
mimoriadnu
hodnotu. Jasnosť týchto fotografií z 20.
storočia
je
skutočne prekvapivá. Pri
pohľade na fotografiu ľahko
vidíme, čo chceli ukázať, niet tam
príliš veľa davu, zbytočných detailov, ale priame zobrazenie toho, čo malo byť zachytené. To, čo
je prekvapivé, je prirodzenosť
Slovákov na fotografiách. Neprí-

tomnosť úsmevu alebo iba jeho
náznak neznamená, že ľudia boli
nešťastní. Samotný proces fotografovania si vyžadoval čas, takže
sa, vďaka dĺžke procesu, iba vážne
výrazy tváre udrživali ľahko. Vo
vrecku spomienok žiarlivo zostávajú fotografie národa, ktorý vždy
kráčal s dobou, nezabúdajúc na
jeho tradíciu a tých, ktorí ju zverili do jej ochrany. Fotografie sú
jednou z výborných pripomienok
mnohých vecí v živote. Pokojne
žijú na stenách miestností alebo
albumoch, ktoré zakaždým listujeme ako pripomienku našich
spomienok. Kým rozprávame príbehy, ktoré sa skrývajú za zaznamenaným okamihom, znovu prežívame tie okamihy z rôznych
uhlov pohľadu. Držiac fotografie
v rukách, dávne časy sa nám zdajú bližšie. Tak priblížili svoj bývalý život Slováci z Vojlovice, ktorí
sa snažili, aby príbehy starých fotografií neupadli do zabudnutia.
Veľké súkromné zbierky sú vysta-

vené v etno dome v rámci SKOS
Detvan a v Matici slovenskej vo
Vojovici, a každý, kto sa zaujíma o
minulosť zaznamenanú týmto
spôsobom, sa môže prísť pozrieť.
Miona Pavlovová

VELIKÁNI SLOVENSKÝCH DEJÍN

Dôsledný bojovník za práva slovenského národa (2)
(Pokračovanie z predchádzajúcej
prílohy)

Pád revolúcie
1848-1849

Jozef Miloslav Hurban bol aktívnym účastníkom revolúcie 18481849 ako jeden z vodcov Slovenského povstania. Stal sa tak vysoko postaveným politikom. Maďarskej vláde písal revolučné žiadosti slovenského národa a zostavil proklamáciu Bratia, Slováci. Od septembra 1848 až do rozpustenia revolučného hnutia bol
prvým predsedom Slovenskej národnej rady, najvyššieho politického orgána Slovákov, a treba

podotknúť, aj posledným do roku 1918. Po tom, čo maďarská revolučná vláda vydala na neho,
Štúra a Hodžu, zatykač, Hurban
sa uchýlil do Českej republiky. V
Prahe sa zúčastnil prvého Slovanského zjazdu, kde požiadal o
pomoc nielen Čechov, ale aj
Srbov a Chorvátov. Na pozvanie
reagovali okrem srbských šľachticov, ktorí pomáhali slovenským
dobrovoľníckym jednotkám pri
dodávaní zbraní a peňazí, aj
srbskí dobrovoľníci.
Hurbanovci vo Vojvodine
Podľa niektorých spomienok, na
ktoré sa medzi dvoma svetovými
vojnami odvolával aj Miloš
Crnjanski, navštívil Hurban v
Starej Pazove v roku 1848 svojho
duchovného sploubrata, kňaza
Štefana Lešku. V tom čase sa viac
ako sto Slovákov z tejto dediny
dobrovoľne
prihlásilo
do
srbských vojenských táborov v
Karlovci a postavilo sa proti maďarským jednotkám. Je zaujímavé, že na tom istom mieste v Srieme, od roku 1874 až do svojej
smrti v roku 1914, slúžil ako slovenský evanjelický kňaz druhý
Hurbanov syn Vladimir Hurban.
Obyvatelia Starej Pazovej poukazujú na to, že vtedajší slovenskí

priekopníci prešli cez RakúskoUhorsko z juhu na sever a späť
(cesta 1000 km) v slávnostne vyzdobených kočoch, štvorzáprahoch, aby priviedli Hurbana a jeho manželku Augustu Štúrovú,
neter Ľudovíta Štúra, do Pazovy.
Mladší Hurban, rovnako ako jeho
otec, bol v jeho oblasti veľkým
kultúrnym organizátorom, panslavistom a osvietencom. Inicioval založenie slovenského ochotníckeho divadla a slovenskej čitárne. Vďaka nemu sa Stara Pazova, okrem mesta Sremski Karlovci, stala najdôležitejším centrom
panslavizmu v Srieme a širšie.
Hurbanov syn, Vladimír Hurban
Vladimirov, nasledoval po stopách jeho otca a deda, pôsobil v
Starej Pazovej ako farár, najplodnejší slovenský dramatik, osvietenec a organizátor kultúrneho života.

bol tiež jedným zo zakladateľov a
členom výboru. Po rakúskouhorskej zmluve v roku 1867 bol
Hurban dvakrát zatknutý za svoju politickú činnosť a otvorenú
kritiku nezásadnej koalície. Po
uzavretí troch slovenských gym-

Ľudovíta Štúra, ako aj spomienkam na revolučné roky 1848 1849. Počas svojho života bol
Hurban ako najvýznamnejší Slovák vysoko rešpektovaný v rodine slovanských národov, Čechov, Rusov, Chorvátov a Srbov.

Spoluzakladateľ Matice
slovenskej a vážený
panslavista
Po páde revolúcie v roku 1849 sa
Jozef Miloslav Hurban nemohol
angažovať v politike. Až po páde
Bachovho absolutizmu sa vrátil
do politiky účasťou na písaní
Memoranda slovenského národa, ktoré viedlo k vytvoreniu
Matice slovenskej. V roku 1863

názií a Matice slovenskej, Hurban znovu dal vytlačiť svoj almanach Nitra, ako v prvých dňoch
jeho vydania, do českého jazyka,
s čím jeho spolubojovníci a mladí nasledovníci nesúhlasili. Zdôvodnil tento krok tým, že chcel
poukázať na jednotu dvoch jazykov a národov.
V neskorších rokoch sa venoval písaniu rozsiahlej biografie

Keď Hurban zomrel v roku 1888,
správa o jeho smrti sa bolestne
rozliahla po celom Slovensku, v
Petrohrade, Moskve, Prahe, Záhrebe a Belehrade. Experti na
Hurbanov život a prácu dospeli
k záveru, že Jozef Miloslav Hurban bol vytrvalý človek, ktorý
„sa zahryzol do každého problému“.
Ivan Zafirović
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HĽADANIE LEPŠIEHO ŽIVOTA

ODCHOD DLOHODOBÝCH DOMOVNÍKOV

ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT POČAS PANDÉMIE

Obdobie pekných
spomienok

Hovoria, že ak sú tvoje sny a ambície väčšie ako mesto, v ktorom sa
nachádzaš, je to znamenie, že by si
mal odísť. Pre mnohých mladých
Slovákov zo Srbska sú pas a kufre
v rukách prvým krokom pre odrazový mostík pre lepšiu budúcnosť:
lepšie študijné podmienky, lepšia
perspektíva, lepšie pracovné ponuky, väčšia a rýchlejšia príležitosť
na postup, štipendiá pre študentov.
Toto sú len niektoré zo známych
dôvodov odchodu našich priateľov, známych a rodiny. Slováci zo
Srbska sa zvyčajne rozhodnú vrátiť ku koreňom a odísť na Slovensko. Niektorí pokračujú vo
vzdelávaní a iní dostanú šancu
nájsť si dôstojné zamestnanie.
Ako príslušníci slovenskej národnostnej menšiny získavajú právo
na rôzne výhody poskytované
Slovenskom. Pre študentov sa pomaly začína proces nezávislosti,
pre prvákov sa internát stáva druhým domovom, spolubývajúci
členmi rodiny, a mamina kuchyňa je nahradená jedálňou. Aj veľké množstvo mladých párov sa
rozhodne, že je práve to krajina
vhodná na založenie rodiny.
Jedným z ukazovateľov, koľko
je vlastne našich mladých tam, sú
tzv Balkánske večierky, ktoré vždy
zapĺňajú kluby. Programy výmeny študentov, ktoré majú takmer
všetky fakulty, alebo získanie štipendia na ukončenie štúdia v zahraničí, sú prvé dvere, ktoré sa
študentom otvárajú a umožňujú
im spoznať nové krajiny a ich kultúru. Po nejakom čase tam zdokonalia svoj jazyk, spoznajú priateľov a vrátia sa domov bohatí na
dojmy, s novými skúsenosťami a
nádejou, že tam znova odídu a
budú môcť pokračovať ďalej.
Mali sme príležitosť hovoriť o
tejto téme s Annou T. z Kovačice,
ktorá bola súčasťou výmenného
pobytu študentov a chcela sa s nami podeliť o svoje skúsenosti. Na
Univerzitu na Slovensku sa prihlásila bez toho, aby tušila, že by
sa mohla stať súčasťou takéhoto
programu. Krátko po začiatku prvého semestra uvidela konkurz
na výmenu a rozhodla sa, že to
chce vyskúšať. Počas prvého roka
štúdia tvrdo študovala, usilovne
pracovala, aby získala príležitosť
požiadať o študentskú výmenu a
odísť do Nemecka.
Vzdelanie a práca sa viac
cenia
Čas, ktorý tam strávila s ostatnými študentmi, si bude celý život

pamätať ako jeden z najkrajších
zážitkov. Pravidelne navštevovala
hodiny, všetky povinnosti stihla
včas a rada trávila voľný čas so
svojimi medzinárodnými spolubývajúcimi pri rozhovoroch o
kultúre, zvykoch, kuchyni….
„Nikdy nejedli naše palacinky,
nemohli ich prestať jesť, keď som
ich urobila“, povedala. Nemá v
úmysle vrátiť sa do Srbska, pretože, ako povedala, mala príležitosť
zažiť život v dvoch cudzích krajinách, v ktorých je vzdelanie a
práca oveľa cenenejšia, a spôsob
ako sa tam žije viac jej vyhovuje a
viac sa jej páči. Jedinou pripomienkou bol „chlad“ Nemcov.
Potvrdila to aj Jovana K. z Vojlovice, ktorá tiež študuje v Nemecku a neplánuje sa vrátiť do
Srbska. Zhodli sa na tom, že popri všetkých možnostiach, ktoré
tam študenti a mladí ľudia majú,
je to vec, ktorú možno úplne ignorovať. Koniec koncov, každé
mesto v Európe má zahraničných
študentov, takže v Nemecku je
ľahké nájsť niekoho s podobnou
mentalitou.
Z tejto krátkej konverzácie s nimi môžeme uzavrieť, že cieľ sa
dosahuje vytrvalosťou, úsilím a
prácou. Ak hovoríme o životnej
úrovni v zahraničí, určite je vyššia, čo nám potvrdili naše spoluhovoriace, takže život je tu oveľa
nákladnejší, a nehovoríme o luxusnom spôsobe života, ale o základných životných potrebách.
Väčšina fakúlt má však vyučovania organizované tak, aby mali
študenti, okrem svojich povinností na fakulte, aj čas a príleži-

tosť nájsť si prácu. Najčastejšie je
to práca v kaviarňach, obchodoch, butikoch, online práca ...
Tí, ktorí odchádzajú, však najlepšie vedia, či slnko v inej krajine
lepšie zohrieva a či stojí za to odísť, a zostať duchom. Hovoria že,
aj keď ľudia v zahraničí žijú a študujú čoraz lepšie, sú chvíle, keď
ich ovládnu emócie, takže každý z
nich aspoň na chvíľu pocíti príval
nostalgie. Vtedy tvrdo pracujú a
učia sa aby prišli čo najskôr domov a strávli tam svoje prázdniny
alebo dovolenku.
Chodby internátu zostali
prázdne
Nová situácia na svete spôsobená
už dobre známym vírusom COVID-19, ako aj v našej krajine,
viedla k zatvoreniu tovární a fakúlt po celom svete, čo žiakom a
pracovníkom poskytlo možnosť
vrátiť sa domov už v prvých
vlnách. Fakulty organizovali online vyučovania, ktoré mohli študenti sledovať z domu, a tak strávili čas v odporúčanej izolácii, pre
ktorú sa väčšina rozhodla. Naša
Ana bola jednou z tých ľudí, pretože bola vedomá toho, že nebezpečenstvo je rovnaké tak za hranicami Srbska, ako aj v Srbsku,
preto pre ňu bolo určite lepšie
tráviť toto obdobie doma v rodinnej atmosfére ako sama v cudzej
krajine. Sú však aj tí, ktorí sa nevrátili, ale sa zostali túlať po
prázdnych uliciach Slovenska.
Študenti na internátoch začínajú dodržiavať nové pravidlá a
preventívne opatrenia. Kamarátenie v študentských internátoch sa

znížilo na minimum, chodby,
ktoré boli predtým plné smiechu,
teraz zmlkli. Keď sa pandémia začala zmenšovať a štáty otvorili
svoje hranice, prevádzky v továrňach začali opäť fungovať a naši
ľudia si pomaly začali baliť kufre a
pripravovať sa na návrat. Situácia
so študentmi je trochu iná, niektorí sa museli vrátiť a dokončiť
svoje povinnosti a školský rok
pred začiatkom leta a niektorí to
zvládli úspešne online, alebo
hneď po otvorení fakulty a s
úsmevom na tvári išli domov. Aj
keď sa leto blíži ku koncu, vírus
stále na nás všetkých číha.
Okrem Anny a Jovany, ktoré sa
s nami podelili o svoje skúsenosti
týkajúce sa výmeny študentov,
sme hovorili s niektorými ďalšími
študentmi, ktorí sú tu na dovolenke, a pýtali sme sa, aký je postup pri návrate, keď prichádzate
z rizikovej krajiny. Odpoveď bola
rovnaká: minimálne päť dní izolácie v prenajatom ubytovaní, potom testovanie, a ak test ukáže
negatívny výsledok, môžu sa vrátiť na internát a k bežnému spôsobu života. Kvôli týmto okolnostiam sa im prázdniny krátia, a
preto sa snažia tráviť čo najviac
času s priateľmi a rodinou, pretože predpovede na ďalšie obdobie
nie sú sľubné a nie sú si istí, kedy
sa znova budú môcť vrátiť.
Tí, ktorí zostali, len dúfajú, že
si nebudú musieť kupovať lístok v
jednom smere k lepšiemu životu,
a tí, ktorí odišli-že sa jedného dňa
vrátia. Nie preto, že musia, ale
preto, že chcú.

Pred necelými ôsmimi rokmi
oznámil Slovenský kultúrnoosvetový spolok Detvan že potrebuje domovníkov. Na inzerát
sa prihlásili manželia Anka a
Stevica Birovica. Čakal ich zrekonštruovaný, hned´ obývateľný
byt, do ktorého sa po vybavení
formalít nasťahovali. Tak začala
ich funkcia domovníkov. Usilovné ruky týchto ľudí okamžite
začali upravovať izby, záhrady a
dvor. Po krátkom čase by si
zmeny všimol každý, kto by prekročil prahy Detvana. Záhradky
s množstvom rozkvitnutých ruží a iných kvetov, upravený trávnik, čistý dvor ... Stevica ocenil,
že by sa v niektorých častiach
dvora mohli zasadiť stromy, a

znamená byť domovníkom. Keď
sme začali pracovať, videli sme,
že to bude iné. Veľa povinností,
oveľa viac, ako sme čakali, ale
nevzdali sme to. Snažili sme sa
mať všetko pod kontrolou.
Stevica sa tiež zapojil do rozhovoru, a tak rozprávanie pokračujú striedavo:
- Boli sme domovníkmi v azda najintenzívnejšom období
aktivít Detvana. Časté cestovania členov, časté príchody hostí, máloktorý víkend sa necestovalo, deti, folklór dospelých,
divadelné odbočky ... Všetkých
bolo treba vyprevadiť, pomôcť
s nakladaním rekvizít, privítať
ich a pomôcť s vykladaním.
Každý rok sa cestovalo na Slovensko. Niekedy aj štyrikrát.
Keď boli naši členovia na zájazdoch, nespali sme takmer do
bieleho rána, čakali sme na ich

tak za pár rokov vznikol minisad s desiatimi broskiňami, ktorý v rozkvite ešte väčšmi zdobí
dvor a na jeseň ponúka svoje
plody návštevníkom a členom
spolku. Mnoho novomanželov,
ktorí oslavovali svadbu v reštaurácii v rámci Detvana, zvečnili
slávnosť fotografiami v tomto
kvetinovom sade.
Ale život ide ďalej a Stevan a
Anka, ktorí riešili svoj problém
s bývaním, oznámili svoj odchod z Detvana. Stalo sa to v
posledných júlových dňoch.
Chceli sme počuť, s akými dojmami odhádzajú teraz už bývali
domovníci.
S rozprávaním začala Anka:
- Bolo to veľmi pekné, aj keď
niekedy menej pekné, pretože
sme si inak predstavovali, čo to

návrat a správu: „Ideme, otvorte!“ Plesy a Silvester sa končili,
keď sa noc a deň zdravili, a namiesto toho, aby sme išli spať,
nás čakalo upratovanie. Všetko
to však nebolo ťažké, pretože
sme sa spolu s ostatnými členmi zapojili do atmosféry kamarátenia a zábavy. Preto nemáme
správy pre nových domovníkov. Keď spadnú do ohňa, popália sa, ak zostane rana, bude
to, veríme, pekná spomienka,
ako všetky naše.
Na zasadnutí Výkoného výbora, ktorý bol venovaný domovníkom, sa tiež zkonštatovalo, že
spolupráca bola výnimočná, za
čo im výbor ďakuje, s prianím,
aby spolupráca s novými domovníkmi bola minimálne rovM. K.
nako úspešná.

Práca s atmosférou
kamarátenia a zábavy

Jana Ďurišová

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI

Tradícia netradičným spôsobom
Zvyknutí sme, aby sa každoročne

v auguste v Báčskom Petrovci, na
ústrednom podujatí vojvodinských Slovákov, stretali Slováci z
celej Vojvodiny, návštevníci z okolitých krajín a hostia zo Slovenska.
Je to ideálna príležitosť na kamarátenie, výmenu skúseností a užívanie si mnohých kultúrno-umeleckých programov, výstav, športových súťaží, tradičných jarmokov...
Tento rok sa však kvôli bezpečnostným opatreniam pred pandémiou Covid-19 tohtoročné Slovenské národné slávnosti nekonali,
aspoň nie obvyklým spôsobom.
Aby sa nenarušila tradícia a
kontinuita, Národnostná rada
slovenskej národnostnej menšiny
v spolupráci so slovenskou redakciou RT Vojvodina natočila špeciálnu reláciu Slovenských národných slávností, ktoré majú pre našu menšinovú komunitu veľký
význam.
7. augusta, v čase, keď sa tradične, za normálnych okolností,
malo konať slávnostné otvorenie,
sa vysielal špeciálny program,
mozaika, venovaná Slovenským
národným slávnostiam, natočený
v Novom Sade, Starej Pazove,
Báčskom Petrovci, Kovačici ...

Obsah bol zameraný na okrúhle výročia, a časť programu bola
venovaná nevyhnutnej súčasti
kultúry slovenskej národnostnej
menšiny, teda folklórnemu festivalu Tancuj, tancuj alebo festivalu
ľudových piesní v Pivnici. Bolo to
poďakovanie všetkým, ktorí rozvíjali a rozvíjajú slovenské národné povedomie v našom regióne.
Projektu sa zúčastnilo 83 účastníkov a Katarína Kalmárová predstavila našu Vojlovicu prednesom
ľudovej piesne. Pieseň bude na

CD platni Detvanovho festivalu
Vyšli hviezdy od Dunaja, ktorá
onedlho bude vydaná, a jej realizáciu majú na starosti orchester

SKOS Detvan, umelecký vedúci
Vladimír Kolárik a Željko Suchánek z Kovačice, v ktorého štúdiu
sa CD platňa pripravuje. K. K.

Д. О. О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић
• Главни и одговорни уредник: Александар Живковић
• Уредници издања: Катарина Калмар и Синиша Трајковић
• Техничка припрема: Предраг Кнежевић• Фотографије:
Светлуша Хлавач, Ката Зафировић, Миона Павлов, Оливера Лоци
• Преводилац и лектор: Катарина Калмар (словачки)
• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo

7

ТЕМА БРОЈА

Петак, 18. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ЈЕСЕЊЕ ЂАКОНИЈЕ

НЕОБИЧНИ РЕЦЕПТИ ЗА САВРШЕНУ СЛАНУ ЗИМНИЦУ
Зимница је данас многима синоним за нека давна времена у
којима су наше баке, док није
било фрижидера и замрзивача, осигуравале храну за зиму
вишечланој породици. Припрема је захтевала време и жртву.
Баш то је данас један од главних разлога зашто се многе домаћице „прибојавају” припреме зимнице.
У брзом дневном ритму једва успевамо да испунимо све
обавезе, времена нам увек недостаје, а супермаркети нуде
све и свашта, па чак и зимницу. Но куповне варијанте нису
тако укусне и здраве попут оних
самостално припремљених. Ваља се само охрабрити и издвојити време за набавку и припрему. И нећете се покајати –
уштедећете новац и спасти кућни буџет, а најдражима ћете
поклонити незабораван кулинарски ужитак током зимских
дана.
Природа нам је и овог касног
лета даровала обиље воћа и поврћа. Ако током јуна и јула нисте успели да све њене дарове
спакујете у тегле и замрзиваче,
сада је време да то учините.
Зрели и сочни плодови жуте
и црвене паприке, те здрави
краставци основни су састојци

традиционалне слане зимнице.
Ако сте почетник, а желите да
својој породици приуштите сопствени производ, здрав и квалитетан, без конзерванса, пажљиво бирајте где ћете и шта
набавити. Идеално би
било кад бисте поврће
за своју зимску трпезу
купили на пијаци од
произвођача и продаваца у које имате поверења. Наравно, најбољи су они плодови које
уберете у свом врту или
башти, ако их имате.
Уколико воће и поврће за припрему зимнице купујете на пијаци, немојте се устезати да питате продавца
о пореклу робе. Што
је краћа достава производа од места узгоја
до тезге продавца, то
је роба квалитетнија.
Ако сте се одлучили на припрему зимнице, важно је знати
нека упутства у вези с тим.
При набавци поврћа водите
рачуна о томе да је оно здраво
и зрело, јер ће само тако и ваша зимница бити поштеђена
кварења. Недозрело поврће нема прави укус. Поврће не сме
би ти оште ће но, вла жно ни

Пуњени плави патлиџан
Изабрати плаве патлиџане
средње величине, добро их
опрати и ољуштити, па им
на средини направити
отвор за пуњење.
Прокувати их 10
минута, а затим
извадити из
воде и пустити да се добро оцеде. У
међувремену
направити
смесу за пуњење: у дубљу
шерпу ставити ситно исецкане црвене, беле и зелене
паприке, мало туцаног белог лука, које зрно бибера,

мало сецканог першуновог
и целеровог листа, додати
соли по укусу и све то оставити да одстоји око пет сати, па затим пунити
плави парадајз.
Ређати пуњени патлиџан у тегле,
налити га благим винским
сирћетом, повезати тегле
пергамент папиром наквашеним у топлој води и оставити са осталом зимницом.
Патлиџан се може пунити и
слатким купусом.

Пекмез од поврћа
Потребно је: килограм шаргарепе, килограм црног лука, 750 г першуна, 500 г
целера, 500 г келерабе,
500 г кеља, три килограма
парадајза, 500 г соли и мало бибера у праху.
Поврће очистити, исећи и
самлети у машини за месо,
па посолити и кувати као
пекмез. За време кувања

додавати помало воде да не
загори. Kада постане густо,
ставити у тегле и повезати
целофаном (најбоље је сипати врео пекмез у топле
тегле које, повезане, треба
умотати у крпе и оставити
до сутрадан да се хладе).
Овај пекмез се употребљава за припремање супа,
умака, варива итд.

