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Број 4883, година CLII

МОЧВАРАМОЧВАРА

Панчево је град будућности. Најважнији задаци су уређење улица 
и путева, очување животне средине, изградња вртића...
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P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Радно време
од 8 до 16 сати

НАШИ СУГРАЂАНИ

Сниматељи, увек на лицу места
страна 26

РАСТ ПЕНЗИЈА ОД 1. ЈАНУАРА

СВАКИ НАРЕДНИ ЧЕК
ВЕЋИ ЗА ШЕСТ ОДСТО

ЧИНОВНИЦИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ТРЕБА ДА СЛУЖЕ ГРАЂАНИМА

Мултијезички додатак – на словачком језику 

Viacjazyčná príloha – v slovenskom jazyku » стране I-VIII
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l Шта ће се де ша ва ти у сфе ра ма
здрав ства и обра зо ва ња?

– Што се ти че здрав ства, ве ли ки
про је кат ре кон струк ци је це ле Оп ште
бол ни це је је дан од пр ва три при о ри -
те та ко јим ће мо се ба ви ти и то је те ма
ко ју ће мо у бу дућ но сти де таљ ни је раз -
ра ђи ва ти. Да ље, ми има мо си ту а ци ју
ко ја ни је при сут на са мо у Пан че ву,
већ на жа лост на те ри то ри ји при лич но
гра до ва у Ре пу бли ци Ср би ји, а то је
по сто ја ње ли сте че ка ња за упис де це у
вр тић. Има мо план ка ко да ре ши мо

ли сту че ка ња, ба ви ће мо се ин тен зив -
но овим и на дам се да ће мо у вре ме ну
ко је је пред на ма до ћи до то га да Пан -
че во бу де град ко ји не ма ли сту че ка ња
за упис де це у пред школ ску уста но ву.

l Мно го се у по след ње вре ме го во -
ри о ре кон струк ци ји ке ја и ло кал них
пу те ва…

– Ре кон струк ци ја та ми шког ке ја је
по сао ко ји ће мо по кре ну ти као ло кал -
на са мо у пра ва у нај кра ћем мо гу ћем
ро ку. То је ка пи та лан и до ста ком плек -
сан про је кат ко ји ће мо да ре а ли зу је мо.

Кеј је ме сто ко ме гра ви ти ра ју сви на -
ши су гра ђа ни, а ко је тре нут но ни је у
аде кват ном ста њу с об зи ром на то ко
све ко ри сти тај про стор. Ми же ли мо да
га ре кон стру и ше мо, да га при ла го ди -
мо гра ђа ни ма не ким но вим са др жа ји -
ма, да га обо га ти мо и да то бу де ме сто
ко је ће би ти по нос Пан че ва, ме сто по
ко јем ће се Пан че во пре по зна ва ти и у
Ре пу бли ци и ши ре и ка кво Пан чев ке и
Пан чев ци и за слу жу ју да има ју. По пи -
та њу ло кал них пу те ва, уго вор о јав но-
-при ват ном парт нер ству је пот пи сан,
при ват ни парт нер је озби љан кон зор -
ци јум, ко ји ће при о ну ти на тај по сао у
нај кра ћем мо гу ћем ро ку и ја се на дам
да ће мо ми већ не где до сре ди не сле -
де ће го ди не има ти ре а ли зо ва но 90 од -
сто оно га о че му смо при ча ли у прет -
ход ном пе ри о ду и да ће се ко нач но ви -
де ти зна чај тог про јек та за цео град
Пан че во, по себ но за на се ље на ме ста.
По сао се од но си и на ре дов но одр жа -
ва ње и у лет њем и у зим ском пе ри о ду,
по го то во у на се ље ним ме сти ма: са да
ће мо ко нач но има ти зим ску слу жбу
ко ја чи сти снег по на шим се ли ма.

l Ка ко је пре ма ва шем ми шље њу
про шла тран зи ци ја у јав ном град -
ском пре во зу?