Феферони с празилуком
Потребно је: пола килограма феферона, два струка празилука, мало целеровог
лишћа, кашика соли, кафена шољица уља, мало есенције и конзерванса.
Фефероне исећи маказама на колутове, бели део

празилука такође исећи на
колутове, додати исецкано целерово
лишће, па
пунити тегле. Прелити мешавином воде,
соли, есенције, уља и
конзерванса и повезати.

Паприка у сенфу
Потребно је: 30 црвених паприка, 2,5 дл сирћета, 2,5
дл воде, две кашике шећера, кашика соли, 500 г сенфа, 2,5 дл уља, со, бибер,
ловоров лист.
Паприке исећи на дебље
резанце и кувати 10 минута у

разблаженом сирћету којем
су додати шећер, со, бибер и
ловоров лист. Затим оцедити
и охладити. У сенф умешати
уље, а затим и паприку, све
добро измешати и сипати у
тегле. Повезати целофаном и
држати на хладном.

труло. Ако сами берете поврће, учините то након што је
роса нестала, сат времена пре
поднева.
Чистоћа је изузетно важна
– одабране плодове оперите

Оцедите их на испегланој чистој крпи.
Избегавајте алуминијумско
посуђе, јер није добро за кисељење. Пре употребе све тегле и
флаше добро прокувајте. Прет-

под млазом воде, а када их
огулите, још једанпут их оперите. Посуде и прибор за припремање зимнице морају бити беспрекорно чисти, опрани
детерџентом и испрани врелом водом како би се уништили сви узроч ни ци ква ре ња.

ходно прегледајте да нису напукле. Нека се хладе у води, а
кад их вадите, прстима их додирујте само са спољашње стране. Немојте их брисати, већ их
само ставите да се оцеде.
Поступком пастеризације и
стерилизације уништавају се

Домаћи кечап
Потребно је: три килограма
парадајза, 200 г сувог грожђа, три чена белог лука, сирће, со, шећер,
мускатни орашчић, бибер у
праху и каранфилић.
Парадајз опрати и очистити, па исећи на
једнаке делове и кувати.
Kада пусти сок, додати суво
грожђе и исецкан бели лук,

па све заједно кувати да се
згусне. Тада додати по укусу сирћета, соли, бибера, каранфилића и
мускатног
орашчића.
Све заједно
кувати још 20
минута, а онда
прохлађено сипати у мање тегле. Повезати и оставити међу зимницу. Одличан је уз разне врсте меса.

Грожђе у туршији
Састојци: два килограма
грожђа, 100 г љутих папричица, два литра воде, четири кашике соли, шест кашика
шећера,
1/2 л алкохолног сирћета,
пола кесице
кон зер ван са,
пола кесице
винобрана.
Грожђе
опрати, очистити и поређати здрава, неоштећена зрна
у тегле. Између зрна уметнути љуте папричице, па
све
добро
притиснути
решеткастим пластичним

држачима. У прокувану воду додати со, шећер, сирће
и конзервансе, па добро измешати и оставити да се
охлади.
Овим пресолцем
прелити
зрна грожђа, да буду сасвим
пре кри ве на течношћу. Тегле добро
затворити и ставити на
хладно и мрачно место. После месец дана туршија је
спремна за изношење на
сто.

Млади пасуљ у уљу
Потребно је: 1,5 килограма
младог пасуља, литар сирћета, мирођија, бибер у зрну, со, две шоље уља.
Очистити пасуљ, опрати и
просушити.
За то време
ставити сирће
да
проври,
додати пасуљ
и кувати 5-6
минута. Извадити и просути на чисту површину да се
потпуно осуши.
Сасвим сув пасуљ поређати у припремљене, чисте
и суве тегле, посолити, додати мирођију и зрна бибера.

Прелити уљем. Поређати
тегле на неко хладније место, али не затварати их, и
оставити да стоје неколико
дана. Треба контролисати
ниво уља
и додавати га ако
је потребно, тако
да пасуљ
буде потпуно прекривен уљем. Kада се ниво
уља стабилизује, повезати
тегле и оставити са осталом
зимницом. Овако припремљен пасуљ одличан је за
разне салате.

мо гу ћи узроч ни ци ква ре ња.
Зимницу можете стерилисати
(прокувати 10–15 минута на
довољно високој температури)
са мо у сте ри ли за то ру или
експрес лонцу. Тегле и флаше,
те металне посуде с поклоп цем ку вај те у
обичном лонцу довољно дуго. Пажљиво затворите посуду с припремљеном намирницом да не би продрли
узроч ни ци ква ре ња.
Неки производи се затварају топли, други
хладни.
При пуњењу тегли никада не сипајте врео
садржај у хладне посуде, јер ће прснути,
већ их увек претходно
загрејте. Тегле немојте пунити до врха. Нека увек остане два центиметра празног простора испод ивице. Напуњене тегле се прво
избришу мокром, а затим сувом крпом. На њих се
ставља етикета с натписом о
томе шта садрже и када је то
припремљено. Након тога тегле се остављају на место с којег се неће помицати бар првих 10–15 дана, јер никако не
подносе кретање и дрмање. По-

сле тога се могу пренети на
друго место, али пажљиво и
без наглих покрета. Потребно
је бар једанпут недељно прегледати све флаше и тегле у
које је стављена зимница.
Просторија у којој се чува
зимница мора да испуњава одређене услове да би се оно што
сте припремили добро одржало. Светла места, као и она која су изложена великој топлоти нису погодна за чување зимнице јер могу да изазову врење, после чега се зимница брзо квари. Исто тако, на зимницу неповољно утиче и влага,
која изазива стварање буђи. Најбоље место за остављање зимнице јесте оно које је суво, хладно и изложено промаји, тако
да на том месту има увек довољно свежег ваздуха. Ову просторију пре почетка сезоне треба припремити – зидове опајати и окречити, а полице опрати и застрти пластичном фолијом или папиром.
А сад, кад смо се подсетили
најважнијих правила, време је
да пређемо на рецепте. Оне уобичајене, за производе којима
се свака остава напуни с јесени, сви већ добро познају, па
смо овог пута одабрали мало
егзотичније, необичне варијанте. Пријатно!
Д. Кожан

Тикве у парадајзу
Потребно је: два килограма
очишћених и исечених тикава, со, целерово лишће, три
килограма парадајза.
Тикве исећи на коцке,
па их ставити у осољену
про кљу ча лу
воду да се
мало скувају, тек толико
да постану
стакласте, али никако да се
раскувају. Ређати их у загрејане тегле.
Парадајз опрати и исећи
на једнаке комаде, скувати,

пропасирати и тиме налити
тикве. У сваку теглу ставити
мало целеровог листа. Тегле
повезати целофаном и кувати их у пари
10 минута.
Најбоље
је стављати
тикве у време када се
кува бистар
сок од парадајза за зиму. Овако припремљеним
тиквама у парадајзу приликом употребе, када завре,
додати благу запршку и вариво је готово.

Паштета од поврћа
Потребно је: четири килограма парадајза, три килограма паприке бабуре, 500
г црног лука, главица белог
лука, 500 г шаргарепе, једна веза першуновог листа,
једна веза целеровог листа,
бибер у зрну, два листа ловора, со, четврт литра уља,
200 г сенфа.
Све поврће очистити, мало исећи, додати зачине и
кувати поклопљено. Мекано
поврће пропасирати, затим

добијену кашу кувати док
не буде гушћа од мармеладе. Додати уље и кувати даље да се добро сједини. Довољно густој паштети додати сенф и со, добро измешати и вруће сипати у загрејане тегле.
Ставити у загрејану пећницу да се формира покорица. Kада се охлади, повезати целофаном или затворити поклопцем. Изванредна је као намаз за хлеб.

Црвени купус с јабукама
Потребно је: 10 кг црвеног
купуса, две главице црног
лука, две јабуке, два већа листа ловора, 30 г
соли,
две
кашичице
кима.
С купуса
се скине горње лишће,
опере се и
исече на резанце или наструже. Црни
лук се исече крупније. Јабуке треба ољуштити и исећи
на кришке по дужини. Све
се измеша, посоли и стави у

једну већу или неколико мањих посуда. Добро се набије и притисне. Ако нема довољно
сопственог
сока да огрезне, дода се
хладан пресолац.
Повеже се
пла стич ном
фолијом и
10 дана држи на собној температури.
Тада се склони у хладнију
просторију. Kупус је употребљив за јело после шест
недеља.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Ко плаћа кредит када
дужник умре?
Нашој редакцији обратио
се читалац који каже да је,
након очеве смрти, наследио и његов дуг по кредиту
и пита да ли је у обавези да
врати тај кредит.
У Народној банци Србије наводе да су права, обавезе и одговорност у погледу наслеђивања дуга по кредиту или по текућем рачуну регулисани Законом о
облигационим односима и Законом
о наслеђивању. По сили закона, у
тренутку смрти особе заоставштина
прелази на наследнике, с тим што
они истовремено стичу право да се
наслеђа одрекну. Прихватањем наследства аутоматски се подразумева и да су прихватили обавезе односно дуговања оставиоца.
„У случају прихватања дуговања
по кредиту или текућем рачуну, прихватају се и све обавезе везане уз
кредит односно текући рачун, укључујући и камате и накнаде, односно
није прописано право на отпис ових

потраживања. Наследник одговара
за оставиочеве дугове до висине
вредности наслеђене имовине, а дугови се међу наследницима деле
сразмерно њиховим наследним деловима. Повериоци оставиоца могу
у року од три месеца од дана отварања наслеђа захтевати да се заоставштина издвоји од имовине наследника. Нужни наследници не одговарају за оставиочеве дугове до
висине вредности нужног дела, јер
се они намирују после оставиочевих поверилаца”, наводе у Народној банци Србије.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Фали им даска

Петак, 18. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

САВЕТИ ПРОФЕСИОНАЛАЦА

КАКО ДА ОДАБЕРЕТЕ ИДЕАЛНУ
ОБУЋУ ЗА СВОЈЕ ДЕТЕ
Савитљив или крут ђон, мало већи
број или таман, кожа или неки други материјал? Куповина обуће никад није лака, а кад је, поврх свега,
бирате за свог малишана, ствари се
до дат но ком пли ку ју. Не а де кват на
обућа може довести до оштећења
стопала, док она квалитетна гарантује правилан развој. Само, како направити разлику и не погрешити у
избору?
Већина родитеља се бар трипут презноји кад год купује обућу за своју децу. Што је малишан млађи, то је избор
тежи. Готово увек се нађемо у недоумици да ли смо изабрали довољно
квалитетан производ и да ли је модел
који нам је запао за око одговарајући
за стопало нашег детета.
Вр ло је ва жно зна ти ода бра ти
квалитетну дечју обућу, препознати
праве материјале, али и облик који
највише одговара стопалу детета, и
то не само кад је реч о првим ципелицама већ и касније кроз цело
детињство.
Неправилно изабрана обућа може
довести до оштећења стопала, а у квалитетном и правилно изабраном моделу ципела дечја стопала ће остати
здрава, активна и правилно ће се развијати. Доносимо вам мини-водич како би ваши малишани уживали у сваком кораку, а ви заједно с њима.

Пратите ход свог детета
Да бисте установили јесу ли детету
одабране ципеле удобне, обратите
пажњу на то како оно хода у њима.
Ципелица, посебно она за прве кораке, мора бити чврста и повишена
у задњем делу, који држи скочни
зглоб.
С друге стране, ђон треба да буде
мекан и савитљив. Никако немојте
бирати ципелице с крутим и дебелим
ђоном, нити с меканим делом на пети. Kад купујете детету ципеле, обавезно му затражите да направи бар
неколико корака у њима. Тако ћете
најбоље моћи да видите да ли му нешто при ходу смета. Ако приметите

Кажу да је дрво најплеменитији природни материјал, чија је употреба
изузетно широка. Тако вам једна даска, у зависности од квалитета, може послужити за разне ствари. Можете је исећи и направити неки кухињски предмет, на пример варјачу
или дашчицу за сечење. Ако је довољно широка, даска вам може добро доћи и као полица за књиге или
за различите украсе.
Уколико имате коју даску више,
онда бисте можда могли да склепате и неке мердевине, на пример. Ако
сте колекционар дасака, не би вам
од њих лоше испала ни тараба. Ако

вам се поломи нога од стола, опет
би нека даска била привремено решење. Кад треба детету припомоћи
у изради домаћег задатка из техничког, без даске тешко да ћете моћи
да бриљирате. У крајњем случају,
покоја даска, ако је натрула, добро
би дошла на зиму за огрев.
За шта су даске које су ишчупали
из ове клупе на Содари употребили
наши суграђани, вероватно никад
нећемо сазнати. Али једно знамо:
колико год дасака украли и однели
остављајући иза себе ругло, једна даска ће им увек, али увек фалити. Јасно је и која: она у глави.

Без струје делови
Панчева и Јабуке
Ако сте овај примерак „Панчевца”
купили од колпортера у четвртак,
17. септембра, ујутру, онда ће вам
можда бити од користи информација да је „Електровојводина” за тај
дан најавила искључења струје због радова
на електродистрибутивној мрежи, и
то у два наврата на
две локације – у Панчеву и Јабуци.
У Панчеву од 9 до 10
сати струје неће имати
Улица Михајла Пупина, броје ви 43–53 и 54–58 и Иве
Kурјачког, бројеви 50–70а и 63а–85.
У Јабуци од 8.30 до 13 сати неће

Страну
припремила
Драгана

Кожан

бити струје у делу села од центра
(Рад нич ка ули ца) ка Гло го њу и
Тамишу.
У петак, 18. септембра, без напајања електричном енергијом остаће
Стеријина
улица и објекат на адреси
М. Обреновића 31.
У „Елек тровојводини”
ка жу 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.

Измерите стопало
Ципеле никако не смеју да буду премале, али ни превелике. Идеалан размак између палца и врха ципеле је од
шест до дванаест милиметара. Адекватан простор омогућава да дететови прстићи могу слободно да се крећу, што је веома важно за правилан
развој стопала.
Чак и ако малишана из неког разлога не можете да водите у куповину

се налази најдужи прстић вашег детета. Ако прст не удара о зид ципеле,
већ има довољно простора, величина
је одговарајућа.

Припазите на материјале
Kвалитетни материјали доприносе већој прозрачности и еластичности ципеле, што је истински важан фактор
при одлуци о куповини обуће за вашег дечака или девојчицу.
Препоручује се и да ципела има
унутрашњи анатомски уложак од меког и природног материјала ради

KАДА ЈЕ ВРЕ МЕ ЗА ПР ВЕ ЦИ ПЕ ЛИ ЦЕ?
Пре него што беба почне самостално да стоји и начини прве кораке,
нема потребе да јој купујете ципелице, јер су до тада довољне само
чарапе. У кући беба за почетак може да хода боса, у чарапама или
меканим ципелицама, јер ће тако
лакше ојачати и усавршити координацију стопала и ногу. Када идете напоље, изаберите ципеле у зависности од временских прилика.
Прве ципелице за бебу морају
да буду мекане и еластичне и да
стопалима пруже равнотежу. Међутим, не смеју бити превише мекане, јер неће пружити стабилност,
али ни сувише тврде, јер ће онда
спречити нормално савијање стопала. Материјал од кога је ципела
са собом, постоји једноставан начин
да проверите да ли му је нека ципела
одговарајућа. Нека ваше дете босоного стане на комад картона, а потом
нацртајте обрисе обају стопала и изрежите облик стопала из картона. При
куповини ципела користите та картонска стопала и обратите се за помоћ
продајном особљу, које ће вам према
величини картона помоћи да изаберете одговарајућу величину ципела.
Још један тест који можете да направите јесте да палцем опипате где

направљена треба да буде од природних материјала у којима „нога
дише”, како се ноге не би знојиле.

Очекујте да у почетку малишану
купујете нове ципеле на сваких три
до шест месеци, отприлике за свако годишње доба.
оптималне удобности за дечју ножицу. Еластичност ђонова је такође битна. Синтетички материјали могу довести до знојења стопала, што може
узроковати неугодан мирис, али и
друге, озбиљније проблеме. Kако би
се ваш малишан сигурно кретао у
свом новом пару ципелица, пожељно
је да ђон добро приања на подлогу и
да не клизи. Додатно, ваљало би бирати ципелице с ниском петом како
би се тежина вашег детета равномерно распоредила по површини.

НАША АНКЕТА
МОЖЕТЕ ЛИ ДА ЗАМИСЛИТЕ ЖИВОТ БЕЗ ПЛАСТИЧНИХ КЕСА?

Цегер је савршена замена за најлон

Л. КОЦЕВСКИ

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

да је ход неправилан, значи да ципела није одговарајућа.

В. МИКЛОШ

Од 1. јануара у малопродајним објектима, тржним центрима, трговинским
ланцима, осталим услужним и другим делатностима пластичне кесе биће забрањене на месту продаје. Разлог
је, наравно, штетност по животну
средину.
Тако ћемо се вратити торбама за
куповину, цегерима и папирним врећама, али и новим биоразградивим
пластичним кесама. Њихова цена ће,
како стоји у Одлуци о условима коришћења кеса, бити повишена. Проверили смо колико ће нашим грађанима све ово бити необично.
ЛЕНЧЕ КОЦЕВСКИ, трговац:
– Ни раније није било пластичних
кеса, него папирних. Ја јесам за њихово укидање. Биоразградиве кесе су
такође издржљиве. Ја сам трговац, у
продавници ринфузе паковали смо
шећер, брашно и пиринач у њих, па
није било проблема. Те папирне би
биле мало дебље и чвршће. Пре је
било и оних плетених корпи. С тим у
руци смо пазарили, ишли у продавнице. Још бих волела и да се избаце
пластичне флаше и да у употреби
буду само стаклене, као што је било
раније.

Т. РЕМИЋ СТОЈАНОВИЋ

Р. ЂОРДАН

ВАЛЕРИЈА МИКЛОШ, домаћица:
– Свакако да сам за иницијативу да
се пластика избаци. И сада углавном
користим папирне врећице.
ТАЊА РЕМИЋ СТОЈАНОВИЋ,
пензионерка:
– Сви знамо да су људи и пре живели без пластичних кеса. То није ништа ново. Ја прва никада не користим најлонске кесе. Имам цегер увек
у торби. Најважније је људско здравље. Али ипак је све ствар избора.
Свако има право да користи шта хоће, а много тога је и ствар навике. И
што се амбалаже тиче, пре бих пила
из тетрапака него из пластичне флаше. Стакло је најбољи избор.
РИСТО ЂОРДАН, пензионер:
– Апсо лутно сам за укидање
пластичних кеса. Убио их бог, ко их
измисли! Не треба да се чека ни 1. јануар. Што пре, то боље. Додуше, што
јесте – јесте, користим шта дохватим.
Немам обичај да као моја жена носим
са собом торбу и онда морам да узмем
пластичну кесу. Иако најлон осуђујем,
користим га кад морам. Мрзи ме да
вучем цегер, али кад боље размислим,
требало би да га спакујем.

С. АНТИЋ

Е. НАЂ

СТАЊА АНТИЋ, пензионер:
– И треба да се одреди један значајан датум када ће се то избацити.
Код нас ништа без битног датума.
Добро је што је то 1. јануар, само да
није 1. април (смех). Ја имам навику да носим торбу са собом, али кад
заборавим, купим кесу. Кад кренем,
а нешто сам заборавио, уопште се
не враћам. Али углавном носим кесу са собом, и то платнену. Као некад што се носило. Неће ми бити тешко да се избаци пластика. Уопште
није ни требало да се уводи. Као и у
другим стварима, тако и у овим, ми
све нешто каснимо за Западом. Кад
они прекину с нечим, ми то онда
тек започнемо. То је код нас тако. А
не би требало у свему ићи за њима.
За то сам да се што пре да се избаце
кесе.
ЕРНЕ НАЂ, електричар:
– Имам навику да користим најлонске кесе. Не носим вреће, цегере, или ретко када то чиним. Можда ће бити чудно у почетку када се
укину пластичне кесе, али навићи
ћемо се. Вероватно ће онда увести
папирне.
Јелена Катана

Петак, 18. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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Тенденција је смањивањe цене, која се тренутно
креће око петнаест динара за килограм.

СЕЛО

Дипл. инж. Јан Бабка,
Институт „Тамиш”

ПОЧЕЛО СКИДАЊЕ КУКУРУЗА С НАШИХ ЊИВА

РОД ОСРЕДЊИ, ЦЕНА СОЛИДНА
Сушни периоди
оставили трага

Банатски Брестовац: Одржан
је састанак представника Института „Тамиш” и чланова
Удружења повртара „Брестовачки род” на тему интензивније сарадње и стручне помоћи локалним произвођачима.
При крају су радови на уређењу просторија вртића, а у току
је и набавка опреме. Фудбалери „Будућности” победили су
с 3 : 0 „Kолонију” у Kовину.

На панчевачким
атарима приноси од
шест до осам тона
по хектару
Ових дана лагано почиње берба кукуруза у региону, а очекивани приноси крећу се у ширем дијапазону, и то од четири
па до девет тона по хектару.
Годину су карактерисали дужи сушни периоди, „пресецани” повременим влажним интервалима, што је довело до
споријег и неравномерног ницања, као и до проблема у сузбијању корова, а све то се одразило и на род.

Проблематично сузбијање
корова
У јужном Банату жетва наше
најзаступљеније ратарске културе кренула је у већини атара,
али с великим разликама у времену почетка. Тако је најраније
стартовала берба на појединим
њивама у општинама Kовачица
и Алибунар; нешто касније у
Опову, а најкасније у Панчеву.
Управо наведену територију
покрива Пољопривредно-саветодавна служба Института „Тамиш”, чији стручњак и саветодавац за област ратарства, дипломирани инжењер Јан Бабка, истиче да је на парцелама
које званично припадају нашем
граду сезона скидања кукуруза
најпре отворена у Долову и Новом Селу, док је у преосталим
атарима досад обављана углавном само берба клипова.
– Kако постоје значајне разлике у времену почетка убирања плодова, исто тако биће и
разлика остварених резултата у
роду. Према садашњим проценама, најмањи приноси очекују се у неким атарима у општинама Kовачица и Алибунар, на
којима ће родити између четири и пет тона по хектару; тамо
где су берба и жетва почеле нешто касније, приноси ће се кретати између пет и седам тона, а
у атарима на којима је жетва
тек у плану просечни приноси
биће од седам до девет тона зрна. На територији Панчева скидање кукуруза започето је у Долову и, према садашњим наговештајима, биће убрано између
шест и по и осам тона по хектару – наводи Бабка.

Месне актуелности

Биће га и за извоз, као и обично
Према његовим речима, крајњи просечан принос кукуруза у
јужном Банату веома је тешко
или готово немогуће у овом тренутку прецизно одредити због
великих разлика у приносима
по појединим атарима, или чак
и у појединим деловима атара,
што је резултат временских
услова током последње зиме,
као и за време пролећа и лета у
овој производној години.
– У сезону производње кукуруза ушли смо с веома скромним залихама влаге у земљишту, која је такорећи изгубљена у априлу и мају. То је допринело да нам род кукуруза
зависи од падавина у току другог дела пролећа и лета, којих
је на срећу било у наведеном
периоду, али су оне добрим делом биле локалног карактера.
Тако су неки атари или делови
атара добили више, а неки значајно мање влаге и отуда толико шаренило у приносима
кукуруза. Поред тога, у време
сетве и након ницања одвијао
се изузетно дугачак сушни период, па је дошло до појаве
спорог и неуједначеног ницања биљака и, касније, проблема у сузбијању корова због слабијег деловања адекватних средстава – наводи Бабка.