– Са ма тран зи ци ја ко ја се од но си на
тран спорт пут ни ка у град ском и ме ђу -
град ском са о бра ћа ју још увек тра је и
ми тек с 1. сеп тем бром има мо у

пуном ка па ци те ту пре воз ка кав тре ба
да бу де, с об зи ром на ста ње иза зва но
пан де ми јом ко ви да 19. То је са да не -
што дру га чи је од оног ка ко смо на ви -
кли пре мар та ме се ца. Сма трам да но -
ва фир ма функ ци о ни ше од лич но, ра -
ду је ме што Пан че во и Пан чев ци има -
ју на услу зи оно што за и ста за слу жу ју,
а то су но ви, чи сти, кли ма ти зо ва ни
ау то бу си, при ла го ђе ни осо ба ма са ин -
ва ли ди те том и мај ка ма с ма лом де -
цом. По себ но же лим да на по ме нем да
су то ау то бу си ко ји су у скла ду са свим

еко ло шким нор ма ма; има мо „евро 6”
ау то бу се, пот пу но но ве, ко ји са о бра -
ћа ју на шим гра дом, што је ја ко зна -
чај но из аспек та за шти те жи вот не
сре ди не, по го то во што зна мо да су ау -
то бу си ко је је АТП ко ри стио до са да
би ли ве о ма до тра ја ли, не ки ста ри чак
и ви ше од 40 година.

l Еко ло ги ја је ве чи та те ма у Пан че -
ву. Шта ће те по том пи та њу чинити?

– Еко ло ги ја је не што че му ће мо
по све ти ти ве ли ку па жњу. Пан че во је
ду го на ма пи Ср би је би ло озна че но

као цр на еко ло шка тач ка, што да нас
си гур но ни је. За хва љу ју ћи ан га жо ва -
њу го спо ди на Па вло ва и до број ко му -
ни ка ци ји и са рад њи с парт не ри ма из
ју жне зо не ко ји по слу ју у на шем гра -
ду, у про те клим го ди на ма је мно го
ура ђе но на по љу сма ње ња за га ђе ња у
гра ду. Пра ти мо и да ље ста ње у овој
обла сти ка ко жи вот на сре ди на не би
би ла угро же на од стра не ин ду стри је
и ка ко би си ту а ци ја би ла све бо ља. С
дру ге стра не, на ста вља мо ак ци ју озе -
ле ња ва ња гра да; ак це нат ће мо ста ви -
ти на фор ми ра ње и про јек то ва ње но -
вих пар ков ских по вр ши на у пу ном
сми слу тих ре чи, са свим пра те ћим
са др жа ји ма, сад њи но вог др ве ћа где
год је то при ме ре но и мо гу ће и Пан -
че во ће би ти мно го зе ле ни је не го што
је са да. По пи та њу еко ло ги је по ка за -
ли смо озбиљ ност ула жу ћи у опре му
за мо ни то ринг. На ба ви ли смо мо бил -
ну ста ни цу за пра ће ње при су ства
штет них ма те ри ја у ва зду ху, ра ди мо
кон тро лу ста ња ва зду ха у са рад њи са
За во дом за јав но здра вље и ре а гу је мо
у скла ду са си ту а ци јом.

l Као не ко ко до ла зи из ко му нал не
сфе ре, ка ко ви ди те ко му нал ну опре -
мље ност Пан че ва, али и свест гра ђа -
на у ве зи с тим?