Плодоред изузетно важан
Овај стручњак примећује да су
у овој производној сезони највише посла имали стручњаци
из области заштите биља, и то
због проблема око ефикасности хербицида у вези с поменутим неповољним временским
условима.
– Ми, ратари, највише посла имали смо око одређивања оп ти мал не ком би на ци је
предсетвене припреме и правог

времена сетве, а све то примерено условима. У вези с пролећним ђубрењем кукуруза било је недоумица да ли, чиме и
колико прихрањивати усеве,
јер у сушним условима, какви
су били, то нема ефекта будући да је за деловање ђубрива
неопходна земљишна влага.
Најчешће препоручивана комбинација била је да треба сачекати прве падавине и у току
вегетације применити ђубрење, то јест прихрањивање усева
– каже саветодавац.
Као изузетно важно, он истиче примену плодореда у произ вод њи ку ку ру за и дру гих
култура, што бројни ратари не
поштују.
– С друге стране, могу рећи
да је то значајно мање изражено него у периоду пре око петнаест година. Ипак, има још
много произвођача који тешко
прихватају примену плодореда,
иако им је безброј пута предочено и доказано да је примена
плодореда мера којом се могу
значајно ублажити или решити
проблеми у вези с појавом штеточина, неких нових коровских
врста и отпорности корова на
поједине групе заштитних средстава. Поред осталог, то је и
еколошки најприхватљивији метод – истиче овај стручњак.

Пораст цена
У другој половини августа ове
године на домаћем тржишту
кукуруза дошло је до пораста
цене кукуруза.
– То је зато што су залихе
прошлогодишњег рода углавном биле потрошене или продате, па је у том периоду кукуруз новог рода могао да се прода по осамнаест и деветнаест
динара за килограм, али га је

било веома мало, па је и мањи
број произвођача успео да оствари ту цену. Од почетка септембра кренула је тенденција смањивања цене кукуруза и она се
тренутно креће између петнаест и петнаест и по динара за
килограм. На њено формирање код нас највише утичу извозне цене, које опет највише
зависе од оних на европским
берзама. Даље, на цене може

НО ВИ ХИ БРИ ДИ
Пре отприлике две деценије почело је масовније
увођење у производњу хибрида краће вегетације и
смањивање удела хибрида
дуже вегетације.
– Из тог разлога сада
доминирају хибриди кукуруза из ФАО група 400–
500, који су намењени за
жетву у зрну, а вишеструко мање се сеју хибриди
ФАО група 600–700, који
су намењени углавном за
бербу у клипу – каже дипломирани инжењер Јан
Бабка.
да утиче могућност превоза кукуруза Дунавом, као главном
саобраћајницом у извозу, попуњеност складишних капацитета за кукуруз, а наравно битно утиче и тражња на домаћем
тржишту – закључује овај пољопривредни инжењер.
Због свега овог веома је тешко предвидети цену једног од
наших стратешки најважнијих
производа, а по свему судећи
не би требало да она буде знатно нижа од тренутне.

Банатско Ново Село: Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” успешно се представило на манифестацији „Укуси Војводине” својим хлебом
с комловом.
Долово: Удружење жена „Доловке” провело је протекли
ви кенд у ба њи Ко ви ља чи.
Удружење пензионера је за
своје чланове пре тога организовало одлазак у Сокобању.
Глогоњ: Почели су радови на
асфалтирању Млинске улице
у окви ру јав но-при ват ног
партнерства. Фудбалери „Глогоња” су у локалном дербију
победили сефкерински „Темпо” с 3 : 1.
Иваново: Новосаграђени вртић је 14. септембра и званично почео да ради. Сутрадан је у Дому културе уприличена промоција књиге коју
је издао Историјски архив у
Панчеву под називом „200 година у Банату 1738–1938: живот и обичаји банатских Бугара”, коју је с палћенског бугарског на српски превео Ивановчанин Аугустин Kалапиш.
Јабука: Месна заједница обогатиће двориште дечјег обданишта у вртићу дуплом љуљашком, дуплом клацкалицом и пењалицом. Због планираних радова на електричној мрежи, 17. септембра, између 8.30 и 13 сати, неће бити струје од Радничке улице
ка Глогоњу и Тамишу.
Качарево: Покренута је санација депоније, која подразумева рециклажу и одвоз смећа

на регионалну депонију, након чега ће на том месту локално предузеће спровести садњу заштитног појаса. Изложба
уља на платну аутора Ивана
Каранфиловског из Црепаје
отворена је 16. септембра у
Свечаној сали МЗ Качарево, а
грађанима ће бити доступна
радним данима од 10 до 17
сати. Сусрети гајдаша одржани су 12. септембра, у организацији удружења Македонаца
„Вардар” Качарево.
Омољица: Поводом блиндирања вентила на извору познатом као „бања”, представници Месне заједнице наводе
да их нико није обавестио о
разлогу. Иако разумеју да је
то приватна својина НИС-а,
будући да многи људи користе тамошњу воду за лечење
многих обољења, у скорије
време очекују званичан став
о разлогу затварања извора.
Старчево: У програм санације
коловоза у оквиру јавно-приватног партнерства ушле су и
улице Кестенова, Вељка Влаховића, Пролетња, Војвођанска, Виноградска и део Баштенске улице, а радови се
очекују ускоро. Радно време
музеја је уторком и четвртком
од 18 до 20, средом од 13 до
15, a суботом и недељом од
17.30 до 20 сати, док је за посете у радно време (9–15) потребно позвати на број телефона 631-144. Дом културе је
у уторак, 15. септембра, организовао представу за децу
„Kраљевство”, поклон ђацима
првацима, а у четвртак, 17.

септембра, од 19 сати, на програму је промоција романа
Микице Петронијевића под
називом „Ремек-дело или
додир Бога”.

У КАЧАРЕВУ, ЧЕТРНАЕСТИ ПУТ

Гајдаши одолели и корони

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У ИВАНОВУ

Два века Палћена у Банату
Kњига под називом „200 година у Банату (1738–1938): Живот и обичаји банатских Бугара” представљена је у уторак,
15. септембра, у ивановачком
Дому културе. Ово дело је издао Историјски архив у Панчеву уз финансијску подршку
Града Панчева, а с језика банатских Бугара – Палћена на
српски језик превео га је Аугустин Kалапиш, ивановачки наставник у пензији, уз стручну

помоћ професорке
Ду ње
Ан то нов
Ротар.
Она је, као запослена у поменутој
градској установи,
овом приликом гово ри ла о зна ча ју
очувања етничких
групација, а Kалапиш је навео да му
је била жеља да се
што ви ше љу ди

упозна са историјом и животом банат ских Бу га ра.
Своје импресије о
књизи пренели су
и ам ба са дор Бу гарске у Србији –
Ратко Влајков, као
и професор бугарског језика Огњан
Цветков.
Про мо ци ју је
отворио директор

У ОМОЉИЦИ ПРИРЕЂЕН ХУМАНИТАРНИ БАЗАР

За малу Мињу
Хуманитарни базар за под називом „За малу Мињу” одржан је у недељу, 13. септембра, у Омољици, у организацији двају удружења: „Загрљај и љубав за свако дете –
Добри људи града Панчева” и
„Омољчанке”.
Том приликом од јутарњих
сати на тезгама постављеним
на платоу испред Дома културе било је изложено много тога
– од сланих и слатких ђаконија, преко књига, гардеробе и

цвећа, до прибора за школу и
разноразних играчака.
Према речима председнице Удружења жена „Омољчанке” Славице Полић, одзив
људи добре воље био је
фантастичан.
– И овом приликом захваљујемо бројним племенитим
суграђанима који су прилозима и донацијама дали допринос успеху ове акције, коју су
подржали и Месна заједница,
Дом културе и комунално

предузеће, као и Савет за родну равноправност Града Панчева – истиче председница.
Мала Миња Матић болује од
спиналне мишићне атрофије,
веома ретке, прогресивне и смртоносне болести.
И док многи маштају о луксузу, она има само један сан –
да стане на своје ноге, потрчи
и загрли родитеље, а свако ко
жели да јој макар мало у томе
помогне, може да пошаље СМС
845 на број 3030.

Дома културе Марко Гуран,
пред ограниченим бројем присутних, због ситуације с коронавирусом, а међу њима су се,
пред осталих, нашли и градоначелник Панчева Александар
Стевановић и чланица Градског већа задужена за културу
Марија Јевић.
На крају вечери приказан
је до ку мен тар ни филм на
палћен ском је зи ку „За ду мевањету”.

Удружење Македонаца „Вардар” Качарево приредило је
четрнаесте „Сусрете гајдаша”
у суботу, 12. септембра, у свом
дворишту и уз поштовање свих
прописаних мере заштите од
коронавируса.
Гајде, као један од аутентичних инструмената којима се изводи изворна македонска музика, након Другог светског рата донете су у
Качарево, а и данас се њихов звук чује у том селу, као
у својеврсном центру очувања те ле пе тра ди ци је у
Војводини.
Због пандемије није било
много гостију, па је један део
извођача наступио на лицу
места, док се већина представила преко видео-бима путем
интернета, а многи су били и
из Македоније.

Међу присутнима су се нашли и представници македонског националног савета,
чији је председник Борче Величковски у уводној речи, поред осталог, истакао колико
је важно очување манифестације у ова тешка времена.
Интересантно је да се на почетку програма представио најмлађи гајдаш у Србији – Филип Богдановић из Лебана, који је учио од тренутно најстаријег – деведесетједногодишњег
Славка Цветковића, а наступила је и једна девојка – Станислава Ђорђевић из Оџака.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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НАГРАДА ЗА СТРАХИЊУ ДРАГАША

О ДВАДЕСЕТОЈ ФИЛМСКОЈ КОЛОНИЈИ

Африка из угла
седмогодишњака

НЕОБИЧНО, АЛИ УСПЕШНО

Страхиња Драгаш (7), полазник секције „Чаробни свет
цртања”, награђен је у категорији млађих узраста на ликовном конкурсу „АртФРИКА”, у организацији Музеја
афричке уметности у Београду, за цртеж на тему „Африка”.
На конкурс је стигло око сто
шездесет радова деце узраста
основних и средњих школа
из Србије и региона. Жири је
био састављен од кустоса Музеја афричке уметности, а рад
Страхиње Драгаша (7) који је
награђен добио је највише
гласова у категорији млађих
разреда. Радови његових другара из ликовне секције, Лене Врањковић (7), Адама Варге (14) и Сергеја Радевића
(10), уврштени су у виртуелну изложбу, коју можете погледати на www.mau.rs до 30.
новембра ове године.
Страхиња је као награду добио поклон-пакет из Музеја
афричке уметности на кућну
адресу, а он је садржао диплому, прибор за цртање, књиге о афричкој уметности и сувенире из музеја. Страхиња
је на свом цртежу нацртао пуно животиња, храброг афричког ловца који јаше лава, који репом удара у бубњеве…
Страхиња Драгаш је ученик првог разреда Основне
школе „Ђура Јакшић”.
– На ликовној секцији „Чаробни свет цртања” често радимо цртеже за конкурсе. Морам признати да сам на овом
конкурсу више очекивао од
де це ста ри јег уз ра ста, али

МОЈ

цртање је такво, као и у фудбалу, све се окрене кад се најмање надаш. Страхиња највише воли да црта животиње,
тако да му је ова тема баш легла. У кући, кад смо чули вест,
сви смо скакали од среће као
да је пао гол, а сестре су га
подигле и с песмом носиле
кроз кућу – каже Никола Драгаш, ментор секције „Чаробни свет цртања”.

Ликовна секција „Чаробни
свет цртања” део је Логопедско-едукативног центра „Корак по корак 2” и на њој деца, уз стручно вођење ментора Николе Драгаша, панчевачког карикатуристе и илустратора, стичу знања и вештине из карикатуре, стрипа
и илустрације.

избор

МОЈ

Јесен сваког дрвета
Тијана Саватић, песникиња
и радница у култури
КЊИЖЕВНОСТ престаје да
буде предмет личног избора
онда када неко изабере да је
студира. Од тог тренутка однос према тексту и читању се
веома полако, али трајно мења. Бавити се књижевношћу
често значи читати зарад саме примене тог читања, чак
и када се не чини да је тако.
Роман Војислава Деспотова
„Јесен сваког дрвета”, као књига коју сам недавно читала
„себе ради”, оставио је утисак на мене пре свега због поступка писања, занимљивог
односа према форми и специфичне употребе фрагмената, а поезија Пола Селана заносна је у погледу језичке
спретности и зачудне употребе слике. Осим тога, активно
праћење локалне књижевне
сцене, са акцентом на тренутном, постаје природност када неко одлучи да се бави писањем. Рад колега ме неретко подстиче, инспирише и
омогућава ми да боље ослушкујем и разумем оно што и
сама пишем.
ФИЛМ: Ин те ре со ва ње за
филм није у подједнакој мери условљено, али мој избор
у овом пољу ипак подлеже
уочавању композиције или
осетљивости за употребу језика. Иако избор у великој
ме ри за ви си од тре нут ног
расположења, филм ми се
углавном допадне када покаже доследност радње, када

Страну припремила

Мирјана
Марић

има оправдане ликове и затворену структуру без такозваних репова. Филм Спајка
Лија из 1989. године „Do the
Right Thing”, који сам тек
недавно гледала, по тим критеријумима прилично ми се
допао, а сматрам да је осећај за друштвена питања у
великој мери применљив на
савремени тренутак у глобалном погледу.
МУЗИКА је поље у коме су
моји избори најмање оптерећени. Недавно ми је спонтано привукла пажњу песма „A
Hero’s Death” младог постпанк састава из Даблина „Fontaines D. C.”, да бих тек потом сазнала да их је љубав
према поезији првобитно окупила и да су пре оснивања
бенда заједнички објавили
две збирке поезије. Осим тога, радује ме када музичке
иконе остају доследне себи,
као у случају Ким Гордон и
песме „Air BnB” с њеног соло
албума или када бендови које активно пратим постижу
све богатију оствареност стила и звука као „Fat White Family” с последњим албумом
„Serfs Up”.

Преко двадесет
учесника
Филмска колонија „Делиблатски песак” коју у сарадњи са
редитељем Иваном Ракиџићем
организује Регионални центар
за таленте „Михајло Пупин”
ове године одржана је од 25.
до 29. августа у другачијем режиму него иначе због ситуације изазване короновирусом.
Из безбедносних разлога преко двадесет младих талента није се окупило у Пешчари, већ
су у центру града у дворишту
Студија „ИР” имали прилику
да уче о теорији филма.
Првог дана одржано је предавање под називом „Камера,
први кораци” Луке Ивановића,
студента четврте године Факултета драмске уметности, док су
другог дана учесници слушали
причу Божидара Зечевића, публицисте и драматурга о старом Холивуду. Исте вечери панчевачки глумац Мирослав Жужић извео је своју монодраму
„Добри војник Швејк”. Полазници групе за филм трећег дана могли су да сазнају више о
звуку, које је одржао Драгутин
Ћирковић, редовни професор
на ФДУ, након чега је приказан филм „Булевар сумрака”.
О драматургији кратких филмских форми причао је професор драматургије на Академији за уметност у Новом Саду
Угљеша Шајтинац, а на крају

ове вечери је приказан филм
„Кес”. Последње вечери о филмској монтажи причала је Јелена Ђокић, професорка на ФДУ
у пензији, а о новим технологијама које се све више користе на филму, Ненад Поповић,
доцент на ФДУ.
– Ове године смо решили да
колонија буде окренути теорији
филма, јер тренутно не постоје
услови за другачији рад. Снимање захтева да се људи формирају у групе, и крећу међу људима, што тренутно није препоручљиво. Да бисмо све то избегли

искористили смо прилику да доведемо квалитетне предаваче који су нашим полазницима дали
мало више теоретског знања –
рекао је Иван Ракиџић, редитељ
и ментор групе за филм.
Према његовим речима, теме су привукле пажњу полазника који су врло активно учествовали и постављали питања. На крају сваке вечери учесници и предавачи разговарали су филму.
– Све је функционисало одлично. Сазнали смо врло занимљиве ствари од предавача.

Ипак то није она колонија на
коју смо ми навикли, јер је суштина да се бавимо практичним радом. Надам се да ћемо
се наредне године ипак поново окупити у Делиблатској пешчари – рекао је Ракиџић.
За време одржавања колоније поштоване су све мере
Владе Републике Србије против вируса Ковид-19. На улазу
је свима мерена температура,
а учесници су носили маске,
придржавали се препорука физичкој удаљености и користили средства за дезинфекцију.

ОДРЖАНИ „РУКОПИСИ 43”

О књижевности у новој реалности
Про шлог ви кен да, у До му
омладине Панчево одржана је
промоција четрдесет трећег
по реду Зборника поезије и
кратке прозе младих са просторе бивше Југославије „Руко пи си”. Иа ко у оте жа ним
окол но сти ма, уз по што ва ње
епидемиолошких мера безбедности и без аутора из региона, ово го ди шња про мо ци ја
окупила је бројне младе ауторе из Србије, као и љубитеље
књижевности.
Пр во ве че ма ни фе ста ци је
протекло је у разговору са песником Звонком Карановићем,
који је познат, између осталог,
и као промотер књижевног стваралаштва младих, и младим
песником Срђаном Секулићем,
једним од оних чије време тек
долази. Поред актуелних тема,
попут пројеката на којима ови
ствараоци тренутно раде и у
чему проналазе инспирацију,
на књижевној вечери било је
речи и о положају у ком се

данашњи млади песници налазе када је у питању објављивање књига, поготово у ситуаци ји пан де ми је ко ја нас је

ауторима чији су радови објављени у овогодишњим „Рукописима”. Ове године радионици нису присуствовали аутори

задесила. Разговор са песницима водио је Вуле Журић.
Други дан манифестације
запо чео је ра ди о ни цом са

из региона, али је одзив младих људи из наше земље био
ве ли ки. Не ко ли ко де се ти на
младих писаца, неколико сати

је у дворишту Дома омладине
Панчево разговарало о књижевности, објављивању прве
или друге књиге, издавачким
кућама, те положају књижевних дела у електронским медијима и на интернету. Такође, у светлу датих околности,
причало се о томе колико су
књижевност, и уопште уметност, важне као помоћ у превладавању „нове реалности” коју живимо због пандемије.
Након радионице, пред пуном баштом Дома омладине
Панчево, аутори су читали своје радове објављене у зборнику, и о њима разговарали са
једном од уредница „Рукописа” Јасмином Топић.
Пошто нису били у могућности да присуствују, учесницима су се путем видео линка
обратили уредници Наталија
Миловановић из Словеније и
Ђоко Здравески из Македоније, као и неколико одабраних
аутора из Хрватске.

ПРОЈЕКАТ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Размена културних добара
У четвртак 10. септембра потписан је протокол о сарадњи
између Градске библотеке Панчево и Удружења за културу,
уметност и међународну сарадњу „Адлигат” из Београда.
Овим протоколом је успостављена дугорочна стратешка
сарадња између две институције и договорена размена културних добара.
Идеја је да се сарадња оствари интерактивним приступом,
да се размењују информације
из области којима се оне баве,
те да буде успостављен сталан
контакт и да постоји узајамно
информисање о значајним питањима из области свог рада.
Градска библиотека и удружење „Адлигат” пружаће једни
другима бесплатне стручне савете и стручну помоћ, сарађиваће на пројектима и унапређивању области којима се баве.
Такође ће посредовати у случају потребе за контактирањем

с другим институцијама, удружењима, архивима, библиотекама и другим стручним организацијама и појединцима из
области којима се баве, у земљи или у ино стран ству. У
оквирима својих могућности
сарађиваће у свим областима,
на основу појединачних иницијатива и пројеката.
Своје активности ће, у складу с могућностима, интензивирати у представљању и очувању историјски значајне грађе; пројектима очувања, спасавања, дигитализације и презентације културног наслеђа; размени књига и другог библиотечког и/или архивског материјала; заједничком организовању изложби, предавања, конференција, семинара; заједничком упућивању помоћи другим
институцијама и организовању
активности хуманитарног карактера; унапређењу и развоју
Му зе ја књи ге и пу то ва ња и

Музеја српске књижевности; и
афирмацији сарадње и промоцији заједничких активности,
заснованих овим протоколом.
„Адли гат” ће пре у зи ма ти
вишкове публикација Библиотеке, пошто оне прво буду

понуђене Народној библиотеци Србије и Матици српској.
Mеђусобно ће им бити омогућен повлашћен приступ и коришћење архивских, библиотеч ких, му зеј ских и дру гих
фондова.
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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
• Два часа вожње гратис
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 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,

– 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,

• видно поље.

Др Владимир Драганић
Ради ЧЕТВРТКОМ и ПЕТКОМ и обавља следеће прегледе:
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• IOL мастер,
• преглед промена на капку.
* Доктор Владимир Драганић обавља и операције
катаракте.

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.

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме
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
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 катаракте бити
преусмерено у ову установу, где ће их, о
трошку РФЗО-а, 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, предвидели
смо и одређени број гратис операција
катаракте како бисмо им помогли да
реше тај, до сада непремостив здрав-

ствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће др Владимир Драганић, начелник одељења за предњи сегмент
Kлинике за очне болести Војномедицинске академије и лиценцирани инструктор за операцију катаракте системима „Alcon and Bausch & Lomb”.
Доктор Драганић има тридесетогодишње искуство у овој области, а с 30.000
до сада урађених операција у врху је међу лекарима у целој Србији. Према његовим речима, 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

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 27. АВГУСТА ДО 24. СЕПТЕМБРА
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
ПОКАЗАТЕЉИ УПАЛЕ У ОРГАНИЗМУ: СЕДИМЕНТАЦИЈА
+ CRP
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 4

•
•
•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
fPSA/PSA

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7
ПРОЦЕНА ФУНКЦИЈЕ ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН
+ ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST + ALT + ALP + GGT

•

Цена: 750 динара

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

14

Петак, 18. септембар 2020.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

0QFSBUFSPTOPWOJIHSBêFWJOTLJISBEPWB

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЈАБУКА, грожђе, крушка,
дуња за ракију, продајем/довозим. Тел. 063/89853-08. (295975)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел мериву
2005. годиште. 063/325972. (295833)

ТА ПЕЋ, 3 кв, цер, хитно.
060/458-66-25. (296026)
НА ПРОДАЈУ црна земља
за насипање дворишта, са
превозом. 064/192-85-44.
(296013)

ОЛДТАЈМЕР буба, 1974.
исправна, регистрована до
27. јула 2021, у возном стању, цена 1.300 евра. Може
замена. До 25. 09. 2020
062/632-552, +38162/632552. 8295834)
АЛФА РОМЕО 155, 1997,
запремина 1748, бензинац.
062/102-94-47. (295851)

КУПУЈЕМ аутомобиле од 80
до 1.600 евра. 063/165-8375. (296109)

ПРОДАЈЕМ стари радни
сто од дрвета. 064/129-8177. (295843)

ПРОДАЈЕМ тојоту јарис
2002. годиште, 1.600 евра.
066/352-154.8295949)

КУПУЈЕМ возила до 1.800
евра, стање небитно.
060/114-83-38. (296109)

ПРОДАЈЕМ нов симпов
тросед и фотељу, повољно.
Тел. 353-067. (294855)
ПРОДАЈЕМ машину за производњу папирних џакова.
Тел. 064/424-95-10.
(295845)

ПРОДАЈЕМ фијат панда,
2007. годиште. 069/170-5954. (295959)
ПУНТО 1, 1997, петора
врата, у првој боји, регистрован годину. 064/58750-24. (295974)
ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, петора врата, атестиран плин,
регистрован. 064/130-3602. (295974)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ комушаљку са
осам ваљака, потпуно ремонтовану 4 кс, повољно.
063/728-25-41. (295930)
ПРОДАЈЕМ шанк, кревет,
гарнитура – фотеље, канаба, угаљ, телевизор.
061/193-00-09. (295943)

ГАРАЖЕ

КЛИО 1.2, 2002, петора
врата, клима, у првој боји.
064/587-50-24. (295974)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на
Котежу 1. 069/409-83-42.
ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007,
петора врата, фул, шест бр- (295880)
зина. 064/130-36-02. (295974) ИЗДАЈЕМ гаражу, центар,
Браће Јовановић 24, наслоГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора
њена на Музеј. 064/190-34врата, фул опрема.
49. (296022)
064/130-36-02. (295974)
ШКОДА октавија 2.0 , 2005. ПРОДАЈЕМ зидане гараже
у Ул. Патријарха Чарнојефул опрема, шест брзина.
вића 8. 063/315-872. (295514)
064/130-36-02. (295974)
ПУНТО 1.2, 3 В, 2001, атестиран плин, клима, серво,
одличан. 064/142-55-93.
(296008)

НА ПРОДАЈУ ксара пикасо
2.0 ХДИ, без пливајућег замајца, прешао 235.000 км,
2003. годиште. 064/698-0225. (296030)
ПРОДАЈЕМ опел кадет 270
е и фолксваген танспортер,
750 евра. 061/171-54-06.
(296075)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991. (295322)
КУПУЈЕМ ауто до 500 евра.
Митров Жива, Јосифа Панчића 4. 013/314-118. (295929)

ПРОДАЈЕМ, плуг 757, двобраздни, тањирачу 24, прскалицу, рау 440, круњач
оџаци, круни, меље.
064/901-93-63. (295575/р)
КОМБИНОВАНИ фрижидер, двомоторац, судопера
с висећим, телевизор ЛЦД,
инвалидска колица.
061/861-82-66. (295659)
ДРВЕНИ са столицама,
кућни бар и столице. Дрвена и метална комода, музичка линија, теписи.
064/206-30-23. (295852)

УВОЗНА бела тленика, вешмашине, фрижидери, замрзивачи, телевизори и остало. 064/158-15-90. (296067)
НОВИ букови кревети 200
х 90 – 5.900, душек 5.700,
клик-клак лећајеви од
15.300. 060/600-14-52.
(296053)

ДВЕ нове витрине, гардеробни орман, двосед, трпезаријске столице, сто.
063/861-82-66. (295968)

ПРОДАЈА новог намештаја:
столови од 4.500. столице
од 1.800. 060/600-14-52.
(296053)

ПРОДАЈЕМ козе мангулицу, са прасићима и два мушка. Тел. 064/121-43-65.
(295871)

ШПОРЕТ на чврсто гориво,
ТА пећ елинд 2. 063/537003. (296074)

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

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

ПЕЋ за етажно грејање 20
кв, крека весо, 200 евра,
пећ штедиша 50 евра, два
радијатора на уље струја,
ВЕШ-МАШИНА и половни
20 евра комад, кухињска
делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-76- два радна стола, судоперу ,
два висећа дела, све за 50
07. (295967)
евра, када лимена – 30
ЛЕД, ЛЦД телевизори, отевра. Сто за ручавање 30
куп слупаних и неисправевра сто масажни веће диних. 060/078-47-89,
мензије, чврст, 50 евра.
063/778-47-89. (296018)
Због реновираљња куће све
продајем. 064/049-63-12,
ШТАМПАЧ оки Б 412 Дн
лас, ц/б, нов, неотпакован, Љиља. (295884)
10.500. 069/123-85-35.
ЛЕЖАЈ симпо клик-клак,
(296034)
лето фикс чиније, вангле,
фотеље склопиве. 064/95551-85. (295894)
КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ еспресо апарат
са две групе.
Тел.0038163/833-54-15,
065/341-60-78 (СМС)

ПРОДАЈЕМ судопере и
остале кухињске елементе.
060/180-10-20, 013/371568. (296070)

ФОТЕЉА мојца, самачки
кревет, лежај, кауч, брачни
са две фотеље. 063/861-8266. (295968)

АПАРАТИ

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ремонтована
Та пећи, достава, монтажа.
063/705-18-18, 335-930.
(2960129

ПРОДАЈЕМ два тучана радијатора, дизалицу – крокодилку компресор.
060/030-11-62. (295895)
НА ПРОДАЈУ комплет судова, 12 комада, швајцарски
rosfrei. 069/369-69-93.
(295907)
ХИТНО продајем/поклањам полован намештај.
064/065-23-38. (295904)
ПРОДАЈЕМ повољно котао
за центр. Грејање, на чврсто гориво, 30 кв, радијаторе, пумпе 2 комада.
069/504-55-93. (295923)
ПРОДАЈЕМ шанк, кревет,
гарнитура – фотеље, канаба, угаљ, телевизор.
061/193-00-09. (295943)
ПРОДАЈЕМ двокрилна улазна врата, ролетне комплет
са кутијом, прозорска крила са вакум стаклом.
013/352-114. (295983)
УСТУПАМ на коришћење
два гробна места на старом
католичом гробљу у Панчеву. Тел. 064/077-06-18.
(295966)
ПРОДАЈЕМ џем од чистог
шипурка. Тел. 060/161-6478. (295978)

ПРОДАЈЕМ топлу витрину
дуплу з апице, као нова,
радила је пар месеци. Уз
витрину иду и два метална
постоља за пице. 063/16218-06. (296084)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4.5 кв,
исправну са постољем и
термостатом, 70 евра.
063/162-18-06. (296084)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ два ланца земље, поред села у Качареву. 064/178-85-36. (295661)
ПРОДАЈЕМ три ланца земље, прва класа. 060/15325-15. (295744)

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте
угља и огревно
дрво за ложење
лом палета

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

ПРОДАЈЕМ кућу, Горњи
град, три стана, 8 ари плаца. 063/829-89-48.
(295424)
КУЋА, Панчево, Маргита,
180 квм + 3.5 ара плаца,
69.000 евра. 063/740-2241, 013/664-228. (295632)
КУЋА на продају, центар
Панчева. 060/690-36-85.
(296045)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље, Новосељански пут,
код Крнете. 063/103-04-33.
(295597)
КУЋА на продају, Старчево, главна улица, 8 ари
плаца, 80 квм, Информације на тел. 063/829-83-18.
(295323)
КУЋА на продају, Старчево
Шумице, Суботичка 10.
Термоизолована, легализована, 150 квм. Конт. Тел.
064/202-78-50. (295537)
ПРОДАЈЕМ три њиве, на
преком другу, Новосељански пут. Тел. 064/915-3443. (295794)

(1/295902)

НА ПРОДАЈУ алфа ромео
147. 060/030-11-62.- (295895)
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ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, кућа 170 квм, два
купатила М-3, терасе, цена
договор, без посредника.
061/406-35-49, 063/807-7561. (295540)
ПРОДАЈЕМ новију кућу у
Омољици, 6 ари плац. Тел.
013/618-652, 064/168-8432. (296038)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
Песку, близина ергеле, 9
ари, 32.000 евра. 063/690269. (296029)
КУЋА на продају плац 145
ари, у Војловици, за више
информација позовите
063/825-63-87, 063/722-8988 или лично. (295831)

КУЋА на продају са две
стамбене јединице, Новосељански пут код надвожњака. 064/131-67-32. (295861)

КУЋА, центар, са два одвојена стана, без плаца, ПР +
ПК, 1/90 квм. 9’’ евра/квадрат. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (296107)

JAVOR DRVO

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
стан уз моју долату викендицу у Бањи В рујци, која
има све и најлепши део бање, 7 ари, 71 квм. 064/57986-55. (295897)

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
ЗЕМЉА н апродају, 28 ари,
Кудељарски насип, излаз
на две улице. 069/408-9721. 8295863)
ВИКЕНДИЦА на продају на
Девојачком бунару, близуи
Аква центра. 064/450-7891. (295882)

ЛУКСУЗНА кућа за бизнис
и уживаљње, центар, 196
квм, 152.000 евра. Власник.
Договор. 063/232-757.
(295876)
КАЧАРЕВО, продајем кућу
100 квм, ЦГ, плин, центар,
без посредника, плац 8
ари, договор са намештајем. 065/207-64-46. (295928)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Буков пелет – 22.900 дин/тона
062/873-19-80; 064/503-30-11
ВОЈЛОВИЦА, 17 ари, 22
ширине, 100 квм, 41.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (295913)
НОВОСЕЉАНСКИ, плац 13
ари, ограђен, 19.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(296107)

УЗИМАМ земљу у закуп у
панчевачком атару.
063/867-18-61. (295915)
ЦЕНТАР, 70 дворишна кућа, 48.000, Старчево, 15
ари, кућа са локалом,
44.000. „Јанковић”, 348025. (296024)
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ОГЛАСИ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

ПОНУДА

КУЋА, Баваништански пут,
са већим плацем, 85.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (295932)
КУЋА, нова Миса, 220 квм,
68.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (295932)
ПЛАЦЕВИ, градско грађевинско, дозвољена градња.
064/212-52-52. (295935)
КУЋА, Горњи град, 150
квм, укњижено, 3.8 ари
плац, 72.000. 066/355-208.
()295937)
ВИКЕНДИЦА, 150 квм, на
Поњавици, код Омољице,
34 ара плац до воде, 28.000
евра, власник. 064/141-1851. (195955)

ПРОДАЈЕМ нову кућу, завршни радови, нова Миса,
власништво 1/1. 064/22136-12. (295986)
КУЋА, 30 квм + 30 квм,
укњижена на Маргити.
064/248-90-16. (295987)
КУЋА за инвеститоре, Светог Саве, 5 ари, 130.000.
(398), „Кров”, 060/551-6450. (296015)
КУДЕЉАРАЦ, нопва кућа
200 квм, стамбени и пословни простор, 3.4 ара,
75.000. „Кров”, 060/55164-50. (296015)

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

064/64-39-721
ПРОДАЈЕ се кућа, старија,
са 4.5 ари плаца, Јове Максина 26. 063/537-003.
(296074)
ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
северна зона, 110 ари,
1.700 евра по ару. Власник,
0964/136-42-00. (296081)
СТАРА кућа на 6 ари, Ул.
С. Јовановић, продајем/мењам за стан, власник.
064/136-42-00. (296081)
КУДЕЉАРСКИ, трособна,
90 квм, 3.5 ара, усељива,
52.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (296088)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПРИ,
договор. (679), „Трем 01”,
063/836-28-83. (295913)
ПРОДАЈЕМ улични дворишни стан, засебно двориште, Жарка Зрењанина,
власник. 061/382-88-88.
(295908)
СТРОГИ центар, троипособан, II, ЦГ, 106 квм. „Кров”,
060/551-64-50. (296015)

Потребни радници за рад у прехрамбеној производњи:

2 мушкарца и 2 жене
Посао за стално. Плата редовна. Тел. 062/365-414.
(ф)

ПРОДАЈЕМ стан, нова Миса, нов, укњижен, ниско
приземље, 43 квм, власник,
26.500 евра. 063/849-4634. (296101)
ЈЕДНОСОБАН стан, 31 квм,
високо приземље, ентар
Стрелишта, 27.000 евра,
власник. 064/141-18-51.
(295955)
МИСА, једнособан, 42 +
тераса, реновиран, 26.500.
„Јанковић”, 348-025. (296024)
СТРЕЛИШТЕ, четворособан, 80 квм, VII, ЦГ,
65.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(296010)
ШИРИ ЦЕНТАР, новоградња, трособан, 72 квм, I,
норвешки радијатори,
79.200. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(296010)
БЛИЗУ центра, новији, 68
квм, двоипособан, I, гас,
паркинг место, 61.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (296003)
СТРЕЛИШТЕ, већи двособан, реновиран, ЦГ, лиофт,
две теарсе, 42.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(296003)
ЦЕНТАР, новоградња, станови свих структура, 1.100
евра/квм + ПДВ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(295932)

КУДЕЉАРАЦ, 4,3 ара, грађевински плац, 15.000.
„Кров”, 060/551-64-50.
(296015)

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

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
строги центар, ЦГ, лифт,
новија зграда. 060/033-1598. (296029)

ТОПОЛА, кућа 100 квм, 7
ари плаца, колски улаз,
32.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (296010)

КОТЕЖ 1, једнособан, ниско приземље, 39 квм, ЦГ,
20.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (296088)

ПРОДАЈЕМ неуслован дворишни стан, у центру. Цена
12.000 евра, договор. Тел.
065/832-11-70. (296051)

ВОЈЛОВИЦА, плац 14 ари,
погодан за све делатности,
11.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (296010)
НОВА МИСА, спратна кукћа, 80.000; Горњи град, кућа за рушење. „Лајф”,
061/662-91-48. (296003)

ТРОСОБАН стан, 72 квм,
строги центар, трећи спрат,
две терасе, лифт, ТА, могућност ЦГ, 70.000, договор. Звати после 17 сати,
тел. О64/119-60-06.
(295846)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, потребна гарсоњера, Тесла,
двоипособан, трособан,
хитно. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (296107)
АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребне некретнине, станови
све локације, брза реализација. (67), 063/744-28-66.
(296107)
СТРОГИ центар, двособан,
ЦГ, високо приземље, усељив, укњижен. (470), „Дива”, 064/246-05-71. (296079)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама. Исплата одмах. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(295913)
АКО планирате да купите
или продате некретнину зовите Агенцију „Лајф”,
061/662-91-48. (296003
КУПУЈЕМО станове куће,
на свим локацијама. Брза
исплата. (353), „Премиеер”, 063/800-44-30. (296088)
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

КОТЕЖ 1, V, ЦГ, 67, 60 ,
двособан + проширење,
117 квм, две терасе. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(296107)
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
88 квм, две терасе, 60.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (296107)

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

ИЗДАЈЕМ кућу 70 квм, Танаска Рајића 65. Тел.
013/354-753. (295962)

КУПУЈЕМО станове и куће
у Панчеву. Брза исплата.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (294800)

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

СТАНОВИ

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

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен, једнособан стан на Котежу, 130
евра. 069/455-50-01 (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Котеж 2, 4.
спрат. 064/287-91-18. (295886)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте. Раднички смештај. Центар.
0963/502-211. (295867)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, посебан улаз,
струја, вода, гас. 064/57986-55. (295897)

ИЗДАЈЕМ мањи стан у
строгом центру, мала спаваћа соба, мала кухиња и
купатило, за самца, намештено. Цена 100 евра + депозит, ТА грејање. Тел.
063/617-190. (295942)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ двособан стан и намешетну
гарсоњеру. 062/208-828.
(295998)
КОТЕЖ 1, намештен једнособан стан, 120 евра, издајем самцу. 062/384-290.
(296027)
ИЗДАЈЕМ нов двособан
стан, 54 квм, Ослобођења,
намештен. 064/320-84-32.
(296021)

ИЗДАЈЕМ 2.5 стан, намештен, 67 квм на Содари,
реновиран, ЦГ, 3 спрат,
лифт, кабловска. Дунавска
4/12. Цена 230 евра .
064/201-87-88 (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен, једнособан стан на Котежу, 130
евра. 069/455-50-01 (СМС)
ИЗДАЈЕМ двипособан стан
на Содари, реновиран, намештен 67 квм, Дунавска
4/12, ЦГ кабловска, лифт,
трећи спрат. Тел. 064/20187-88. Цена 240 евра. (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, 45
квм, ТА, зграда. Тел.
064/951-63-54. (296106)
ДВОСОБАН намештен стан
у строгом центру, ЦГ, издајем. 063/772-60-03. (295835)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан са ЦГ, на Миси.
069/720-835. (295084/р)
ИЗДАЈЕМ потпуно намештен стан, 60 квм, Котеж 2,
200 евра. 063/101-10-13.
(296201)
ИЗДАЈЕМ намештен двособанс тан, реновиран, Содара, ТА грејање, цена 230
евра. Тел. 064/245-88-57.
(295881)

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

ИЗДАЈЕМ полунамештену
кућу код Старог бувљака,
Миса. 066/807-03-04. (295948)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

МИСА, трособан, I, ЦГ, 73
квм, тераса, двостран,
48./500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (296107)

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

УЛИЧИ део куће, Војловица, 56 к вм, усељив, двособан, 12.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (296010)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
1, 48 квм, централно,
39.000 евра. 063/346-655.
(295628/р/296108)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ собу и кухињу,
Маргфита, Светозара Шемића 70-а, 26000 Панчево.
Тел. 013/354-703. (295853)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан
на старој Миси. Тел.
064/337-19-39. (296058)
ИЗДАЈЕМ ненамештен двособан стан, на Тесли.
063/805-59-36. (296039)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Тесли. Звати
после 15 сати. 063/755-5177. (296094)
У ЦЕНТРУ Панчева издајем
опремљен простор за смештај са 60 лећжаја.
064/143-52-98. (296063)
ИЗДАЈЕМ стан 40 квм, близу Болнице, Ул. Петра Прерадовића, 069/585-29-99.
(295820)
ЛУКС опремљен једноипособанс тан у центру, у згради, лифт, ЦГ, клима. Дужи
период, само озбиљне понуде, 250 евра. 063/879-6068. (296060)
ИЗДАЈЕМ дуплекс центар,
намештен, погодан за студенте. 064/320-84-32. (296021)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, 50
квм, опремљен. 064/15815-90. (296067)

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.

МАЊИ двособан комплетно намештен, преко пута
Авива, грејање, интернет.
064/877-53-09. (296042)

Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

НАМЕШТЕН, једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра. 064/12248-07. (296092)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
од 40 квм, у Панчеву, Котеж 2, Ул. Кикиндска 6. Тел.
064/184-87-50. (296055)

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

Петак, 18. септембар 2020.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ полунамештен
једнособан стан, 43 квм,
Котеж 2, Војвођански булевар, 150 евра. Тел.
060/707-32-34. 8296080)
ИЗДАЈЕМ стан у центру, 32
квм, 200 евра. 063/892-0835. (296087)

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.

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ два локала 18 и
12 квм, центар. 066/86649-00. (295624)
ИЗДАЈЕМ два сређена локала од 170 квм ио 75 квм,
на главном јабучком путу.
Тел/viber 004176/425-0302. (295844)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (295358)
МАГАЦИН 60 квм на Баваништанском путу издајем,
сву, бетониран, са струјом,
висина 3.5 м. 060/428-7383. 8295958)

ПОТРЕБАН пекар са искуством, плата 120.000.
063/320-847. (296104)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан возач. 062/339-279 или
063/820-87-61. (295421)

РАДНИЦИ/Е
СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

ПОТРАЖЊА

ШЕТАМ псе. Повољно.
064/286-18-51. (296011)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и
одвоз шута... 064/505-6244. (295646)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, гуртне, уграђујем, поправљам. 064/181-25-00.
(295372)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стирпор, бавалит фасаде, повољно. 063/865-80-49.
(295608)
КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85.
(293522)
ИЗРАДА пројекта за легализацију стамбених објеката. 064/129-81-77. (195843)

расписује

КОНКУРС
за радно место:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
– ТЕХНИЧАР
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл
адресу: sobvasilijeostroski@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 30. септембар 2020.

САЛОНУ и центру потребан
фризер, плата 30.000.
064/470-74-43 (294997)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, столарија, повољно. 064/280-26-15. (295901)

ПИЦЕРИЈА Mammy тражи
радника и возача. 063/691169. (295792)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76.(295901)

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

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација.
064/866-20-70. (295889)

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
ПОТРЕБАН возац Ц и Е категорије са искуством за
међународни Румунија и
Бугарска .Пријава, сталан
посао .063/884-22-71
(СМС)

(ф)

ПОТРЕБНА радница на индустријским машинама.
065/ 882-30-37 (СМС)
ПОТРЕБАН механичар
С.З.В.Р „СРКИ”, Ул.Моше
Пијаде 92 Тел.062/388-109
(СМС)

069/232-66-88
062/889-81-28

ПОТРЕБАН мајстор за израду и уградњу ПВЦ и АЛУ
столарије 063/249-432.
(295677)

ИЗДАЈЕМ локал са употребном дозволом и магацински са двориштем, Јабука. 063/351-709. (296072)

ПОТРЕБНЕ искусне жене за
рад на индустријским шиваћим машинама. 064/19164-95. (295579)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор, 40 квм, Цг, интернет, клима. Његошева 1.
066/346-690. (296105)

ПОТРЕБНЕ четири раднице
у Маркету Идеал на Стрелишту. 013/333-160,
063/106-02-81. (295452)

(2/295686)

ДОМУ за стара лицa потребан физиотерапеут са искуством. За све додатне информације позвати
065/523-05-95. (ф)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на роштиљу са искуством,
сендвичара „Буба”.
0637248-599. (295878)
УДРУЖЕЊУ такси предузетника „Панчевачки такси”
потребна диспечерка у радио-центру. 066/130-040.
(295909)
ЋЕВАБЏИНИЦИ Грил Бум
(код кеве), потребна радница за рад на роштиљу.
063/864-85-58. (295950)
ПОТРЕБАН пекар ученик и
продавац у пекари. Mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (295960)
ПОТРЕБАН мајстор за производњу пецива. 065/53344-13. (295989)
ПОТРЕБАН роштиљ мајстор, роштиљ је на ћумур.
065/900-50-08. (296005)
ПОТРЕБАН радници на живинарској фарми. 377-230,
064/259-96-62. (296041)
ПОТРЕБНА радница у пекари. 062/404-144. (296037)
ПОТРЕБНА радница лза
рад на фарми кока носиља
у Панчеву. 063/776-67-29.
(296028)

ПОТРЕБНИ

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

Телефон 013/33-43-45

ПОТРЕБНЕ аниматорке за
децу, особље за шанк и кафић у дечјој играоници,
рођендаоници. 062/500093, 062/500-092. (296073)
CAFFE ФЛАМИНГО тражи
девојку за рад. 069/364-1004. (296056)
РЕСТОРАН Коноба 32, тражи конобар. 060/635-5773. (296071)
РЕСТОРАН Коноба 32, тражи кувара и помоћног радника у кухињи. 060/635-5773. (296071)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (295826)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Александар. (295931)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које смета. 063/369-846.
(295724)
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ:
ограде, капије, гараже, поправке бушилица, брусилица. Злајо. 065/558-45-17.
(295936)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (295946)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: купатила, поправке, преправке,
вентили, славине, одгушење
канализације. 061/193-0009. (295943)

локалу у Улици Ослобођења

Контакт телефон: 013/601-650

ПОТРЕБНИ

ПОСАО

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно, повољно. 065/523-02-73.
(295877)

ЧИСТИМ подруме, таване,
ПОТРЕБНА рдница за клагараже, дворишта, избацуње
пилића
са
искуством.
ПОСАО
064/365-65-56, 064/172-79- јем полован намештај, руПОНУДА
шим старе објекте. Повољ38. (295870)
но. 063/196-54-56,
ПОТРЕБАН младић за рад
КАФЕУ „Пацифико” по061/130-44-33. (295866)
у паркинг гаражи. 066/67требни конобари. 060/319АЛУ ПВЦ столарија, ро64-677 (СМС)
05-77. (295905)
летне, комарници, венецијанери, тракасте, уграђујем, поправљам. 063/882Потребне раднице за рад у новом
25-09. (295094)

Компанији „Утва – Милан Премасунац” из Качарева, потребни: металоглодачи, металостругари и борверкисти, са или без искуства.