– До ла зим с ме ста ди рек то ра ЈКП-а
„Хи ги је на”, па мо рам да на по ме нем
да је Пан че во је дан од ма ло број них

гра до ва у Ср би ји ко ји имају пот пу но
опе ра тив ну са ни тар ну де по ни ју, што
је ја ко зна чај но за прет ход но пи та ње у
ве зи са за шти том жи вот не сре ди не. На
тај на чин, сав от пад ко ји на ста је на те -
ри то ри ји гра да Пан че ва тре ти ра се у
скла ду са еко ло шким нор ма ма. По
пи та њу опре ме ко јом рас по ла жу јав на
ко му нал на пред у зе ћа, за до во љан сам
ста њем, јер за и ста има мо до бру и тех -
нич ку и ка дров ску опре мље ност да
мо же мо да од го во ри мо на све за дат ке
ко ји се ста вља ју пред нас. ЈКП „Хи ги -

је на” има до бру опремљеност по пи та -
њу ме ха ни за ци је, то увек мо же да се
уна пре ди и ра ди мо на то ме, јер се го -
ди на ма ула же у об на вља ње во зног пар -
ка и за на вља ње рад них ма ши на. Сва ке
го ди не се на ба вља ве ћи број улич них
кон теј не ра; по ве ћа ва мо тај број ка ко
би смо омо гу ћи ли су гра ђа ни ма ви ше
по су да за про пи са но од ла га ње, ка ко
би смо на тај на чин сма њи ли број ди -
вљих де по ни ја, ко је на жа лост има мо
иден ти фи ко ва не и у гра ду, а по себ но у
ата ру. И оста ла пред у зе ћа су до бро
опре мље на ме ха ни за ци јом ко ја им је
по треб на – „Во до вод” пум па ма за цр -
пље ње и за про чи шћа ва ње свог си сте -
ма, „Зе ле ни ло” ко са чи ца ма, три ме ри -
ма, ау то-кор па ма... У сва ком слу ча ју
увек по сто ји мо гућ ност за на пре дак и
град ће им би ти на рас по ла га њу да за -
јед нич ким сна га ма на ба ви мо све оно
што је по треб но, ка ко би ова пред у зе -
ћа што ква ли тет ни је мо гла да оба вља -
ју сво ју де лат ност. На жа лост, има мо
про бле ма у ко му нал ном сек то ру ко ји
су де лом иза зва ни не до стат ком сред -
ста ва, али и дру штве но-еко ло шке све -
сти, од но сно нео д го вор ног по на ша ња
по је ди на ца по пи та њу упо тре бе под -
зем них во да, од ла га ња от па да... Ве ли -
ка ве ћи на на ших су гра ђа на су озбиљ -
ни до ма ћи ни, љу ди ко ји од говор но по -
сту па ју ка да су у пи та њу ства ри ко је се
ра де кроз ко му нал не де лат но сти, али
има мо и ма њи број њих ко ји се не по -
на ша ју у скла ду с про пи си ма. Ра ди мо
на еду ка ци ји, ор га ни зу је мо ак ци је,
има по ма ка и у том прав цу и ми слим
да ће мо да љим пре да ним ра дом до ве -
сти до то га да ће мо сви по ста ти од го -
вор ни ји и да ће мо на тај на чин за јед но
до би ти и леп ши и чи сти ји град.

l Ка ко би сте во ле ли да из гле да
град за че ти ри го ди не, на кра ју ва шег
ман да та?

– На са мом по чет ку сам ре као да
ло кал на са мо у пра ва мо ра да бу де
мно го бли жа гра ђа ни ма не го што је
то мо жда био слу чај до са да, јер ми
смо парт не ри у овом по слу. Ако за су -
че мо ру ка ве и кре не мо на пор но да
ра ди мо и ако учи ни мо то да бу де мо
мно го ефи ка сни ји не го до са да, ус пе -
ће мо да ре ши мо сва ова пи та ња ко ја
смо по ме ну ли, од из град ње пут не ин -
фра струк ту ре до уна пре ђе ња ко му -
нал ног си сте ма, ре ша ва ња про бле ма
вр ти ћа... Же лим да град Пан че во ко -
ји је до био епи тет гра да бу дућ но сти –
за и ста на кра ју овог ман да та бу де на
тај на чин пре по знат и у Ре пу бли ци
Ср би ји, али и у ши рем ре ги о ну. То
ми је же ља и циљ.