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци. 064/122-21-56.
(295976)

ПОТРЕБАН возач Б категорије за доставу хране старости, до 55 година.
064/255-84-58. (296097)

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБНЕ жене спремачице-чистачице. 064/929-3887. (295859)

ИЗДАЈЕМ локал у Старчеву, идеалан за продавницу,
подрум пића, пекару, треба
видети. Повољно, због одласка у иностранство. Тел.
062/632-552, до 25. 09.
2020, viber: +38162/632552, Раде. (295834)

ПОТРЕБНА радница у кројачкој радњи на Зеленој пијаци. Шивење, кројење, поправке гардеробе. 063/14495-42. (296044)

ПОТРЕБНА спремачица за
спортски клуб. 060/362-2221. (296095)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице за палачинке и
pizza мајстор. 062/339-279.
(295421)

ИЗДАЈЕМ локал, 18 квм,
угао Браће Јовановића и
Светог Саве. 064/231-0733. (295801)

ПОТРЕБНИ конобари и конобарице за ресторан Светионик. 066/345-063, (296091)

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

ИЗДАЈЕМ два локала 18 и
12 квм, центар. 066/86649-00. (295624)
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КОМБИ превоз робе (до
1500 кг). Тел. 064/064/61293-68. (295892)

Стоваришту „Голија” потребан

ВОЗАЧ Ц КАТЕГОРИЈЕ
Доћи лично
Тел. 063/776-56-68, 013/252-06-64

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња и канализационих цеви машинским путем.
062/640-07-41. (295918)

ДАЈЕМ часове рачуноводства, повољно, контакт:
063/162-77-17. Александра. (295972)

КОМБИ превоз, селидбе,
може и Европа, сви правци.
064/158-15-90. (296067)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље, цена даље. 013/366-843, 063/19322-29. (295979)

МОЛЕРАЈ: кречење, фарбање столарије, лепљење
тапета. Повољно. 064/17403-23. (295925)

РУШЕЊЕ кућа, шупа. Бетона, бетонирања, ископи,
обарање, стабала, кошење.
060/035-47-40. (295991)
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ЕЛЕКТРИЧАР ради бојлере,
индикаторе, инсталације,
белу технику, климе, ТА пећи. 060/521-93-40. (295961)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ОБАРАЊЕ стабала, кошење
свих терена, чишћење таваТЕПИХ сервис „Путник”,
на, одношење ствари.
дубинско прање тепиха, на064/122-69-78. (295991)
мештаја. 302-820, 064/129НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
63-79. (295926)
уносим дрва, угаљ и остале
физичке послове. 061/311РАЗБИЈАЊЕ и сечење бето97-69. (296019)
на, зидова са одвозом шута,
набијање терена вибро плоШЉУНАК, песак, сејанац... чом. 064/648-24-47. (294365)
Одвоз шута малим кипером
КЛИМЕ, монтажа, сервис,
до два кубика. Лаза.
антибактеријско прање,
065/334-23-38. (296049)
сервис беле технике.
060/521-93-40. (295961)
ПРЕВОЗИМ кипером, повољно, песак, шљунак, сеја- ТВ СЕРВИС „Тесла електроник” све на једном месту.
нац, ризлу, црну земљу.
064/354-69-94, 063/754-02- 060/078-47-89 (296018)
72. (296050)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс, ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализацифасаде, пензионерима попуст, повољно. 061/626-54- је, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, бате06. (296076)
рија, санитарије, све за воду,
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста гра- 0-24 сата. Пензионерима
ђевинских радова од теме- екстра попуст. Долазим одља до крова. 063/724-36мах. 013/348-139, 063/81124. (296083)
74-89, Јовичин. (295984)
РАДИМ физичке послове,
утовар, истовар, шут, угаљ,
пелет, итд. 060/1453-62-10.
(296082)

УСЛУГЕ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, бојлере, шпорете, поправљамо
са гаранцијом. „Фриготехник”, 064/122-68-05. (296004)
СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на висини. 060/366-65-57. (294365)

СЕЛИДБЕ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш вољени

МИРЈАНИ ЦАРАН
Искрено саучешће породици

ДУШАН ДРАГОВИЋ

ЈОЦА ИЛИЋ с породицом

1950–2020.

(112/296040)

преминуо после краће болести, у 71. години.
Сахрана је обављена 11. септембра 2020, на Новом гробљу у
Панчеву.

Ожалошћени: мајка СТАНА, браћа МИОДРАГ и ЉУБИША са
породицама, син ДЕЈАН и кћерка МАЈА са породицама

МИМА
МИМА

(58/1295947)

С великом тугом обавештавамо све, који су га знали, да је преминуо
наш драги

Путуј са анђелима.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка, ламината. 064/317-10-05,
062/976-18-42. (296096)

ИВАН
ТРАНСПОРТ

Породица
МОДОШАНОВ

ДИНАРКА,
НЕВЕНКА и ПАВА
са породицама

(68/295956)

(71/295956)

Нашој драгој куми

СЕЛИДБЕ БОМБОНЧИЋБОРИС, екипа радника, комибији, камиони, све релаИЗДАЈЕМ рамске скеле,
ције по Србији. 063/253-028,
металне подупираче, меша- 064/444-66-74. www.selidлице за бетон. 064/351-11- be/bomboncic.com (295917)
73. (295879)
СЕЛИДБЕ БОМБОНЧИЋПЛАСТИФИЦИРАЊЕ купа- БОРИС, екипа радника, коћих, крпљење шупљих када, мибији, камиони, све релације по Србији. 063/253-028,
гаранција. када, Www.bal064/444-66-74. www.selidtokad.co.rs 011/288-30-18,
be/bomboncic.com (295917)
065/347-55-02. (291895)
СЕЛИДБЕ БОМБОНЧИЋСЕЛИДБЕ, превоз робе
БОРИС, екипа радника, комерцедес камионом, радмибији, камиони, све реланици, повољно. Вук.
ције по Србији. 063/253-028,
063/278-117, 064/176-91064/444-66-74. www.selid85. (293296)
be/bomboncic.com (295917)

Причаћемо твојој деци колико си била
храбра, не брини, чуваћемо их

Последњи поздрав

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

(8/292091)

Тел. 061/288-28-38

ГИПС, спуштени плафони,
преградни зидови, молерај,
термоизолација, адаптације,
материјал. 060/131-81-70.
(294913)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ мешалица 10 евра дан, више дана
могућ договор као и наш
превоз до вас. 063/253-028.
(295917)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (295377)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, рушење објеката, рашчишчавање терена са утоваром и
одвозом. Најповољније у
граду. 060/425-54-43. (294365)
РАД виљушкаром и телехендером по свим теренима на утовару и истовару
робе. 064/648-24-50. (294365)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим камионима, ископ мањим и већим багерима, рушење кућа. 063/218-894. (294365)

МОЛЕРАЈ, глетовање, гипсане плоче, термоизолација,
купатила, подови, материјал. 060/131-81-70. (294913)

НИКОЛА ЋИРИЋ
НИКИЦА ЋИРА

МИМИ

1950–2020.

Супруга РОЗАЛИЈА, ћерке НЕВЕНКА са породицом
и БИСЕРКА са породицом

Радо ћемо се сећати
тренутака проведених са тобом.
БРАНА, ДАЦА
и БРАНИСЛАВ
РАКЕТИЋ

(56/295944)

(38/295911)

Нашег Николе више нема, али заувек ће бити у нашим мислима и
срцима.

Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав куму

МИРЈАНИ
ЦАРАН
МИРОСЛАВ
КАЊЕВАЦ
са породицом
(42/295919)

Збогом анђеле

РАЗНО
МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбезђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203. (295888)
МОЛИМ да ми се јаве људи
који су 12. августа 2019. године, око 16 сати, у Панчеву, били на раскрсници
улица Бранка Радичевића и
Браће Јованивћ и који су
видели да је човек пао са
мотора беле боје. Тел.
065/315-87-20. (295839)
ПЕНЗИОНЕР тражи жену
за дружења, око 60 година.
Тел. 060/671-33-68. (295854)
ИМАМ 60 година, тражим
озбиљну везу са женом без
обавеза, кратку биографију
поруком. Тел. 063/740-1611. (295245)

НИКОЛИ ЋИРИЋУ
од породица ВИЦАНОВИЋ и ДАБИЋ
(13/295857)

Последњи поздрав пријатељу

НИКИЦА
ЋИРИЋ

МИМА
С љубављу

Чуваћемо те од заборава.

Комшије ЛЕЛА
и ЂУРА

Сестра ЖИВАНА и брат
ЈОВАН са породицама

(119/296054)

(123/296061)

Драга

породица
ЧАМЏИЋ
(70/2959569

Последњи поздрав

НИКОЛИ
Породица СТОЈКОВИЋ

301-150, 300-830

(105/296023)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство првог разреда
Пољопривредне школе „Јосиф Панчић” на име Шуша
Јасмина, 2016/2017. (295973)

МИРЈАНА

ТУРИЗАМ
ИЗДАЈЕМ апартмане у Тивту, 5 минута од плаже,
+38163/833-54-15,
+38165/341-60-78 (СМС)

МИМА
1987–2020.

БИЉАНИ
ПЕТРОВИЋ

Почивај у миру.

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

С поштовањем
ЈАСНА ЛАЗАРОВ
са породицом
(79/295981)

и сећање на дивно
пријатељство.
Породица ГРУЈИЋ
(74/295964)

Петак, 18. септембар 2020.
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Најбољој другарици

МИМА

МИРЈАНА ЦАРАН

Спавај мирно, мама.
У добрим смо рукама.

МИРЈАНИ

Бол и туга не мере се речима, већ празнином која је остала за тобом.
Искрено саучешће ожалошћеној породици.

Воле те МИЛИЈА, МАТЕЈА и МАРКО
(64/295956)

Волим те бескрајно.
Кума МИЛИЦА са породицом

ПАВЛЕ ТМУШИЋ са породицом
(87/295995)

(130/296085)

Вољена наша

МИМА
Изгубила сам сестру и сад имам четири сина.

МИМА

МИРЈАНА ЦАРАН

Анђеле, мирно путуј.
А твоје анђеле чувају
бака СНЕЖА и деда
ЈОЦА

Драга наша Мима,
тужни и у неверици испратили смо те на
место твог вечног боравка.

ЈОВАНА и НЕНАД НОВАКОВИЋ

МИРЈАНА

(66/295956)

Вечно ће твој осмех, твоја доброта, понос и
поштење живети у нашим срцима.
Утехе нема, волимо те заувек.

Драгој

Твоји: ТАМАРА и ВЛАДА
(88/295993)

(65/295956)

Све су речи превише болне...
Почивај у миру анђеле.
Породица СМИЉАНИЋ

МИМИ

(134/296090)

Сестри и сваји последњи поздрав.
Да ти Господ у рају подари насеље!
Није растанак тај који боли...
Боле речи које се трудим да запамтим заувек...
Боле успомене...
Боли живот који се угасио, а могао је још да траје...
Боли крај!
Мици моја недостајаћеш!
Твоја ЗОКА БОСНИЋ са породицом

Твоји РАСТКО и ЈАСМИНА

МИМА

(86/295992)

С љубављу
породице БУТЕСКИ
и РАЈИН

(80/295981)

Поводом смрти нама посебно драге

(67/295956)

Драга Мима,
остали смо у тузи са сећањем на наша дружења.
Чувамо те кроз успомене.
Породице ОЛАС и ТОМАШЕВИЋ
(77/295969)

МИРЈАНЕ

Последњи поздрав поштованом колеги

Искрено саучешће породици Нишавић.

МИМА
Увек ћеш бити са нама.

др БИЉАНИ ПЕТРОВИЋ
спец. трансфузиолог у пензији

НЕНАД, ЈЕЛЕНА и ЈОВАН ЋИРИЋ

МИРЈАНА ЦАРАН
Људи одлазе, али сећања остају.
Нека твоја племенита душа почива у миру.

Твоји: МИКИЦА,
ЈАСНА и УРОШ

Завичајно удружење „Стари Рас” Панчево

(69/295956)

(37/295910)

ДЛВ СЛД Подружница Панчево
(114/ф)

С поштовањем опраштамо се од наше драге колегинице

др БИЉАНА ПЕТРОВИЋ
спец. трансфузиолог у пензији
Колектив Опште болнице Панчево
(136/ф)

(89/295994)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

МИРЈАНИ
ЦАРАН

МИРЈАНИ
ЦАРАН

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

Искрено саучешће
породици.
Од друга и колеге
ДУЛЕТА ОБУЋИНЕ

Твоје IV-8

(108/296032)

(109/296033)
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11. септембра 2020. године преминуо је
наш драги
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Била је и остала душа наших душа

С великом тугом обавештавамо родбину
и пријатеље да је наша драга мама и бака

ВИДОСАВА ЈОВАНОВ
СЛАВКО АЛЕКСИЋ БУЦА

13. XI 1935 – 9. IX 2020.

1949–2020.

ГОРДАНА НИКОЛИЋ

Увек вољена од кћерке ЗОРИЦЕ,
унука ДАРКА и МАРКА и зета ЈАНКА

1947–2020.

(31/295898)

Успомену на њега чуваће
супруга СТЕЛУЦА, син МИЛАН,
снаја ЕЛИЗАБЕТ, унук МИХАЈЛО
и остала родбина и пријатељи

преминула 15. септемра.
Последњи поздрав
нашој драгој

Ожалошћени: синови ЗВОНКО
и ЖЕЉКО с породицом

(93/295999)

(129/2960789

Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав нашој драгој куми

ГОРДАНИ
НИКОЛИЋ

ВИДОСАВА ЈОВАНОВ
СЛАВКУ АЛЕКСИЋУ БУЦИ

1947–2020.

1935 – 9. IX 2020.

од кумова ЛОНЧАРЕВИЋ
(18/295868)

Последњи поздрав од сина СРЂАНА,
унуке ХЕЛЕНЕ са породицом и унука
ДАНИЛА са породицом

Последњи поздрав

После тешке и кратке болести преминула у 73. години.

(32/295899)

СЛАВКУ АЛЕКСИЋУ БУЦИ

Последњи поздрав
драгом куму

ГОРДАНИ НИКОЛИЋ

Комшије
у Моравској 3
(110/296035)

од породица ЈАКОВЉЕВИЋ
и ЂОРДАН

Последњи поздрав

од МИЛАНА са породицом
(116/296048)

(113/296047)

Драга наша

Последњи поздрав
течи

СЛАВКУ
АЛЕКСИЋУ
БУЦИ
СЛАВКО
АЛЕКСИЋ
Последњи поздрав
од прије КАТИЦЕ
(94/295999

Обавештавамо
кориснике
наших
услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

ПО ПУСТ

СЛАВКУ
АЛЕКСИЋУ
БУЦИ

ВАРГА ЈОЖЕФУ
Заувек ћеш живети у нашим срцима и
сећању.

ГОРДАНА НИКОЛИЋ

од кумова ВЕРЕ и
ЗОРАНА са породицом

Твоји: МАРИЈО и ЈАСМИНА

(122/296059)

Заувек ћемо те чувати у срцу. Вољени никад не умиру.
ДУШИЦА и ОМЕР

(131/296086)

(140/296100)

Увек те се радо сећамо

Последњи поздрав

Ујна

Последњи поздрав
драгој ујни

Породица РОДИЋ
(33/295900)

С неизмерном тугом
опраштамо се од вољеног

ВАРГА ЈОЖЕФУ
ПЕТАР
ГАВРИЛОВИЋ

ГОРДАНИ
ГОРДАНИ
НИКОЛИЋ

(99/296007)

НЕВЕНА, ЈЕЛЕНА,
ЉИЉА и ЕМИЛ

с љубављу и поштовањем.
Породица
РАДИШИЋ
ТРАИЛОВ

(45/295921)

(138/296099)

1942–2020.

ПЕТРА
ГАВРИЛОВИЋА

од колектива „Штампа систем” и „Футуре”

Последњи поздрав

Последњи поздрав
комшији

Последњи поздрав

ЉУБИША
РАДИШИЋ
са породицом
(139/296100)

Отишла је моја мила кумица

22. IX 1942.

свим
радним
данима
осим
средом.

ШВАБИ
Нека ти је миран вечни сан.
Твоји најмилији

КАТИЦИ
МИТРОВИЋ

од породица
ЛЕПЕДАТ
и ВИДАКОВИЋ

од комшија
(44/295921)

(25/295887)

(132/296086)

ЈОЖЕФ
ВАРГА
од станара
у Ђуре Даничића 8
(43/295920)

МИЛИЦА ДАКИЋ
Њена ВУКИЦА са децом
(35/295906)

Петак, 18. септембар 2020.
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После тешке болести преминуо је у 58. години

ЂУРЂИНИ ПОПОВИЋ

МИЛАН МИЛЕУСНИЋ

1944–2020.

1963–2020.
Почивај у миру и нека ти је лака земља.

Успомене и љубав остају у нашим
срцима.
Твоји најмилији

Твоји: отац ДУШАН и синови СРЂАН и ВЛАДИМИР
са породицама

(124/296065)

(17/295865)

МИЛОРАД ЂОКОВИЋ
Последњи поздрав сестри

17. XI 1949 – 10. IX 2020.
Последњи поздрав брату

Тужна срца јављамо да нас је напустио
наш вољени отац и дека.
Ожалошћени: ћерка АЛЕКСАНДРА
и син ИВАН са породицама

ЂУРЂИНИ ПОПОВИЋ
Брат РАДЕ са породицом

(61/295953)

(125/296064)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

Прошла је најтужнија година без тебе

МИЛАНУ

ВЕЛИЧКОВИЋ МИЛИЋ

ЂУРА МИЛЕНКОВИЋ

1943–2019.

1948–2020.

од ГОРАНА и ДРАГАНЕ МИЛЕУСНИЋ са породицом
У нашим срцима и мислима увек ћеш бити ту.

Наш вољени преминуо је 12. септембра, али ће
заувек живети у нашим срцима.

Твоја супруга ВЕРА, син ДРАГАН, ћерка НАДА,
снаја МИРА, зет ЈАНИ и унуци ВУКАШИН,
МИЛАШИН и ЛАЗАР

Ожалошћени: супруга СЛАЂАНА и син БОГДАН
(16/295864)

(26/295890)

13. септембра преминула је наша тетка

13. септембра преминула је наша тетка

9. септембра 2020. напустила нас је наша драга
супруга, мајка и бака

АНА
ЧОЛИЋ

АНА
ЧОЛИЋ

ВЕРА ЦВЕТАНОВИЋ

1936–2020.

1936–2020.

Последњи поздрав од
породице ПРЕКРАТ

Последњи поздрав
тетки од породице
БОЖИЋ

(48/295924)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруг ЈОВИЦА, свекар ЖИВОЈИН, ћерка
БИЉАНА, зет ЛАЗАР, син ВЛАДИМИР, снаја
АНЂЕЛКА и унука АНАСТАСИЈА
(85/295990)

(49/295924)

Последњи поздрав вољеном супругу

ВАРГА ЈОЖЕФ
ШВАБА

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ВЛАДИМИРУ СТОЈИЛКОВИЋУ

Последњи поздрав
драгом пријатељу и
куму од БЕЛОГ и колектива БС АУТО
СТАКЛА.

С поносом и љубави ћемо те помињати и чувати од заборава.
Супруга МИЛЕВА

(60/295951)

(96/296001)

1937–2020.

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

(30/295896)

СЕЋАЊЕ

Драгој

ВЕРИ
ЦВЕТАНОВИЋ

СТОЈАНКА
ТУЦИЋ

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
БРАТИСЛАВ,
СНЕЖАНА и МИРЈАНА
ЦВЕТАНОВИЋ

2008–2020.
Дванаест година те не
видим, али си ту, у мом
срцу и мислима, Почивај у миру мила мајко.
БАТА

(84/295990)

(22/295874)

19. септембра навршава
се четрдесет тужних дана

ШЕСТОМЕСЕЧНИ
ПОМЕН

ДРАГИЦА
ПОПОВИЋ

ЗОРКА
ЂОРЂЕВИЋ

1949–2020.

1933–2020.

Шеснаест тужних година откако ниси с
нама, ал’ си у нашим
мислима

НАДА
ДУКИЋ
Син МИЛОМИР
с породицом
(135/296093)

СЕЋАЊЕ

СВЕТЛАНА
ЛАЗОВИЋ
рођ. Меришл
5. I 1953 – 11. IX 2017.

Мама, почивај у миру и
нека те чувају анђели.
Ћерка ЈОЈА и син
ЖЕЉКО са породицама

Од брата ДРАГАНА
и снаје ДРАГЕ
са породицом

Недостајеш.
ЛУКА, АЊА, АНДИ
и ЗВОНКО

(137/296098)

(50/295927)

(120/296057)
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Петак, 18. септембар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

19. септембра 2020, у 11.15, на Новом гробљу, одржаће се шестомесечни
помен нашем

23. септембра 2020.
навршава се годину
дана откада није са нама наша мила

ДРАГА
ЦАРАН
С љубављу и поштовањем БИЉА и МИОНА
(78/295980)

Годишњи помен драгој баки и прабаки

ДРАГОМИРУ АРАНЂЕЛОВИЋУ
СВИРИЈУ

Прошле су две дуге године без тебе.
Бол и туга за тобом нису

СНЕЖАНА АНОВИЋ
рођ. Мијовић
22. III 1964 – 20. IX 2018.

Tвоји: тата, ГОГА, ЉИЉА и СТЕФАН
(15/295860)

Прошле су две године од трагичног страдања наше љубави

ДРАГИ
ЦАРАН
од унука СТЕВАНА
са породицом

Говорио си да ћеш доћи, док ово прође. Није прошло. Ниси дошао.
Често не знамо да на прави начин покажемо колико неког волимо и
поштујемо. И онда се деси овакав растанак да бисмо тога били свесни.

(98/296006)

СЕЋАЊЕ

СНЕЖАНЕ АНОВИЋ
рођ. Мијовић
22. III 1964 – 20. IX 2018.
Зашто човек тек на крају схвати...

Твоја породица

Успомену на тебе с поносом чувају твоји:
МИЛОВАН, БОЈАН и ДАМЈАН

(115/ф)

У суботу, 19. септембра 2020. године, у 11
сати, на Старом православном гробљу у
Панчеву, даћемо једногодишњи помен
нашој драгој и непрежаљеној

29. септембра 2020. године навршава се дванаест тужних месеци откада није са нама наш вољени

(103/296017)

18. септембра 2020. навршава се четрдесет дана
од смрти

БИЉАНА
ПРЕРАДОВИЋ
2010–2020.
С љубављу те чувамо у
нашим срцима.
Ћерка ТЕОДОРА, мајка
ВЕЛИНКА и сестра
ДРАГАНА с породицом
(104/296020)

МИЛОШ ШАТЛАН
19. септембра одржаће се помен са почетком у
10 сати, на Новом гробљу.

ЉИЉАНИ ЂЕРИЋ

СЕЋАЊЕ

МИЛОЈЧЕ ПЕШЕВСКИ
Тешко је прихватити да те више нема, увек ћу те
чувати од заборава и и са поносм причати о теби.
Буди спокојан у царству небеском.

Твоји најмилији: супруга НАДА, син НЕБОЈША и
ћерка НАЦА са породицама

Твој брат ДРАГАН

(101/296014)

(102/296016)

Пола године није самном мој

Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији

МИРКО С.
МАНДРИНО

(21/295873)

18. VIII 1944 – 19. IX 2019.

МИЛАН ВУЧКОВИЋ

ВАСА
ЈЕФТИЋ

ЉИЉАНА
ЂЕРИЋ

7. VII 1939 – 21. IX 2013.
Недостајеш... да будеш поносан на нас
онако како си само
ти то знао.
Твоје: ШАРИКА
и ИВАНА
(28/295893)

БЛАГАЈНА

Знао си колико те волим, али никад нећеш знати колико моје срце пати. Ако постоји бол то је
живот без тебе, недостајеш ми.
Ако постоји кога желим то си ти. Вукићу мој недостајеш ми, део мене заувек ће те негде чекати.

ДУЛЕ, МИЛЕ, ВУЛЕ
и ЗВОНКО

Прошла је година без наших расправа и твојих
критика.
Колеге БОРА и ДУЛЕ

(121/296057)

(133/296089)

Нашем тати

Моји вољени

Твоја ГОЦА
(107/296031)

Драгој сестри, тети и
баба тети. Заувек
ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји
(128/296077)

300-830

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

МИЛОШ
АНДРИЋ
ЧЕТНИК
1956–2010.

МИША
АНДРИЋ
1956–2010.

ЗОРА
СТЕВА
АНДРИЋ АНДРИЋ
1933–1982.

1933–1980.