С. Трај ко вић

На сед ни ци Скуп шти не гра да 21. ав -
гу ста за гра до на чел ни ка Пан че ва
иза бран је Алек сан дар Сте ва но вић.
Он је екс клу зив но за „Пан че вац” го -
во рио о са да шњо сти и бу дућ но сти
на шег гра да, о прав ци ма ње го вог
раз во ја, кон ста то ва ним про бле ми ма,
као и о при о ри те ти ма у свом ра ду.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Си гур но је по се бан осе -
ћај у тре нут ку ка да се по ста је пр ви
чо век гра да. Мо же те ли га опи са ти
сво јим ре чи ма?

АЛЕК САН ДАР СТЕ ВА НО ВИЋ: Ве -
ли ка је част и за до вољ ство би ти иза -
бран на ме сто пр вог чо ве ка гра да ка -
кав је Пан че во и та ко ђе и ве ли ка од -
го вор ност, али сам си гу ран да смо
мој тим и ја до ра сли овом за дат ку и
иза зо ву и спрем ни смо да град во ди -
мо у прав цу да љег раз во ја и на претка.

l Ка ко је про шла при мо пре да ја ду -
жно сти с ва шим прет ход ни ком Са -
шом Па вло вим? Ка кво сте ста ње за -
те кли? Хо ће ли би ти не ких пер со -
нал них про ме на у ва шем ка би не ту?

– Са ша Па влов је чо век ко ји је
мно го до при нео сво јим ра дом у гра -
ду Пан че ву. Са ма при мо пре да ја ни је
би ла фор мал на. Па влов и ње гов тим
до ма ћин ски су се од но си ли пре ма
гра ду и то је не што што ће мо и ми да
на ста ви мо с об зи ром на то да во љом
гра ђа на власт у Пан че ву има кон ти -
ну и тет. Тим ко ји ра ди као ру ко вод -
ство ло кал не са мо у пра ве је до бар, а
ако бу де би ло по тре бе да се још не ко
укљу чи, то ће мо и ура ди ти.

l Ко ји су пр ви при о ри те ти ва шег
ти ма?

– Же ли мо да ло кал на са мо у пра ва
бу де бли жа гра ђа ни ма, да бу де ефи -
ка сни ја и да бу де на услу зи свим на -
шим су гра ђа ни ма и то је не што на
че му ћу ин си сти ра ти. По ред то га, да -
љи раз вој ко му нал не пут не ин фра -
струк ту ре је не што што ће мо на ста -
ви ти и ра ду јем се што је пр ви до ку -
мент ко ји сам ја као гра до на чел ник
пот пи сао уго вор о јав но-при ват ном
парт нер ству на по љу из град ње, ре -
кон струк ци је и ре ха би ли та ци је пут -
не ин фра струк ту ре и ње ног одр жа ва -
ња на те ри то ри ји на шег гра да. Раз вој
пут не ин фра струк ту ре је сте је дан од
основ них при о ри те та, јер ће на тај
на чин љу ди би ти по ве за ни ји и услу ге
до ступ ни је. Раз вој по слов них зо на је
та ко ђе бит на ствар, ко ју ће мо на ста -
ви ти да ре а ли зу је мо. По вољ но по -
слов но окру же ње је основ за при вла -
че ње и стра них и до ма ћих ин ве сти -
ци ја и ра ди ће мо на да љем ин фра -
струк тур ном и ко му нал ном опре ма -
њу по сто је ћих зо на, а та ко ђе ће мо, у
за ви сно сти од по тре ба гра да, при пре -
ми ти но ву зо ну или зо не ка ко би на -
ши су гра ђа ни има ли ви ше мо гућ но -
сти да се за по шља ва ју и оста ју у свом
гра ду. Раз вој по слов них зо на је стра -
те шки пра вац ко јим се кре ће Ре пу -
бли ка Ср би ја, што је ви зи ја и стра те -
ги ја пред сед ни ка Алек сан дра Ву чи ћа
и Вла де Ре пу бли ке Ср би је и ми пра -
ти мо тај пут и раз ви ја мо и да ље по во -
љан по слов ни ам би јент, ка ко за до -
ма ће, та ко и за стра не ин ве сти то ре.

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 18. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Бу ди
прису тан

Ко ли ко че сто се де ша ва да жа -
ли мо за не ким тре ну ци ма ко ји
су про шли. Се ћа мо се са се том
јер, да смо зна ли да ће та ко
крат ко тра ја ти, мо жда би смо
ви ше ужи ва ли у њи ма. Де ша ва
се да, док смо на пу то ва њу,
раз ми шља мо о по слу, да већ уз
пр ву ју тар њу ка фу пра ви мо
пла но ве шта све тре ба да ура -
ди мо кад се вра ти мо. И он да,
та ман ка да се опу сти мо, од -
мор је го тов. Ми смо на истом
ме сту, мо гу ћи тре ну ци сре ће и
ужи ва ња су не ста ли јер ми ни -
смо би ли при сут ни.

Да ли ика да раз ми шља те
шта је сре ћа? Шта вам па да на
па мет? То си гур но ни су да ни,
не де ље, ме се ци, то је не ки тре -
ну так у ком је ва ше ср це тре -
пе ри ло и очи за су зи ле од ра -
до сти што се баш то ва ма де -
ша ва – пр ви деч ји осмех,
успех, оздра вље ње, љу бав ко је
сте по ста ли све сни, по др шка
ко ја је до шла из не на да… Си -
гур но се се ћа те не ких та квих
тре ну та ка. А се ћа те их се ако
сте би ли при сут ни. Не са мо
фи зич ки већ она ко истин ски,
це лим сво јим би ћем.

По сма тра ла сам че сто љу де
ка ко на пу то ва њи ма про ла зе
по ред ме ста ко ја од у зи ма ју
дах гла ве окре ну те на су прот -
ну стра ну, ка ко не уђу у во ду
ко ја је ис пред њих, не удах ну
ду бо ко ва здух на вр ху пла ни -
не, не са слу ша ју улич не сви ра -
че… Ре че ни ца из јед ног див -
ног фил ма „August Rush” гла -
си: „Му зи ка је сву да око нас,
са мо тре ба да слу ша мо”. Та ко
је и с тре ну ци ма ко ји ме ња ју
жи вот. Ако нам је гла ва оста ла
на ју че ра шњој фре квен ци ји,
или мо жда пре ви ше ис пред,
за гњу ре на у пла но ве, про пу -
сти ће мо оно нај ва жни је – са -
да шњи тре ну так! А то је је ди -
но што има мо.

И овај тре ну так са да мо же
би ти пре су дан да окре не мо
ства ри у сво ју ко рист. Оно што
не мо жеш да ме њаш, пу сти;
оно што мо жеш, ура ди са да.
На пра ви тре ну так ко јег ћеш се
се ћа ти.

Дав но сам слу ша ла пре да ва -
ње јед ног од нај ве ћег ма га
мар ке тин га ко ји је жи вео на
овим про сто ри ма, Дра га на Са -
ка на, ко ји је ре као не што у сти -
лу да ни је дан дан ни је изгу -
бљен ако у ње му ура ди те не што
због че га ће се не ко „за љу би ти”
у вас. Вре ди покушати...

За по че так, бу ди те
присутни...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ИН ТЕР ВЈУ: АЛЕК САН ДАР СТЕ ВА НО ВИЋ, ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК ПАН ЧЕ ВА

Чекање.

Ових дана, на Тамишу

Снимио: Милан Шупица

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КО ВА БИ О ГРА ФИ ЈА

Алек сан дар Сте ва но вић је ро ђен

1986. го ди не у Су бо ти ци. У Пан че -

ву је за вр шио ОШ „Ми ро слав Ан -

тић” и Гим на зи ју „Урош Пре дић”,

а на кон то га Фа кул тет за гра ди -

тељ ски ме наџ мент Уни вер зи те та

„Уни он” у Бе о гра ду, где је сте као

зва ње ди пло ми ра ног ин же ње ра

гра ђе ви не. Рад ну ка ри је ру је за по -

чео у по ро дич ном пред у зе ћу 2010.