Увек присутни у мом срцу и мислима.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

Њихова МИЛКА АНДРИЋ ВУЛЕТИЋ
с породицом

(127/296069)

(126/296068)

Петак, 18. септембар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

19. септембра, у 11 сати, дајемо годишњи
помен нашем вољеном

МИРОСЛАВА ХРИБ
ШАЈРИХ

ДРАГАНУ РАДАНОВУ

23

27. септембра 2020.
године навршава се
годину дана од смрти
нашег драгог

18. септембра 2020. навршава се четрдесет
дана од смрти наше најдраже

ДРАГАНА
РАДАНОВА

ГОРДАНЕ РАШЕТА

1989–2020.
Вољени никад не умиру док живе они који их воле, који их се сећају.
Твоји: НАДА, БРАНКА,
МАРКО и ДУЊА

Твоји: БИЉАНА, БОБА,
АЛЕН и МИЛИЦА

(24/295885)

(82/295985)

19. септембра 2020. године, у 10.30, на Старом
православном гробљу, обележићемо годину дана откако није са нама наш драги

Навршава се година
дана зету

1971–2020.
Толико нам недостајеш.

Заувек ћеш остати у
нашим мислима и сећању.

Састаћемо се у 11 сати код њене вечне куће.
Твоји: ГАВРА, ДАНЕ, БРАНКО,
СТАНИМИР, БОРКА и СЛАЂА
са породицом

ЦИЦА и ЗОКА
(83/295985)

(59/295952)

19. септембра 2020. навршава се четрдесет дана
откако није са нама наш драги

ВАСКА ПЕШИЋ
ДРАГАНУ
РАДАНОВУ

ВЛАСТИМИР АЋИМОВ
1940–2019.

РАДМИЛО РАНЂЕЛОВИЋ

24. IX 2019 – 24. IX 2020.

1940–2020.

24. септембра 2020. навршава се годину дана откада није са нама наша најдража бака, мајка,
свекрва.
Пуно нам недостајеш.
Породица ПЕШИЋ

Сећање остаје заувек.

Заувек ћеш бити у нашим мислима и нашим срцима.
Породица АЋИМОВ

Никада те нећемо заборавити.
ВАСА – ВЕРА

(54/295940)

(51/295934)

У петак, 18. септембра даваћемо четрдесетодневни помен најдражем тати, супругу и пријатељу

Твоји: супруга ЉИЉАНА, ћерка СНЕЖАНА, син
ДРАГАН, зет ГОРАН, снаја НАТАША и унуци
АЛЕКСА и ЛУКА
(39/295912)

(72/295957)

Обавештавамо драге пријатеље и родбину да ћемо 19. септембра 2020. у 11 сати, на Новом гробљу давати годишњи помен драгој мајци

Прошло је седам дугих и тужних година како није са нама наш драги супруг, отац и деда

МИЛАН
БОКШАН
Време не брише
успомене.
Заувек у мислима
МИЋЕ и ЦИЦЕ

ВЛАДИМИР МАЛИЋ

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ
Помен ће се обавити у 11 сати, на Старом православном гробљу.

НАДИ КОСАНОВИЋ

1959–2013.

24. IX 2019 – 24. IX 2020.

Чувам те као највеће благо, скривен у срцу гдје
заборав не долази! Недостајеш.

Помен дају његови најближи

Њени најмилији

Супруга НАТАЛИЈА, кћерка ДАНИЈЕЛА
и унуке МИЈОНА и МАША

(76/295970)

(12/295856)

(106/296025)

(100/296009)

Већ годину дана није са нама наш вољени, непрежаљени

МЛАДЕН РИСТИЋ

Сећања на драгог супруга и оца

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН БОЖИЋ

ВЛАДИМИР
ЂОРЂИЈЕВСКИ

1956–2013.

13. III 1950 – 23. IX 2019.

Наше си небо
наше све
као првог дана
волимо те

СЕЋАЊЕ

ДРНДАР НОВКОВИЋ ПЕКЕЧ

1932–2010.

Време које пролази не гаси тугу, недостајеш као и
првог дана.
Годишњи парастос одржаже се 19. септембра, у
11.30, на гробљу у Војловици.
Његови најмилији

Твоја: супруга АНКИЦА и синови ГОЈКО и БОЈАН

Твоја породица

(95/296000)

(47/295924)

(81/295982)

Заувек у нашим срцима.

Сећање на нашу драгу родбину од породице
НОВКОВИЋ

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

(75/295965)
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Петак, 18. септембар 2020.

У суботу, 19. септембра 2020. године, у 11
сати, на Новом гробљу у Панчеву, даћемо шестомесечни помен нашем вољеном

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Прошло је пола године од смрти нашег

Обавештавамо рођаке и пријатеље да је
прошло годину дана откако нас је напустила наша

РАЈКА ЈОКСИМОВИЋА
РАЈКУ ЈОКСИМОВИЋУ

Време пролази а ми смо једнако тужни као онога дана када си отишао.

1934–2019.

Ћерка ЈЕЛЕНА са породицом
(111/296036)

Поносни смо што си био део наших живота. С љубављу чувамо успомену на тебе.
Супруга РАДМИЛА са ћерком ИРЕНОМ
и унуком МАРИЈАНОМ

БОСА ВАСИЉЕВИЋ

Прошло је шест месеци откад си нас напустио наш драги брате

Годишњи помен одржаћемо на Новом
гробљу у Панчеву у четвртак, 24. септембра, у 10.30.
Ћерка РАДЕНКА ВУЈОВИЋ с породицом

(9/295848)

(11/295850)

19. септембра 2020, у 11.30, даваћемо једногодишњи помен вољеној

СЕЋАЊЕ

РАЈКО ЈОКСИМОВИЋ
1952–2020.

Сестра ДАНКА ШАПОЊИЋ ПЕТРОВИЋ са породицом
(53/295939)

ЈОВАНКИ МАТУХ ВАЊИ
1936–2019.
Без обзира што нека срца не куцају више, ми који живимо вечно ћемо их волети и чувати као
најдражу успомену.
Твоје СНЕЖАНА и АЊА

РАЈКО ЈОКСИМОВИЋ
24. III 2020 – 24. IX 2020.

(40/295914)

С тугом и поштовањем увек те се сећа
ВАСИЛИЈЕ РАДУНОВИЋ с породицом

РАЈКО
ЈОКСИМОВИЋ

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЈЕЛЕНА БОГОЈЕВИЋ
2017–2020.

(10/295849)

Људи одлазе а сећања остају.
Нека твоја напаћена
душа почива у миру.

У сећању

Породица ЂУРОВИЋ

Најдража моја, три године бола и чекања да се однекуд појавиш, туга непролазна. И сваког дана би да те
нешто питам јер си имала решење за све. Мила моја
мајко, живот без тебе и није живот, а морам даље. Мајко, сада знам, ниси била вечна, али у мом срцу, самном живећеш и остати вечно.
Твоја НАДА

(92/295997)

(34/295903)

У недељу, 20. септембра навршава се четрдесет дана
откад нас је напустио вољени наш

Бели брате, Дунав не
тече исто откад ти
оде са анђелима

ЈОВАНКА МАТУХ ВАЊА
Много нам недостајеш.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Волимо те.
Твоја сестра ВУКИЦА са децом
(36/295906)

РАЈКО ЈОКСИМОВИЋ
Шестомесечни помен нашем
Колега из службе за финанијско-рачуноводствене послове „ХИП-Петрохемија” Панчево
(91/295997)

Навршава се пет година откада нас је
напустио

19. септембра навршава се шест месеци
како нас је напустио

СРЂАН ПЕЈЧИЋ БЕЛИ
Ако постоји рајска башта ти си засигурно у њој. Сада
сви у себи носимо део твог срца које је младо престало да куца. Наша срца биће тужна док ми постојимо.
Ћерка КАТАРИНА, супруга МИРА, мајка ЗМАГИЦА,
отац СВЕТОЗАР и сестра ДЕСАНКА са породицом

БЕЛОМ
Од САВЕ, ВУЈЕ,
ЂОЛЕТА и СИМЕ

БОЖИДАР
ПЕРОВАНОВИЋ

ЖИКА
ЖИВКОВ

1944–2015.

1955–2020.

Чувамо те од заборава.

ПОЖАР

ЈОВАНОВИЋ

ИМРЕ

КАТИ

1922–1987.

1928–2015.

Нисмо те заборавили.

(19/295869)

(46/295922)

(57/295945)

Супруга МАРИЈА
и син ЗОРАН

(90/295996)

СЕЋАЊЕ

1933–2012.
Брат МИЛАН
са породицом

Твоји најмилији

Сећање на драге родитеље

НЕНАД
НИКОЛИЋ

Ћерка ЈЕЛЕНА,
зет ДЕЈАН
и унука НАЂА

Заувек у нашим срцима.

(118/296052)

(117/196052)

СЕЋАЊЕ

МИЉКУ ИРИЧАНИНУ

Од ћерке МАРИЈЕ, зета ПЕРЕ,
унуке СУЗАНЕ и унука ЈОВАНА
(27/295891)

ЈАЊА

МИЛАНКО

2007–2020.

2013–2020.

Време пролази, успомене, сећања и туга остају.
Ваша ћерка АНА
(73/295963)

Петак, 18. септембар 2020.

Прошле су тешке три године откако није са нама наша драга ћерка, сестра и тетка

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

25

Осамнаест година је прошло, а сећање на тебе и даље не
бледи

ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ
СЕЋАЊЕ

рођ. Дојчиновски
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.

ДЕСИМИР ПОПОВИЋ

Неутешна мајка ЂУВЕЗА и брат ДУШАН
са породицом
(5/295842)

Заувек твоји: АНДРЕЈА, МАТЕЈА, ИРЕНА и ДРАГАН

МИЛАН САВИЋ
17. IX 1914 – 17. IX 2020.

(29/ф-975)

Вољени не умиру... док живе они који
их воле!
Прошло је шест тужних месеци без наше

ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ

Породица САВИЋ

рођ. Дојчиновски
1967–2017.

(8/295847)

Хвала ти на свему што си учинила за нас. Била
си наша звезда водиља кроз цео живот, и за нас
ћеш увек сијати и бити са нама.

МАРГИТА
ДЕЛИЋ

Супруг МИКО, ћерке ТАМАРА и САНДРА
са породицама и свекрва КРСТАНА
(6/295842)

У недељу, 15. септембра 2020. године навршавају се
три године откако није са нама наша

МАРГИТЕ ДЕЛИЋ
Знала си колико те волимо али никад нећеш
знати колико нам недостајеш.

22. септембра 2020. навршава се десет тужних
година откада није с нама наша

Увек си била ту за нас.
Рано си отишла, али
остајеш у нашим срцима.

Твој супруг МИОДРАГ и унук ОГЊЕН

Твој брат МИША, братнац БОБАН, братаница
ЈЕЛЕНА и зет РАДЕ

(14/1295858)

(55/295941)

ЗОРА ФАРА
2010–2020.

17. септембра навршава се четрнаест година откако нас је
напустио наш вољени

ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Породица ФАРА
(2/295828)

рођ. Дојчиновски
Оставила си нас изненада и прерано. Твој ведри
дух и твој оптимизам нас никада неће напустити.
Увек ћеш бити са нама.
Твоја сестра ДРАГАНА ПАРАУШИЋ са породицом
(7/295842)

19. септембра 2020. навршава се шест месеци откако нас је напустила наша драга сестра

МАРГИТА ДЕЛИЋ
Увек ћеш остати у мом срцу.
Мајка МАРГИТА

ДЕЈАН
ЂАКОВИЋ
1985–2006.

(63/295954)

Заувек у нашим срцима.

ГОРДАНА СПРЕМИЋ

19. септембра 2020. дајемо шестомесечни помен вољеној

1934–2020.
Заувек ћеш остати у срцима сестара ИВАНЕ,
МЕНКЕ и БОБЕ, ЕМА, ГОРАН и СИМОНА

МИЛАН

Твоји: НАНА
и велики БАТА
са породицом

(23/295883)

(20/295872)

(4/295837)

19. септембра 2020. године,
у 11 сати, обележавамо
шест месеци откада нас је
напустио наш вољени

Прошло је четрнаест
тужних година откада није са нама наш

1965–2016.
Четири године без тебе.

СПАСА ПАВЛОВИЋ

Прошло је тужних
шест месеци откада
ниси са нама

15. септембра навршава
се девет година од смрти

МАРГИТА ДЕЛИЋ
Прошло је шест тужних месеци откако ниси са нама.
Брат ДУШАН и снаја СНЕЖАНА са децом

ЉУБИ
АВДАЛОВИЋ
1943–2020.
Заувек ћеш нам недостјати.
Твоји: ћерка ЈЕЛИЦА
и зет БРАНКО
(41/295916)

БОРИСЛАВ
МИШЉАНОВ
БОРА
Увек ћеш бити у нашем сећању.
Твоји најмилији
(52/295938)

(62/295954)

ДЕЈА

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

Сећање на другарство и заједничко одрастање.
Твој друг ЦАКА
(97/296002)

МИЛУТИН
ЈУГОВИЋ

МИЛОРАДА
КОВАЧЕВИЋА

Твоји најмилији

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

(1/295816)

(3/295836)

1945–2020.
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НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВЦИ СНИМАТЕЉИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КОРАК ИСПРЕД ДРУГИХ
Тамо где су они, увек се дешава нешто битно. Месту с којег сви беже,
они прилазе и бележе тренутке за вечност. Њихове очи су наш прозор у
свет.

да изразиш креативност коју носиш
у себи.
– На теби је та ширина и начин како ћеш нешто да дочараш и тај печат
који дајеш, а који се све време провлачи. Сваки сниматељ има свој рукопис. И сваки је уникат. То је и најлепше, јер нико не може једну исту
ствар да сними на исти начин – закључује Александар.

Школа која траје
Драган Веселић (42) ради за телевизије „Прва” и Б92. Определио се за
посао сниматеља пре више од тридесет година, када је на Чардаку први
пут уживо видео једну комплетну телевизијску екипу. Ту су били продуцент, организатор, расветљивачи…
Одушевио се и знао је да ће се на неки начин бавити оваквим послом.
– Посао није класичан, врло је динамичан, захтеван и тежак, како психички, тако и физички. Радно време
на постоји, али ми се допада што ниједан дан није исти – прича Драган.
Посао га је доводио и у опасне ситуације, као што су снимање на висини, летење или праћење насилних демонстрација. А радио је и на филму.
– Огромна је разлика између филма и телевизије. На филму све мора
да буде савршено, иза тебе стоји и велика екипа која се труди да то буде
заиста тако. Свако има свој део посла

Објектив као баријера

је да има довољно материјала, који се
касније обрађује у монтажи.
– Највише уживам у снимању полудокументарних емисија и неких
људских прича. Лепо је радити на терену, с људима. Свашта можеш да чујеш и сваког дана си мудрији за неку
нову мисао – закључује Лазар.

Радост кроз објектив

Александар Токин (43) направио је
своју прву фотографију очевим фото-апаратом у нижим разредима основне школе. Тада му се
допао сам чин бележења односно чувања
момената од заборава. У Гимназији је добио камеру којом је
бележио школске догађаје.
– То су били моји
аматерски почеци, али
сам знао да је то професија којом желим
да се бавим. Покушао
сам да упишем ФДУ,
али нисам успео. Убрзо сам се запослио на
Драган Веселић локалној телевизији и
за вр шио Филм ску
и труди се да га уради максимално школу „Дунав филма”. Након две гопрофесионално. С друге стране, на дине уследио је позив да се придрутелевизији је опуштеније, све зависи жим панчевачком дописништву Раод екипе на терену, што су у деведе- дио-телевизије Србије, где покривасет одсто случајева новинар и снима- мо приче из пет општина јужног Батељ. А опет, нема се права на грешку, ната – прича Александар.
нема понављања. Наравно да квалиКаже да се за двадесет пет година
тет није као на филму, али ја увек променила једино техника. Иако је у
дам све од себе и то је најбитније – физичком смислу лакше радити, јер
објашњава Драган.
је опрема мање гломазна и лакша,
Он највише ужива у снимању доку- креативност је и даље пресудна. Алекментарних прича.
сандар је у својој каријери имао при– Нико не може да буде добар у не- лику да ради и на филму.
чему ако то ради само због пара, а не
– На филму има много више људи
и из љубави. Много сам пропутовао, који су задужени за посебне сегменупознао доста људи, видео сам и до- те. Ради се спорије и систематичније.
живео све и свашта, лепо и ружно. Код снимања за информативне емиНаравно, негативно се увек потисне. сије све је на новинару и сниматељу.
Трудим се да сваког дана снимим не- Морам на много ствари да обратим
што боље. То нема везе са оним шта пажњу. Од мене зависи угао гледања,
се снима, једноставно то је посао који јер гледаоци ће све видети кроз моје
се надограђује из дана у дан, из годи- очи – објашњава он.
не у годину. Двадесет три
године га радим, а школи никада краја – закључује он.

Креативна слобода
Лазар Стојовић (49) почео је да ради као асистент сниматеља на ТВ
Панчеву крајем 1996. године. Након три месеца
прешао је на позицију
сниматеља и тиме се бави и дан-данас.
– Као дете сам волео
фотографију, али тек када сам дошао на телевизију, схватио сам колико
је посао сниматеља интересантан. У почетку сам
носио опрему старијим
колегама и помало снимао на терену, па касније у монтажи
слушао савете и сугестије, али врло
брзо сам „ушао у штос” – прича Лазар.
Снимања за информативни програм подразумевају велики број догађаја, који се нижу један за другим,
па у једном тренутку екипа може бити на њиви, а већ у другом у кабинету
председника.
– Битно је да се забележи атмосфера, да интервјуи буду добро изрежирани, да догађај има причу. Ако је у
питању нека полудокументарна прича, онда треба да се дочара амбијент...
– објашњава.
Сниматељ има слободу да изрази
своју креативност, каже он, али све се
ради у договору с новинарима. Битно

Александар Токин
Највећи професионални изазов му
је било извештавање за време бомбардовања, а дешавали су се и неки
инциденти, пожари, демонстрације,
где је на првом месту увек било важно сачувати безбедност, а затим донети добру слику и причу.
– Ја сам познат по томе да радим
веома брзо, а то је за информативно
новинарство веома битно. Некада и
пресудно. Новинар зна да ће увек добити квалитетан материјал, у складу
са оним што је замислио – прича
Александар.
Срећним га чине приче о успесима
наших суграђана.
– Једно од мојих дражих снимања
било је када је Нађа Хигл освојила

Петак, 18. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Сеад Богућанин (43) заинтересовао
се за фотографију захваљујући свом
првом комшији Јовици Радојичићу
Лазар Стојовић Шукију, који је био фотограф. С његовим сином Милетом често се играо
Светско првенство. Ми смо први оти- у лабораторији, којом је био импрешли у њен стан и разговарали с ње- сиониран. Након средње школе поним родитељима, који су поделили чео је да ради на локалној телевизији
своју радост с нама. То су тренуци ка- и паралелно је две године похађао
да схватим зашто волим овај посао. Филмску школу „Дунав филма”.
– Водили су је људи с пуно искуНа моју срећу, често радимо такве
приче. И мислим да ме то највише ства које су несебично делили с нама
и уводили нас у свет филма. Мени се
испуњава – закључује он.
посебно допало то што сам све што
Ствар тренутка
сам учио у школи имао прилику да
Александар Крстић (44) пре двадесет испробам и на телевизији – каже нам
година почео је да ради на ТВ Панче- Сеад.
На телевизији је већ са двадесет
ву, али је одатле отишао 2017. и сада
је запослен у продукцији „Инсајдер”. три године постао шеф сниматеља, а
Одувек га је занимала техника, али је захваљујући свом таленту и искуству
тек након што се запослио, почео да почео је убрзо да ради и за продукцију „Вирус”, коју је водила некадасе усавршава у области камере.
– У овом послу је најбитније да бр- шња уредница ТВ Панчева Офелија
зо размишљаш и ухватиш тренутак. Бацковић.
– Тамо смо радили документарне
Ствари се дешавају брзо, догађаји пролазе, а ти мораш да изабереш прави филмове о ратовима деведесетих. Пумоменат када ћеш снимити кадар и товали смо по региону и, иако су приче биле тешке, рад на другачијем фортон – прича Александар.
За добар прилог је потребан тимски мату био је за мене веома интересантан. Често сам снимао и интервјуе с
рад, а одлуке се доносе заједнички.
– На новинару је да ми пренесе шта музичарима које је радио Петар Јањему треба, да ми дочара оно што је њатовић. На тај начин сам упознао
њему битно. Други део је на мени – велики број бендова с простора бивда то дочарам сликом, а на крају мон- ше Југославије – прича Сеад.
Документарне приче су га увек вита жер има за да так да ма те ри јал
упакује како би добио прави облик – ше привлачиле јер мора више да планира и да ради на различитим локаобјашњава.
цијама.
У по слу му
прија то што ниједан дан није
исти, а у посебном сећању му
је остало снимање експерименталног филма у
са рад њи
са
Александром
Токином под називом „Она, то
сам ја!”. Њих
двојица су били
Александар Крстић идејни творци и
реализатори, а
Александар тренутно највише ра- филм је инспирисан љубавним стиховима из поеме „Градинар” Рабинди документарне форме.
– Када радим овакав тип емисија, дранта Тагора и био посвећен обелетрудим се да све пренесем баш како жавању стогодишњице песникове Нојесте, да буде спонтано, са што мање белове награде.
– Не сећам се тренутака да сам се
намештања, без много светла и сугерисања онима које снимамо шта да некада осећао небезбедно на снимараде. У информативном новинарству њу. У суштини, камера ти је неки вид
све је на брзину, а у документарном заштите и својеврсна баријера. Дешаснимак може да дише и можеш реал- вало се да кроз њу посматрам многе
није да пренесеш оно што желиш. Ра- непријатне ситуације, али је тако све
дио сам разне ствари, али ми сада много прихватљивије него када бих је
спустио поред себе – закључује Сеад.
ово много прија – каже он.
Мирјана Марић
Мисли да је његов дар то што уме
да пренесе тренутак.
– Тру дим се да све
илуструјем са што више
детаља. На тај начин наглашаваш важне ствари,
а на крају је увек то и
бит но – об ја шња ва
Александар.
Поносан је на многе
емисије које је снимао за
ТВ Панчево, јер сматра
да је то значајна заоставштина за овај град. Посеб но на еми си ју „Са
Жулетом у кадру” коју је
радио с Ми ро сла вом
Жужићем.
– Кроз овај посао упознаш многе занимљиве
људе и видиш многа места која можда приватно
никада не би посетио.
Док сам радио на телевизији Б92, посетио сам
Азербејџан, Москву, Пекинг, Брисел… И сада се
радо сећам тих места, људи и детаља – прича он.
Бити сниматељ значи
Сеад Богућанин
има ти ве ли ку сло бо ду

„Према
истинитој причи”
Делфине де Виган
Опхрвана теретом огромног успе ха
свог претходног романа,
без инспирације и у списатељској
блокади,
Делфин упознаје Л. Она
је отелотворе ње све га
оно га че му
се Делфин одувек потајно дивила.
Л. је блистава слика женске префињености и спонтаности са умећем да у свакој ситуацији реагује
тачно како треба.
Два читаоца који до 23. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Од које истините
приче бисте ви снимили филм?”,
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

„Волим те
ћутањем”
Аби Гривс
Френк и
Меги су наиз глед је дан сасвим
обичан,
срећан
брачни
пар. Ипак,
последњих
шест месеци Френк
није разгова рао са
својом вољеном Меги. Нису разменили ниједну реченицу, ни једну једину
реч. Дан за даном, заједно једу и
спавају у истом кревету, у тишини
која постаје неподношљива. Меги
није сигурна шта се заправо десило, али понека идеја пада јој на
памет.
Два читаоца који до 23. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „С ким најлепше
ћутите?”, 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
У прошлом броју смо вас питали
ко је вама био на нишану. Књиге
из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Мени нико, а ја сам ових дана
често на нишану ових што мере
температуру бесконтактним топломером.” 064/6559...
„Онај ко би се мени нашао на
нишану баш би се усрећио, јер ја,
кад играм пикадо, промашим целу таблу.” 063/3224...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање о коме најчешће
ширите добар глас:
„О својој дивној себи!” 061/3503...
„О свом шефу. Све се надам да
ће му неко пренети, а тад ми је повишица загарантована!” 060/3726...
Д. К.
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ВАНСЕРИЈСКИ СТУДЕНТИ ИЗ НАШЕГ ГРАДА: САЊА МИТРОВИЋ

АРАПСКИ ЈЕЗИК – КАРТА
ЗА ДРУГАЧИЈИ СВЕТ
Ништа без љубави! Заправо,
може и без ње, али онда је то
већ мања или већа мука.
А ако, рецимо, говоримо о
љубави према неком занимању, нема веће среће него када
се она јави у што ранијем животном добу. Тада успеси долазе малтене сами по себи.
Једна од особа којима се тако нешто осмехнуло јесте и наша суграђанка Сања Митровић,
која је недавно, у својој 23. години, с фантастичним успехом
дипломирала на Филолошком
факултету, на катедри за оријенталистику – смер арапски
језик, књижевност и култура.