го ди не на ад ми ни стра тив ним по -

сло ви ма, а по том и на по сло ви ма

упра вља ња. Од мар та до ма ја

2016. го ди не оба вљао је функ ци ју

ди рек то ра ЈКП-а „Хи ги је на”, а он -

да је до сеп тем бра 2017. го ди не

био члан Град ског ве ћа за ре сор

стам бе но-ко му нал них по сло ва и

са о бра ћа ја. Од сеп тем бра 2017.

го ди не до из бо ра за гра до на чел -

ни ка био је ди рек тор ЈКП-а „Хи ги -

је на”. Члан је Срп ске на пред не

стран ке од 2013. го ди не. Отац је

јед ног де те та.

ГРА ЂА НИ ПАРТ НЕ РИ У РАЗ ВО ЈУ ГРА ДА
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Ја ну ар ске пен зи је би ће уве ћа -
не за око шест од сто у скла ду
са швај цар ском фор му лом, на -
ја вио је пред сед ник Ср би је
Алек сан дар Ву чић, па ће они
ко ји има ју све га 10.000 ди на ра
до би ти уве ћа ње од 600, они с
30.000 ди на ра 1.800, а они са
100.000 чак 6.000 ди на ра.

– Пен зиј ски си стем по след -
њих го ди на по ка зу је кон ти ну -
и ра но по зи тив но кре та ње у
скла ду с по стиг ну том фи скал -
ном кон со ли да ци јом, до сти -
за њем еко ном ске ста бил но -
сти. Пред у зе тим ме ра ма ство -
рен је чврст основ за на ста вак
по зи тив ног трен да и у на -
редним го ди на ма – са оп штила

је ди рек тор ка Фон да ПИО
Драга на Ка ли но вић и до да ла
да се „на одр жив на чин 
уна пре ђу је раст стан дар да 
пен зи о не ра”.

Она је до да ла да су при ма ња
оних ко ји ма су пен зи је ни ске
због ни ских за ра да у про шло -
сти или кра ћег ста жа оси гу ра -
ња до дат но уве ћа на ис пла том
нов ча ног из но са као уве ћа ња
уз пен зи ју, ко ји се ре дов но ис -
пла ћу је још од ок то бра 2018.
за 1,3 ми ли о на пен зи о не ра.

Ре сор ни ми ни стар Зо ран
Ђор ђе вић из ја вио је да све иде
ка оства ри ва њу за цр та ног
плана:

– За хва љу ју ћи свим ме ра ма
пред у зе тим у про те клом пе ри -
о ду и по стиг ну тим еко ном ским
ре зул та ти ма, си гур но је да ће
осно ва ко ја је по стиг ну та и

тренд ра ста ко ји се бе ле жи у
бро ју за по сле них и по ве ћа њу
пла та, а ти ме и у на пла ти из -
вор них при хо да Фон да, омо -
гу ћи ти да се оства ри за цр тан
план да у 2025. про сеч на пен -
зи ја из но си 440 евра. Р. П.

РАСТ ПЕН ЗИ ЈА

СВА КИ ЧЕК ШЕСТ ОД СТО ВЕ ЋИ

МЛЕ ВЕ НИ ДУ ВАН ДО СТУ ПАН У НЕ КИМ РАД ЊА МА И НА ИН ТЕР НЕ ТУ

Но ва опа сна на ви ка на ше де це: снус
Ни је ле га лан, али мо же да се
на ба ви и у на шој зе мљи. Мле -
ве ни ду ван ко ји се па ку је у ми -
ни ја тур не ке си це на лик они -
ма за чај све ви ше ко ри сте и
сред њо школ ци.

За снус не ки ка жу да по ма -
же у од ви ка ва њу од ци га ре та,
а не ки да је опа сни ји од њих,
ја вља РТС, ко ји на во ди да се
овај ду ван ски про из вод већ мо -
же на ба ви ти у про дав ни ца ма
у не ким гра до ви ма и да га
углав ном ку пу ју ти неј џе ри, а
да би им био при ма мљи ви ји,
про из во ђа чи га обо га ћу ју ра -
зним ве штач ким уку си ма: ка -
фе, ли му на, мен те... Ко ри сти
се та ко што се ке си ца ста вља
на де сни ис под усне.

Це на вла жног ре за ног ду ва -
на је из ме ђу 900 и 1.000 ди на -

ра. На дру штве ним мре жа ма
ко мен та ри шу да снус ни је скуп.
Да ле ко ве ћа по ну да, као и по -
тра жња вла да на ин тер не ту,
где се мо же на ру чи ти и до би -
ти на кућ ну адре су.

Мле ве ни ду ван ни је ре ги -
стро ван код нас и са мим тим
не мо же те на ба ви ти до зво лу
за про да ју у на шој зе мљи. Ка -
ко се он да уоп ште про да је?

– Ду ван ска ин ду стри ја га
је про мо ви са ла као не што што
је ма ње штет но, ма ње опа сно
и као сред ство за од ви ка ва -
ње од пу ше ња, а ни шта од 
то га ни је тач но, јер су сту ди -
је по ка за ле пот пу но су протно
– ре кла је за Јав ни сер вис др
Ика Пе шић, члан На ци о нал -
не ко ми си је за кон тро лу
дувана.

А из Упра ве за ду ван су по -
твр ди ли да код нас до са да
овај про из вод ни је ре ги стро -
ван, као и да ни је би ло зах те -
ва за та кву ре ги стра ци ју. До -
да ли су да им ни су по зна ти
уво зни ци про из во да ко ји у свом
са ста ву не ма ју ду ван, а са држе
ни ко тин. На пи та ње от ку да

онда снус у сло бод ној про да -
ји, ни су има ли од го вор.

Снус је, ина че, за бра њен у
свим зе мља ма ЕУ, осим у
Швед ској.

Ка кве су по сле ди це упо тре -
бе сну са?

– По сле от при ли ке три го -
ди не кон ти ну и ра не упо тре бе
мо же да иза зо ве рак усне ду -
пље, а по сле пет го ди на си гур -
но га иза зи ва! Као и рак гр ла,
ждре ла, же лу ца и пан кре а са.
По ред то га, вр ло је опа сан за
кар ди о ва ску лар ни си стем, јер
има ја ко ви со ке кон цен тра ци -
је ни ко ти на – об ја сни ла је Ика
Пе шић и до да ла да снус иза зи -
ва исту или ве ћу за ви сност не -
го оста ли ду ван ски про из во ди,
јер са др жи мно го ве ћу кон цен -
тра ци ју ни ко ти на. Р. П.

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

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

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”

има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре -
глед аб до ме на и ма ле кар -
ли це, ко ји оба вља ра ди о -
лог др Жељ ка Ко ва че вић
из Кли нич ког цен тра
Србије.

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

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

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

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

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

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам -
бу лант на хи рур ги ја, а све
интер вен ци је, као и до -
дат не хи рур шке и кон сул -
та тив не пре гле де оба вља -
ће др Го ран До дев ски, спе -
ција ли ста аб до ми нал не хи -
рур ги је из Оп ште бол ни це
Пан че во.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по -
себ но он да ка да је нео п -
ход но ура ди ти пре гле де и
ана ли зе на јед ном ме сту и
до би ти ре зул та те што пре.
С тим у ве зи, тре ба под се -
ти ти и на то да се у За во -
ду, при ме ра ра ди, све вр -
сте ле кар ских уве ре ња из -
да ју за мак си мал но два

сата.
И овог ме -

се ца су у За -
во ду за кли јен -
те осми шље ни
и но ви па ке ти
услу га по из у -
зет но по вољ -
ним це на ма, а

ви ше о то ме, као и о до -
дат ним по год но сти ма ко -
је оства ру ју сви ко ји посе -
ду ју ло јал ти кар ти це Ауто-
цен тра „Зо ки”, по гле дај те
на ре клам ним стра на ма
на шег ли ста.