Поред поменутих језика, она
је хтела да проба и нешто сасвим ново, па јој се од свих
европских и неевропских језика избор сузио на јапански, кинески, арапски и турски, који
чине уједно катедру за оријенталистику на Филолошком
факултету.
– Будући да сам желела нешто скроз другачије и занимљивије, арапски је победио.
На студијама нисам имала већих потешкоћа, јер после труда уло же ног у Фи ло ло шкој
гимназији факултет ми је дошао као одмор. Међутим, у
почетку нисам знала да ли ћу

имају странци са изговором
слова Љ или Ђ приликом учења српског. Ипак, за неких месец дана успела сам да савладам ове емфатичне гласове.
Уопште, из нашег угла гледано, апсолутно све је необично
у арапском језику, почев од
тога што се пише здесна налево. Многима је то било нешто
„наопако”, а мени је, с обзиром на то да пишем левом руком, у ствари цео живот био
„наопако писање”. Све док нисам почела да учим арапски –
истиче Сања.
Она ка же да га је од мах
заволела због тога што све у

Тек свршена успешна студенткиња Сања Митровић ове године је у рекордном року, и
готово са свим десеткама у
индексу, крунисала своју љубав према језицима, која се
родила још од њених малих
ногу.
– Први језик који ми је привукао пажњу био је шпански.
Већ с поласком у основну школу самостално сам га учила
про во де ћи са те у гле да њу
шпанских серија које су у то
време нон-стоп емитоване на
телевизији. Тако сам упијала
вокабулар тог дивног језика, а
како није толико тежак, поред лексичке, полако сам сама схватала и како функционише граматичка страна. Потом сам кренула у пети разред основне школе и почела
да учим француски. Будући да
он, попут шпанског, припада
породици романских језика,
било је логично да ће ми се
свидети подједнако и неће ми
правити проблем приликом
учења – наводи Сања.

Рођени полиглота
Њој је већ с једанаест година
било јасно да је ниједна друга
школа неће занимати поред
школа за језике. Током целог
осмог разреда спремала је посебан пријемни испит који је
захтевала Филолошка гимназија, и то урадила на најбољи
могући начин.
– Нашла сам се у одељењу у
којем је главни језик био француски, а поред њега учила сам
и енглески и латински, који
сам волела, премда је то мртав језик. Насупрот томе, према енглеском сам имала одређену одбојност, чак ми је
често био и мучан за учење.
Француски сам, међутим, обожавала, за шта је заслужна и
про фе сор ка у Фи ло ло шкој
гимназији, а жеља да учим била је још јача зато што имамо
рођаке из Швајцарске који га
говоре. На крају средње школе добила сам посебну диплому за француски језик, коју је
потписао амбасадор Француске, а освајала сам друга и
трећа места на републичким
такмичењима, чиме сам обезбедила упис на Филолошки
факултет и без пријемног испита. Тако сам дошла до другог ме ста на ранг-ли сти од
укупно преко хиљаду будућих
сту де на та на сме ру Је зик,
књижевност и култура – прича
Сања.

Сања Митровић
се овде пронаћи. Признајем
да ми се првог дана све чинило страшним, када сам ушла
у учионицу и видела по зидовима разне плакате на арапском. Ипак, убрзо ми је било
јасно да сам направила одличан избор и могу слободно рећи да се ни у једном тренутку
нисам покајала; штавише, веома сам срећна што сам донела одлуку да студирам баш
арапски – прича новопечени
филолог.

Што је другима „наопако”,
њој је нормално
Арапски припада семитској породици језика, чија су матична подручја Арабијско полуострво и Блиски исток.
– Он спада у флективне језике, а писмо је консонантско.
Kао и у српском језику, једном гласу одговара један графички знак – графем. Арапско писмо има 28 графема за
консонанте. Одликује се троконсонантизмом, што значи
да су три консонанта најчешће носиоци основне идеје, то
јест значења речи, док вокали
имају споредну улогу, којих,
за разлику од пет у српском
језику, у арапском има три –
А, И, У. Почетне потешкоће
задавао ми је изговор појединих гласова, јер их нема у нашем, а ни у осталим претходно наученим језицима. То је
било слично проблему који

СВЕ СА МЕ ДЕ СЕТ КЕ
Kада је реч о Сањином успеху, студије је окончала с просеком 9,74, премда јој није
био циљ да јури десетке.
– Међутим, десило се тако да од друге године па до
краја студија није било нижих оцена од 10. Ово ми је
добро дошло и због стипендија за које сам конкуриса-

– То нам је била врста „праксе”, јер смо с њима вежбали
конверзацију на арапском. Прве две године имали смо лекторке из Египта и Палестине;
у трећој и четвртој – из Марока, а у последњем семестру слушали смо предавања једне Либијке. Тако смо имали директан контакт с људима којима
је арапски матерњи језик и који су нам много тога пружили
и открили о својим обичајима,
навикама и традицији. Лектори су били од великог значаја
за конверзацију коју смо морали да развијемо и да стекнемо слободу у говору. И ја сам

ла и добила их управо захваљујући високом просеку. Kако планирам да упишем и мастер-студије и наставим у истом смеру, овај
просек ми много значи јер
ћу врло вероватно бити на
буџету као и све четири годи не до са да – на во ди
успешна студенткиња.

његовом језичком систему некако има логике.
– Све се у ствари своди на
некакве парадигме и формуле, као у ма те ма ти ци.
Kомплексно је научити све то
напамет, али када се једном
научи, све друго тече лако.
Фасцинира ме и начин грађења речи, од једног корена који садржи три консонанта може се направити безброј речи.
Чак и енглеске речи које су
ушле у све друге језике, захваљујући технологији и друштве ним мре жа ма, мо гу се
„арабизовати”. Што се предмета тиче, у прве две године
фокус је на томе да се упознају језик, његов алфабет, писмо, систем грађења речи и
малтене целокупна граматика – морфологија и морфосинтакса језика. У трећој и четвртој години већа је посвећеност конверзацији, причи и
развијању језичких способности, као и арапској књижевности, па се једне године учи
класична арапска књижевност,
а друге – модерна. У прве две
го ди не сви пред ме ти су на
српском, изузев Савременог
арапског језика, док су у преостале две готово сви предмети на арапском. У тој другој
половини студија добијамо и
могућност да се определимо
за дијалекат који желимо да
учимо, па је у трећој години
мој избор био марокански дијалекат, а у четвртој – сиријски. Ово је јако битно јер се
књижевни арапски – фусха,
који смо учили прве две године, ретко користи. У употреби
су бројни дијалекти, што је и
логично, јер арапски обухвата јед но ве ли ко го вор но
подруч је – на во ди успе шна
Панчевка.
Она истиче да су професори
на факултету изузетно професионални, а апострофира и лекторе, који су од велике помоћи
студентима.

тако лакше победила трему и
почела да водим конверзацију, што за овај језик уопште није било лако – каже Сања.

Ништа не може да јој
уништи снове
Иако има огромну жељу, на
њену велику жалост, током студија није отпутовала у неку државу Блиског истока или северне Африке, нити да упозна
Арапе оданде, не рачунајући
поменуте лекторе.
– Из страха због тога што је
у већини држава Арабијског
полуострва које бих хтела да
посетим нестабилно стање, нисам била сигурна да могу отићи. Планирала сам да овог лета отпутујем у Мароко, међутим постојећа ситуација с вирусом која траје још од марта
пореметила ми је планове. То
ћу учинити чим ми се укаже
прва прилика за путовање, а
после тога би ми жеља била
Тунис, па Kатар, Kувајт, Емирати... Има ту још других држава и градова, као што је, на
пример, Истанбул, иако није
арапско говорно подручје. Ова
жеља произлази из тога што
ми се много свидео и турски,
који сам као омиљени хоби
почела да учим уз актуелне
серије, а планирам у скоријој
будућности и да се упишем на
не ки курс тур ског је зи ка –
не по су ста је ова све стра на
девојка.
И на крају, Сања као најважније подвлачи то што се ни у
једном тренутку није покајала због изабраног пута, чиме
је широм отворила врата једног новог и потпуно другачијег света.
Томе у прилог иде и мото
којим се она води: нико не може да вам уништи снове!
Или што би Арапи рекли:
„Ле ахад јумкинуху ан јахтим
ахлемак”.

ϙ˰˰ϣϼΣ ϡ˰˰ρΣϳ ϥ Ϫ˰˰ϧϛϣϳ Ω˰˰Σ ϻ!
Ј. Филиповић

Штапска зграда

НА ТРГУ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ

Два градитељска
драгуља
Споменик културе познат под
именом Штапска зграда зидан је у трећој деценији XIX
века. Зграда је била у војном
власништву и служила је као
штапска пуковска зграда. У
објекту је око 1840. године
био смештен штаб XII војнограничарске регименте. У то
време објекат је имао сасвим
дру га чи ји из глед. Го ди не
1892. зграду је купила Римокатоличка црквена општина,
која је према плановима грађевинара Карла Хефнера извршила адаптацију 1894. године, чиме је зграда у потпуности изгубила свој изворни изглед.
Зграда има основу у облику ћириличког слова П. Према тргу има три куполе у облику зарубљених пирамида.
У приземљу, чија је фасада
покривена рустичном декорацијом, врата и прозори су
засведени полукружно, а средишњи део на спрату има балкон с балустрадом. Бочни делови објекта на спрату имају
по један балкон. Прозори на
спрату су правоугаони.
У северном крилу зграде
таваница степенишног дела
је осликана, као и сводови
приземља, а слике потичу из
1896. године.
Две године раније адаптирана је у Гранд хотел „Хунгарија”, коме је после Првог
светског рата назив промењен у „Београд”.
Хотел је имао квалитетне
собе, а у сали су одржаване
представе кабареа и наступи
мађионичара, плесни течајеви, док су на летњој позорници приказивани филмови.
У новије време у овом архитектонском драгуљу налазе се канцеларије друштвених установа и организација, политичких странака и
адвоката.

Од средине седамдесетих
година у приземљу се налази ла Са вре ме на га ле ри ја
Центра за културу, а данас је
кафић.
Зграда Светосавског дома
је према „Историји Панчева” Срећка Милекера саграђен 1885. године, а према др
Николи Милутиновићу 1888.
године У њој се налази велика свечана дворана, која је
слvжила као скупштинска сала Црквене општине, за светосавске прославе ученика
српских школа, као и за духовне концерте Српског цркве ног пе вач ког дру штва.
Дворана има галерију. Основа овог споменика културе је
у облику слова L и није познато ко је пројектант. На
углу спрата се налази еркер
прозор, а на спрату према
Тргу краља Петра Првог је
балкон.
Из Улице Димитрија Туцовића објекат има колски улаз
и улаз у свечану салу, изнад
којег се налази надстрешница од кованог гвожђа. Свечана сала је правоугаоне основе и осликана је фрескама.
Плафон је подељен на три дела: два бочна – северни и јужни, и централни. У средњем
је елипсасто поље с празном
основом. Бочни делови имају две композиције: на северном делу је представа „Срби
око гуслара”, а на јужном „Ћирило и Методије шире хришћанство међу Словенима”.
Таваницу је осликао Едуард
Клајн.
У згради национализованој
после рата годинама је просторије имао Дом омладине,
да би Светосавски дом у процесу реституције био враћен
Српској православној црквеној општини Центар.
Последње три године је у
закупу Културног центра.

Светосавски дом
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 18. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Упали сте у колотечину, па вам
поједине ствари измичу контроли. Чувајте документа, пажљиво
возите. Немојте одустајати на
прву. Посветите се партнеру,
направите неку малу лудост. Слободни, не улећите пребрзо у нову
везу.

Поставили сте себи високе циљеве и храбро идете ка њима. Опустите се у кругу породице, с
партнером, пријатељима. Дајте
себи слободу да будете све што
пожелите. Могућа прехлада неће
вас спречити да уживате.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Страствени сте, имате потребу
да угодите себи. Све што сте
одлагали, био то пут или неприја тан раз го вор, мо ра ће те да
обавите. Чувајте своје ствари,
не улазите у конфликте са сарадницима. Могуће су јутарње
главобоље.

Пуни сте идеја и радног елана.
Ипак, мало успорите. То што неке ствари пожурујете, не значи
да ће се оне и реализовати. Све
у своје време. Спремни сте да
полетите на крилима љубави,
без обзира на то да ли сте у вези
или сте слободни. Уживајте.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Понекад стварно знате да будете
незасити. Трошите и оно што немате, а предстоје вам непланирани издаци. Не знате тачно ни шта
ни где, али ни с ким бисте били.
Останите код куће и пробајте да
средите мисли.

Изненадни новчани добици ће
вам поправити расположење.
Приуштите себи оно што желите,
макар то била нека скупа ствар.
Уморни сте од пословних обавеза и осећате да вам је потребна
пауза. Позовите пријатеље, направите журку, скитајте...

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ове недеље ћете се бавити прошлошћу и наћи ћете снаге да то
напокон стварно остане прошлост. Поново ће бити актуелна
сарадња са старим партнерима.
Будите флексибилни и склопићете више него добар посао. Уносите више витамина.

Чини вам се да се не померате с
места, али све иде по плану. Мање причајте, нису сви људи искрени. Кријте своје идеје, да се
други не окористе. Није баш најбоље време за рашчишћавање
љубавних заврзлама. Пустите,
решиће се само.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Поправите или завршите однос с
партнером, само не одржавајте
ватру без пламена. Пуно обавеза, путовања и нових послова који ће искрснути, али и планова
које ћете морати да одложите.
Напетост попушта крајем седмице у веселом друштву.

Трудите се да покажете свима и
себи да можете решити све постављене задатке. Пазите шта
потписујете, ваши сарадници су
неискрени. Непланирани трошкови. Осећате велику нежност
према особи која вам је близак
пријатељ.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Хвата вас празнична еуфорија,
а ту су и напетост у вези с партнером и појава нове особе у вашем животу. Мањи неспоразуми с колегама решаваће се у ходу. Поведите мало више рачуна
о сво јим же ља ма и о свом
здрављу.

(19. 2 – 20. 3)
Напета недеља на пословном
плану. Колико год да сте у праву,
не реагујте исхитрено у разговору са сарадницима, јер ћете наићи на тихи бојкот. Избегавајте
авантуре и нове везе. Ако сте заузети, посветите се потпуно
партнеру.
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pancevac@pancevac-online.rs

БАЊА КОВИЉАЧА – КРАЉЕВСКА БАЊА

ДОЛОВКЕ НАСТАВИЛЕ ТРАДИЦИЈУ ПУТОВАЊА
За разлику од оних који тек сада откривају лепоте наше земље, чланице Удружења жена
„Доловке” из Долова већ годинама имају традиционалне годишње екскурзије на које одлазе након манифестације „Штрудлијада”. Избор је увек на домаћим дестинацијама и до сада су посетиле многе градове и
бање у Србији. Ове године су
изабрале бању Ковиљачу – Краљевску бању, иако је било неизвесно да ли ће бити могуће
организовати путовање с обзиром на то се епидемиолошка
ситуација мењала из дана у дан.
Али ко год да је заслужан за
то, хвала му, јер је баш када је
екскурзија била заказана број
заражених драстично опао. Да
све буде још боље, време је било право летње…
Када је освануло сунчано јутро прошлог четвртка, Доловке
су се пробудиле с нестрпљењем
попут деце која са својим другарима иду на екскурзију. Након месеци затворености и изолованости дошао је тренутак да
се вредне жене окупе и заједно
уживају у одмору. На пут су кренуле пуне позитивних емоција
и оптимизма да ће све протећи
у најбољем реду и да ће сакупити енергију за предстојеће дане, опет пуне неизвесности.

Прва дестинација на коју су
знатижељно закорачиле је Тршић, родно место Вука Караџића, великог реформатора српског језика и једног од првих,
правих културних дипломата
свога времена. Читав крај је заштићен законом као место од
изузетног културног, историјског и природног значаја и представља музеј на отвореном. У
оквиру „комплекса” налази се
тридесет пет разбацаних кућица које су повезане стазама што
пролазе поред бунара, тараба и
отворених огњишта, аутентично баш онако како је Вук Караџић описивао у својим делима.
У овом амбијенту налази се Меморијални музеј и родна кућу
Вука Стефановића Караџића,
која је уједно културна, етнолошка и меморијална поставка. Доловке су одушевљено ходале кроз ово динарско село из
де вет на е стог ве ка и одав де
понеле много лепих утисака и
фотографија.
Само пола сата након уласка у аутобус биле су испред

виле „Ковиље”, која је ове године угостила четрдесет седам жена из јужног Баната.
Први утисак о вили био је одушевљење, а тако је остало и
до самог краја. Собе су простра не, мо дер не, уред не, а
услуга врхунска. Ради безбедности, храна је стизала директно у собе, а хигијена је
била на високом нивоу. Као и

сваке године, екскурзије које
организују „Доловке”, с пред-

седницом Драганом Марић на
челу, факултативног су типа,
тако да су чланице могле саме

да бира ју ка ко ће провести
своје време.
А у бањи Ковиљачи – толико
је места која одузимају дах. У
самом центру се налази огроман парк, права оаза мира и
природне лепоте. Онима с бољом физичком кондицијом није пуно требало да крену и путањама које су водиле уз брег
кроз шуму. Надомак парка налази се и Црква Светих Петра и
Павла, која је подигнута 1975.
године и припада Епархији шабачкој Српске православне цркве. С обзиром на то да је црква
новијег датума, на њеним зидовима се налазе фреске јаких боја и оне остављају снажан утисак,
појачан духовном музиком која
се ширила овим светим местом.
У парку је сваког дана било
људи, али не превише, јер ова
бања није толико комерцијална као Врњачка Бања или Сокобања. А то је и посебна драж
овог места. Доловке су углавном биле у централном делу,
који гледа на прелепу фонтану, и у опуштеној атмосфери
се одмарале и разговарале, а
ноћу и уживале јер је из оближњег ресторана допирала музика, па је доживљај био потпун.

Већ другог дана многе жене су се осмелиле да прошетају три километра до реке
Дрине. Ходале су пољским путем с мало хлада и храбро издржале да би угледале једну
од најлепших река на овим
просторима. Треба напоменути да је просек година жена у
удружењу шездесет, али њихова воља и радозналост да

упознају своју земљу и њене
лепоте је несаломива. Не можете замислити како је после
више од пола сата ходања било лепо изути обућу и закорачити у чисту и бистру Дрину
или седети на обали у оближњем ресторану и испијати
кафу уз смех, дружење и поглед на пре ле пу ре ку. Оне
смелије су се окупале, а све

за хваљу ју ћи ле пом вре ме ну
које их је све време пратило.
Они ма ко ји су љу би те љи
градске атмосфере, пријао је
и одлазак у Лозницу, која је
само неколико километара од
бање. Мали град, пристојног
изгледа, с неколико споменика зна ме ни тим лич но сти ма
као што су Вук Караџић, Јован Цвијић..., употпунио је неколико сати и приближио Доловкама специфичности овог
поднебља. Овом приликом оне
су посетиле просторије ТО „Лозница” и оствариле контакт за
нека потенцијална дружења у
будућности.
Наравно, куд год Доловке
крену, увек се деси нешто занимљиво. Тако је трећег дана
председница удружења уз помоћ чланице Соње Радивојев,
по жељи менаџерке виле „Ковиље”, демонстрирала како се
прави права доловачка штрудла. С обзиром на то да штрудла није карактеристичан колач за мачванско подручје, она
је помно пратила и упијала све
мале тајне најлепших штрудли, које, зна се, праве Доловке. Штрудле су испечене у дому менаџерке Вере и, како кажу, нестале су после само неколико сати. Рецепт је, наравно, остао!

ЛЕКОВИТИ ИЗВОРИ
Бања Ковиљача је била лечилиште још у доба Илира,
а први писани извори из
1533. године, указују да су
људи масовно долазили на
њене лековите изворе. Прва зграда за смештај гостију, са десет соба, изграђена

је 1858. године, а те године
је и званич но утврђе на
„Обавеза лекара да преко
лета у Бањи седећи болне
надгледати и њима уредно
и по правилима лекарским
употребљене воде преписивати”.

И овог пута чланице удружења имале су времена да се
међусобно испричају, да се уз
шетњу рекреирају и да максимално уживају у сваком тренутку проведеном у природи.
По след њег, че твр тог да на
Доловке су посетиле и етносело Сунчана Река, које се налази тик уз Дрину. Тамо су
могле да виде „Сеоце ко некад”, које сачињава пет кућерака, чији су називи: „Јабука”,

вредност јер показује начин
живота у старом српском селу. А на таблама су могле да
виде и слике са снимања, јер
је познати редитељ Здравко
Шотра, заљубљеник у Сунчану Реку, тамо снимао сцене
за три се ри је: „Santa Maria
della Salute”, „Грех њене мајке”, „Непобедиво срце” и филм
„Шешир професора Косте Вујића”. На каменом спруду Доловке су направиле заједничку

„Трешња”, „Вишња”, „Кајсија”
и „Бресква”. Оно има музејску

фотографију за сећање, а након тога обишле цело етно-село како би накупиле још
лепих утисака са овог, мало
је рећи чаробног путовања.
На путу кући могло је да се
чује „баш је кратко трајало”,
„могле бисмо да поновимо” и
„кад ћемо опет”. С обзиром
на то да су све досадашње екскурзије биле више него успешне, вероватно ће ове вредне
жене смислити начин да убрзо посете још неко место које
до сада нису виделе и упознају природне лепоте и специфичности наше земље. До тада их очекују нове прилике да
представе штрудле на предстојећим манифестацијама које ће бити одржане ако епидемиолошка ситуација то буде
дозволила.
Мирјана Марић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Јазе
Неко је ове две јазавичарке
пребацио преко високе ограде у једно двориште. Тамо станује жена која већ има старог
пса и мачора, па никако не
може да их задржи.
Преслатке женкице су старе око два и по месеца и веома су доброћудне, веселе и
разигране.
Све друге информације могу се добити на телефон 062/83-23-638.

Птичар
У Старчеву је пронађен немачки птичар, који је вероватно побегао некоме или током лова или из дворишта.
Овај предиван пас је чипован, стерилисан и вакцинисан,
а иначе је веома дружељубив.
Ако га неко препознаје, тражи или жели да га удоми, може да контактира с градским
прихватилиштем, где се пас
привремено налази, и то на телефон 352-148.

Све информације о овој акцији могу се добити на телефоне
352-148 и 064/21-74-880 или на имејл адреси
ljubimci@gmail.com.
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ТЕНИС КЛУБ ДИНАМО У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АКВАТЛОНУ

ПАНЧЕВО У ЗНАКУ БЕЛОГ СПОРТА

ПАНЧЕВАЧКИ ТРИАТЛОНЦИ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА
Одлично надметање
у Вршцу
Крај сезоне на Ади
Циганлији
У предивном амбијенту градског језера у Вршцу у недељу,
13. септембра, одржана је трка
Првенства Србије у акватлону,

Први пут у нашој земљи, од
7. до 13. септембра, одржан
је тениски турнир прве категорије. Организатор тог спортског спектакла био је ТК Динамо, захваљујући коме је
Панчево било центар светског
тениса за девојке и момке до
18 година.
Тра ди ци о нал ни тур нир
„Пан че во ин тер на ци о нал
2020” привукао је велику пажњу и права је штета што,
због мера превенције ширења коронавируса, мечевима
на СЦ-у „Младост” није присуствовао већи број посматрача.
Било је то заиста врло јако
такмичење. Први носилац у
мушкој конкуренцији био је
тенисер из Италије, тренутно
девети на свету, док је у женској конкуренцији први носилац на турниру у нашем
граду била тренутно 35. игра-

чица света. Панчево је и овог
пута окупило играче из многих земаља, а учествовали су
тенисери и тенисерке из: Америке, Јапана, Колумбије, Аустралије, готово целе Европе...
Титулу у мушком синглу
освојио је Лазар Милићевић,
док је други финалиста био
Марко Топо. Лазар је у узбудљивом мечу тријумфовао са
7:5 и 6:1.
У конкуренцији девојака
победила је Ерика Андрејева,
која је у финалу савладала
хр ват ску те ни сер ку Пе тру
Марчинко са 6:2, 0:6 и 6:2.
Као и увек до сада, ТК Динамо је био одличан домаћин овог великог такмичења,
а ускоро у организацији овог
спортског колектива треба
очекивати још једно велико
и традиционално такмичење
– „Пецин меморијал”.

ДРЖАВНО ФИНАЛЕ ИГАРА МЛАДИХ

АЊА ОСТАЛА БЕЗ МЕДАЉЕ

Шахисткиња Ања Радмановић била је једина представница Панчева на државном
фи на лу „Ду нав оси гу ра ње
Спортских игара младих”, чија је прва смена одржана од
11. до 13. септембра у Брзећу
на Копаонику. Нажалост, за
разлику од претпрошле године, када је узела злато на међународном финалу у Сплиту, Ања овог пута није успела
да се врати с медаљом око
врата.
Квалификациона такмичења ове године, због епидемиолошке ситуације, нису одржана у Панчеву, па се Ања
такмичила у Београду.
– На градском је било мало пријављених такмичара,
па сам лако стигла до државног финала. Пошто сам напунила 12 година, ове године сам се први пут такмичила у старијој групи, с девојчицама које су седми и осми
разред. Била сам најмлађа. У
првом колу сам имала фигуру више, али нисам направила добру рачуницу и изгубила сам. То ми је баш тешко
пало, јер ми је победа измакла због непотребне грешке.
У другом колу сам ремизирала, иако сам и ту партију

скоро имала добијену. То је
било то, нисам имала довољно поена за пласман међу прве три. Ипак, боравак у Брзећу ће ми остати у лепом сећању. Видела сам се поново
с такмичарима које познајем
одраније, а упознала сам и
нове пријатеље, што је једна
од најбољих ствари на Играма – испричала је Ања, која
шах тренира у матичном клубу „Аљехин”.
У првој смени у Брзећу су
би ла укуп но 473 уче сни ка
Игара, а на програму су, поред шаха, била и такмичења
у рукомету, тенису, стоном
тенису и игри „између две ватре”. Очекује се да током наред на два ви кен да на
Kопаоник оде још по 450 учесника. У другој смени, која је
планирана за период од 18.
до 20. септембра, одржаће се
финале турнира у малом фудбалу „Кока-Кола куп” за дечаке и девојчице. Одбојка,
улична кошарка и одбојка на
песку по распореду су у трећој смени – од 25. до 27. септембра. Ако епидемиолошка
ситуација дозволи, међународно суперфинале биће одржа но сре ди ном ок то бра у
Сплиту.

која се састојала од једног километра пливања и 5.000 метара
трчања. Организатори трке, људи из вршачког ТК-а Ахил, урадили су све да се преко 150
такмичара из целе Србије, после паузе у такмичењима због
пандемије коронавируса, надмеће у сјајним условима.
Међу тих 150 триатлонаца
нашло се и 27 такмичара ТК-а
Тамиш из Панчева. Наши су-

грађани су и овог пута остварили добре, може се рећи и одличне резултате, јер су показали да су и поред забране такмичења током лета добро и
вредно тренирали.
Највећи успех, када је ТК
Тамиш у питању, остварио је
Богдан Јелача, који је постао
првак државе у акватлону у
конкуренцији кадета. Такође
зна ча јан и вре дан ре зул тат

направила је и Ања Давидовић, која је постала најбоља
старија јуниорка у Србији, али
и вицепрвакиња државе у апсолутној конкуренцији код жена.
Сребрна одличја су заслужили: млађи кадет Стефан Бирка, старија јуниорка Невена Видаковић, јуниор Лука Глигорић, те Никола Винцер, који
се надметао у групи триатлонаца од 31 до 40 година.
Марјан Лукић је и овог пута
био најбржи у групи такмичара од 41 до 50 година.
Овогодишња сезона у овом
спорту биће затворена у недељу, 20. септембра. Тада ће на
Ади Циганлији бити приређен
„Дан триатлона”.
У плану је да се одрже четири интересантне и престижне
трке: Куп Београда у акватлону за такмичаре млађе од 16
година, Куп Београда у спринттриатлону за триатлонце старије од 16 година, Првенство
Србије у дугом триатлону (1,9
километара пливања, 90 километара вожње бицикла и 21,1
ки ло ме тар тр ча ња) и тр ка
Европског купа у суперспринттриатлону, где ће, као чланови
репрезентације Србије, клуб из
нашег града представљати Лука Глигорић и Богдан Јелача.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

СТАРИ ГРАД НЕОСВОЈИВА ТВРЂАВА
Утакмицама шестог кола прошлог викенда је настављена трка за бодове у Српској лиги
група „Војводина”. Панчевачки „брзи воз” гостовао је у Бачкој Паланци, где је претрпео и
други пораз у шампионату: Стари град – Динамо 1945 2:0 (2:0).
Момци које предводи тренер Жарко Тодоровић отишли
су као фаворити, јер многи фудбалски стручњаци процењују
да Динамо 1945 одавно није
имао тако квалитетан састав.
Ипак, домаћи играчи нису се
уплашили, напротив, изненадили су противника, а цео посао око победника решили су
већ у првом полувремену. Први пут су мрежу гостију погодили у шестом, а други пут у
28. минуту.
Динамо 1945 играо је у саставу: Анџић, Аничић, Радовановић (Џугурдић), Каранфиловски, Крмар, Пештерац, Бодловић (Ахчин), Крстић, Осман
(Јаковашић), Радисављевић и
Златковић.

ДИ НА МО 1945 –
ОМЛА ДИ НАЦ 1:1
На Градском стадиону у
Панчеву, у оквиру седмог
кола Српске лиге група
„Војводина”, Динамо 1945
и Омладинац из Нових
Бановаца играли су нерешено 1:1.
Погодак за екипу из нашег града постигао је Игор
Аничић из једанаестерца.

– Тим је потпуно нов, још
се уигравамо и сигуран сам
да после овог пораза није ништа изгубљено. Сами смо криви што смо у ме чу про тив
неугодног ривала остали без

бодова. Окрећемо се новим
искушењима, желимо да задржимо место у врху табеле.
Драго ми је да сам својим одбранама допринео добрим резултатима клуба и желим да

напоменем да смо подједнако сви заслужни за успех који
смо постигли у досадашњем
делу сезоне – рекао је млади
голман Динама 1945 Миљан
Анџић.
У среду, 16. септембра, одиграно је редовно, седмо коло
Српске лиге, а идућег викенда
на програму ће бити јужнобанатски дерби. У Вршцу ће снаге одмерити истоимени домаћи тим и Динамо 1945.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА НАШИХ СУГРАЂАНА

ЈАВНИ ТРЕНИНГ ЗА МАЛУ ЛАНУ
Тренинг центар „Гвожђар” и
Удружење добрих људи „Огњиште” у суботу су одржали велики хуманитарни тренинг на
коме се прикупљао новац за
малу Лану Јовановић.
На почетку су присутни минутом ћутања одали пошту недавно преминулима академику Димитрију Стефановићу и
про сла вље ном пан че вач ком
спортисти Зорану Вејићу.
Овом догађају је присуствовало више десетина наших суграђана, а међу окупљенима су
били и дизачи тегова из београдске Црвене звезде.
Да би ова хуманитарна акција прошла како треба, помогли су и спонзори и пријатељи
ор га ни за то ра: КДТ Ди на мо,
„Кокошка”, ресторан „Трешњица”, „New York Slice Pizza”, „Чаробно зрнце”, пекара „Смиљанић”, фастфуд „Викинг”, „Custom Garage 23”, пекара „Младост”, Карате клуб Младост,
Цен тар за функ ци о нал ни
фитнес „MaxBox” и „Silverback
CrossBox” Панчево.
Председник Удружења добрих људи „Огњиште” Славко

Радојчић рекао је да је на овом
тренингу скупљено 48.000 динара и 30 евра.
Мала Лана Јовановић болује од најтежег облика спиналне мишићне атрофије типа 1.

о тро шку др жа ве од 2018.
„Спинраза” успорава болест и
значајно помаже, али Ланини
ро ди те љи с ве ли ком на дом
гледају у нову генску терапију, не дав но ре ги стро ва ну у

акција, па ћемо након тога предати новац породици Јовановић за наставак лечења мале
Лане – рекао је председник
Удружења добрих људи „Огњиште” Славко Радојчић.

То је ретка, прогресивна и смрто но сна не у ро ми шић на бо лест, која доводи до губитка
основних животних функција. Лана је међу 34 пацијента
у Ср би ји ко ји при ма ју лек
„спинраза”, терапију доступну

Европи. Она кошта 2,1 милион долара.
– Наше удружење је у протеклих месец дана, заједно са
овим, сакупило 768.000 динара, уз помоћ донатора, пријатеља, базара... Имамо још пар

Поред Славка, организатори
овог хуманитарног тренинга
били су и Димитрије Стефановић, власник и тренер Тренинг
центра „Гвожђар”, Андријана
Хејл и Филип Влајић, председник КДТ-а Динамо.

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

На атлетском стадиону у Сремској Митровици прошлог викенда одржано је Првенство
Србије за пионире, на коме је
Атлетски клуб Динамо освојио
две медаље.

Марија Мркела је тријумфовала у трци на 300 м, с резултатом 40,92, па је тако одбранила титулу првака Србије од
прошле године и титулу првака Србије из дворане.
Другу медаљу је освојила Лана Цветкоски, и то у бацању
копља. Она је у јакој конкуренцији заслужила бронзу с личним рекордом од 34,45 метара.
У трци на 600 м Марија Мркела се до последња три-четири метра борила за злато, али
је пред сам циљ пала и остала
без пласмана. Учествовале су
и Анђела Кићовић, Тијана Николић и Тамара Блануша.
Наредног викенда на програму је Првенство Србије за
млађе јуниоре.

СРЕБРНА САЊА
На Првенству Србије у атлетици у конкуренцији старијих
пи о ни ра, ко је је одр жа но у
Сремској Митровици, запажен
резултат остварили су и чланови АК-а Тамиш.

„ДИЗЕЛКА” ПРОТУТЊАЛА КРОЗ ЛОЗНИЦУ
Фантастичан тријумф
Железничара

Овог викенда
СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК
субота, 17 сати

На реду Колубара
Пето коло шампионата у Првој лиги Србије остаће вечно у
сећању свих оних којима боје
Фудбалског клуба Железничар
леже на срцу. Популарна панчевачка „дизелка” остварила је
и другу победу у Првој лиги
Србије и тиме Панчево још снажније утиснула у велику фудбалску мапу наше земље: Лозница–Железничар 0:3 (0:1).
Био је то веома тежак, али и
јако важан меч за момке из нашег града. Ипак, Данило Ковачевић и његови другови жарко су желели да баш у таквој
утакмици покажу фудбалској
Србији ко је „Жеља” панчевачки. И успели су!
Играли су агресивно од почетка сусрета, храбро, мушки,
борбено... Били су опасни из
контранапада, а сигурни у одбрани, којом је командовао Бојан Трипковић. Једноставно,
момци су оставили срце на терену стадиона „Лагатор” у Лозници и у свим елементима
игре надвисили домаћина.
Храбар је био и нови први
тренер Железничара Марко Андрејић. Овај момак је знао којим оружјем да надмудри противника и оставио је свој печат у овом великом тријумфу.
Железничар је играо у саставу: Бојан Кнежевић, Душан
Плавшић, Филип Јовић, Немања Марковић, Данило Ковачевић, Милан Зорица, Никола
Митровић, Јордан Јовановић,
Бојан Трипковић, Петар Станић

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Одбојка

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КОЛУБАРА
субота, 16 сати
Крушевац: ТРАЈАЛ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
среда, 23. септембар
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Вршац: ВРШАЦ – ДИНАМО 1945
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (НБ)
недеља, 16 сати
Фото: Фб. Лозница инфо

МАРИЈА
ШАМПИОНКА
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Петак, 18. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

и Милош Савановић. Прилику су добили и Лука Стојановић, Стефан Левићанин и Георгије Јанкулов, а део велике
победе били су и: Иван Лучић,
Драган Дашић, Лука Петровић, Митар Радивојевић, Марко Стојанов, Вукашин Јовковић, Лазар Марковић и Александар Милин.
Панчевци су повели већ у
10. минуту. Фаулиран је Зорица, Јовановић је потом сјајно извео слободан ударац и
центрирао у срце шеснаестерца Лознице, где је највиши у
скоку био Филип Јовић – 0:1.
Тек што је почело друго полувреме, на семафору је већ
писало 0:2. У 48. минуту Јовановић је поново идеално центрирао, а Милан Зорица еврого лом ду пли рао „Же љи ну”
предност. Коначан резултат 0:3

постављен је у 75. минуту, после школске акције. Капитен
Ковачевић је проиграо Стојановића, Лука је потом идеално
центрирао, а на правом месту
био је убојити Милош Савановић, који је тако постигао и
свој четврти погодак у сезони.
Железничар је могао и убедљивије да слави, али шут Данила
Ковачевића у финишу меча зауставила је пречка.
– Све што смо зацртали пре
меча, успели смо да спроведемо у дело. Добро смо знали
вредности домаћина. Ипак, брзо смо повели захваљујући Јовићевом голу, што нам је дало
додатни мотив за победу. Домаћин је имао свој период добре игре, али ми смо касније
искористили указане прилике
и на најбољи начин завршили
меч у своју корист. Неколико

играча је пропустило меч због
повреда, али очекујем да ће се
ускоро прикључити тренинзима и да ће бити у комбинацији
за наредни меч. Честитам момцима, али не смемо да се опуштамо. Већ идућег викенда бићемо на новом великом искушењу. Дочекујемо једног од фаворита ове сезоне за прво место који по саставу има можда
најјачи тим у лиги. Поштујемо
госте, али верујемо у себе – рекао је тренер панчевачког прволигаша Марко Андрејић.
Дакле, у суботу, 19. септембра, Железничар бије још једну важну битку у Првој лиги
Србије. У Панчево долази Колубара из Лазаревца, која тренутно заузима треће место на
табели. Утакмица се игра на
СЦ-у „Младост”, без присуства
публике.

С ВЕСЛАЧКИХ НАДМЕТАЊА

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОЛЕТ
Дебељача: СПАРТАК 1911 – СЛОГА
Иланџа: БАНАТ – СТАРИ ТАМИШ
Баранда: РАДНИЧКИ–СТРЕЛА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО–ЈЕДИНСТВО
Војловица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР

Прошлонедељни
резултати
Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Лозница: ЛОЗНИЦА–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – Ц. ЗВЕЗДА
С. Црња: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ

8:0
4:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА – Ц. ЗВЕЗДА
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – СПАРТАК 1911
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г)

0:1
2:3
0:3
0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО
Панчево: МУНДИЈАЛ–ПОБЕДА
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – ЈЕДИНСТВО

3:1
6:1
0:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Војловица: МЛАДОСТ–БОРАЦ
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО
Ковин: КОЛОНИЈА–БУДУЋНОСТ

3:1
2:1
0:3

УСПЕШАН ВИКЕНД ЗА ТАМИШ

Иако се такмичила с ривалкама старијим од себе, Сања
Марић је остварила још један
фантастичан резултат. Успела
је да освоји сребрну медаљу у
дисциплини 600 метара, с резултатом новог личног рекорда, који сада износи 1:34,60.

СЈАЈНЕ
ГИМНАСТИЧАРКЕ
У суботу, 12. септембра, одржано је међународно такмичење у ритмичкој гимнастици под
називом „Трофеј Новог Сада”.
Чла ни це клу ба рит мич ке
гимнастике „Руслана” из нашег града постигле су изванредне резултате и на том престижном надметању, у веома
јакој конкуренцији.

Магдалена Медан је тријумфовала у групи девојчица рођених 2012. године, а сјајна је
била и Миона Богданов. Ова
талентована једанаестогодишњакиња освојила је златну
медаљу у вежбама са обручем,
док је у вишебоју била друга.

Врло узбудљива и успешна недеља за панчевачке веслаче почела је квалификационим тркама за предстојеће Европско
првенство, на којима је учествовао наш прослављени скифиста Милош Станојевић.
На регатној стази на Сребрном језеру Милош је у својој дисциплини, лаки скиф,
остварио две убедљиве победе у односу на конкуренте и с
вре ме ном 7,03 ми ну та на
2.000 метара обезбедио себи
и панчевачким веслачима још
једно учешће на Европском
првенству, које ће бити одржано од 9. до 11. октобра у
пољском граду Познању. До
сада је Милош панчевачком
и српском веслању донео три
бронзане медаље са европских
пр вен ста ва и два од лич ја,
сребро и бронзу, са светских
такмичења.

Док се Милош борио за улазак у репрезентацију, млади веслачи из нашег града наставили су да освајају медаље на домаћим регатама.

У суботу, 12. септембра, на
Савском језеру је одржан Куп
Србије на којем су веслачи Тамиша наступили са 14 посада.
Ново злато је стигло у Панчево захваљујући младом дубл-

-скулу у саставу Михајло Марковић и Петар Перић, који су
ове сезоне непобедиви у својој
дисциплини. Ово је њихова четврта победа и они сигурним

завеслајима иду ка освајању
шам пи он ске ти ту ле у Ку пу
Србије.
– Са овом посадом панчевачко веслање је добило врло
перспективне и талентоване

ВЕСТ ПО ВЕСТ
младе веслаче од којих се може очекивати лепа спортска каријера. Прво велико такмичење где треба да докажу своју
доминацију у дубл-скулу јесте
државно првенство, које ће бити одржано 18. и 19. октобра у
Београду – рекао је тренер Огњен Матијевић.
Сениорски дубл-скул у саставу Бојан Симић и Милош
Бадрљица освојио је сребрну
медаљу за свој клуб, а њихове
млађе колеге Немања Бадрљица и Немања Граовац у кадетском дубл-скулу зарадили су
бронзано одличје. Увек борбене девојке из Тамиша Марта
Станчић, Теодора Дангубић,
Анђела Зенг и Мартина Герстнер завршиле су жетву медаља
освајањем бронзе у четверац-скулу за пионирке у врло јакој конкуренцији.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У УЛТРАМАРАТОНУ

НОВИ ТРОФЕЈИ ЗА ПАНОНИЈУ
Првенство Србије у ултрамаратону одржано је 5. и 6. септембра на Палићу. Атлетичари панчевачке Паноније су још једном били на висини задатка, па
су освојили два вредна трофеја.
У веома захтевној и тешкој
трци сениора на 100 километара, у трајању од 8:50,30 сати,
титулу вицешампиона Србије
заслужио је Иван Мишкељин,
док је Жељко Зељковић у истој
трци трећи стигао на циљ, с
резултатом 9:22,17 сати.
Када се узму у обзир временски услови, врућина и податак
да је старт трке био у суботу у
поноћ, мора се одати признање атле ти ча ри ма Па но ни је.
Иван је био водећи такмичар
скоро три сата од почетка трке, чиме је диктирао јак темпо
у жељи да постави и државни
рекорд. То му ипак није пошло

Овим наступом Панонија је
потврдила лидерску позицију
у Панчеву по броју медаља освојених на првенствима Србије
од почетка године, па је њихов
број сада 16.
Такође прошлог викенда на
појединачном Првенству Србије у Новом Пазару спринтер
Паноније Александар Бошковић остварио је личне рекорде
у тркама на 100 и 200 метара,
који сада износе 11,88 и 24,19
секунди. Захваљујући овим резултатима он се пласирао међу
14 најбољих спринтера у Србији у сениорској конкуренцији.
за руком, али је зато задржао
друго место, а његов клупски
колега Жељко Зељковић треће, јер је током целе трке био
испред четвртопласираног ривала за око два километра.

Поред ова два атлетичара, у
женској конкуренцији у трци
на 50 км на петој позицији нашла се Љиљана Тасић, којој је
ово прва трка после дужег времена на државним првенствима.

0:3

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Паланка: СТАРИ ГРАД – ДИНАМО 1945 2:0
Панчево: ДИНАМО 1945 – ОМЛАДИНАЦ
1:1

МАТЕЈА – ШЕСТ
ОД ШЕСТ
На кадетском турниру у шаху
који је одржан у Младеновцу
представници ШК-а „Аљехин”
постигли су запажене резултате.

У групи дечака, са шест победа из шест партија, прво место је освојио Матеја Мијушковић. Вук Каначки и Милица
Амиџић зарадили су бронзана
одличја, а добро је играла и Јана Стошић, која је освојила три
поена.
На онлајн турниру, у конкуренцији кадета из Грузије, Кине, с Тајвана, из Индије, БиХ и
Србије, Вук Каначки је заузео
друго место.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Стране припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сц8
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест
месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је
да на адресу Вука Караџића 1, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на
имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију
с летовања с назнаком где је она снимљена. Ако
се ваша импресија појави на последњој страни
листа закључно с бројем који излази 18.
септембра – награда је ваша.

Природно
Понекад ти се чини да твоје одлуке имају сенке.
Да их прате репови.
Следећи пут схватиш да грешиш.
То је сасвим природно.
И да сенчиш одлуке и да правиш грешке.
Као што је надобудно мислити да си увек у праву.
То је и детињасто.
Прихватање кривице и одговорности доказ је зрелости.

P. S. Допишите нам реченицу-две
како вам је било...

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

Калимера са Скијатоса. Вел
ики
најстаријем недељнику на Бал поздрав
кану.
Весна Цветковић

Скретање

Љубав у сваком смислу – природа и породица!
Соко Бања – Лептерија.
Поздрав од породице Николић

Скренуо је.
Или је скренула.
Тако кажу за оне што немају осећај.
За околину, што показују сопственим решењима.
Или за оне без икаквог филинга за њима битне ствари...
... а да тога нису свесни.
Уопште.
Изгубљени су, поред стубова на које се могу ослонити.

Стада

Мој је одмор моја Србија – Златибор 2020.
Дино Парк.
Поздрав читаоцима од Андрије

Преиспитивање чињења одлика је мислећих,
често аутодеструктивних.
Јурцање у стаду особина је оних других.
Чобанин је ту главни.
Викао или претио прутом, слушају га.
Дешава се и да промене стадо.
Али чобанин, неки други, опет је ту да мисли уместо њих.
Мозак на испаши, има ли шта горе од тога...

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Огњен Страхињић,
ученик:

Јована Гајић,
ученица:

Филип Николић,
студент:

– Као и обично.
Викендом се одмарам,
свирам гитару,
вежбам, радим
домаћи и
завршавам
све обавезе.

– Сигурно ћу учити.
У недељу бих већ ишла
с пријатељима напоље.
Видећемо куда
бисмо могли.

– Највероватније
с друштвом. Субота
ујутру ће бити радна,
а увече ћу изаћи.
Тренутно немам
обавезе на факултету,
слободан сам до
октобра.
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