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ОД 16. ДО 22. 
СЕП ТЕМ БРА

Па жљи во во зи те,
пола га ће те за кле тву!
При пад ни ци Упра ве са о бра -
ћај не по ли ци је Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва
спро во де у пе ри о ду од сре де
до утор ка, 16. до 22. сеп тем -
бра, ме ђу на род ну ак ци ју по -
ја ча не кон тро ле са о бра ћа ја.

Ова ме ђу на род на ак ци ја,
под на зи вом „ROADPOL да -
ни без бед но сти”, по че ла је у
сре ду, 16. сеп тем бра, у свим
др жа ва ма ко је су чла ни це
ор га ни за ци је ROADPOL
(Мре жа са о бра ћај них по ли -
ци ја Евро пе). При пад ни ци
са о бра ћај не по ли ци је ће то -
ком ове ак ци је по се бан ак -
це нат ста ви ти на кон тро лу
бр зи не, ал ко хо ли са но сти, као
и кон тро лу ко ри шће ња си -
гур но сног по ја са.

Та ко ђе, ор га ни за ци ја RO-
ADPOL при пре ми ла је сим -
бо лич не за кле тве ко ји ма се
уче сни ци у са о бра ћа ју оба -
ве зу ју да ће по што ва ти про -
пи се и ти ме до при не ти сво -
јој без бед но сти и без бед но -
сти дру гих уче сни ка у са о -
бра ћа ју. Гра ђа ни Евро пе се
бо ље мо гу упо зна ти с ци љем
про јек та на ин тер нет стра -
ни ци http://www.roadpolsa-
fetydays.eu. Д. К.

ПО ЗИВ ИЗ ГРАД СКЕ
УПРА ВЕ

Пред ло жи те 
кан ди да те за 

Но вем бар ску на гра ду
Град ска упра ва по зи ва гра ђа -
не Пан че ва, прав на ли ца и све
дру ге ор га ни за ци је да пред -
ло же кан ди да те за Но вем бар -
ску на гра ду, ко ја се тра ди ци -
о нал но до де љу је по во дом Да -
на гра да.

На гра ду мо же до би ти фи -
зич ко или прав но ли це ко је
има пре би ва ли ште на те ри то -
ри ји гра да Пан че ва за нај вред -
ни ја до стиг ну ћа у обла сти ма:
умет но сти, на у ке, ар хи тек ту ре
и ур ба ни зма, но ви нар ства, обра -
зо ва ња, спор та, при вре де, ме -
ди ци не, со ци јал ног и ху ма ни -
тар ног ра да.

Пред лог у пи са ној фор ми,
ко ји са др жи по дат ке о кан ди -
да ту и де таљ но обра зло же ње о
до стиг ну ћу или ре зул та ти ма
ра да за ко је се кан ди дат пред -
ла же, као и лич не по дат ке пред -
ла га ча (име, пре зи ме, адре су)
тре ба до ста ви ти пи сар ни ци у
Град ском услу жном цен тру
(улаз из Ули це Пе тра Ара чи -
ћа) нај ка сни је до 15. ок то бра.
Кри те ри ју ме за до де лу Но вем -
бар ске на гра де мо же те по гле -
да ти на сај ту Град ске упра ве
pancevo.rs. Д. К.

ВЕСТ ЗА МЛА ДЕ
ГЛУМИЦЕ И ГЛУМ ЦЕ

„Ате ље мла дих”
упису је но ве чла но ве

Ако иде те у основ ну или сред -
њу шко лу, а во ли те глу му и
сма тра те да сте та лен то ва ни,
од лич на при ли ка да свом та -
лен ту до пу сти те да се раз мах -
не је сте драм ска сек ци ја „Ате -
љеа мла дих”.

„Ате ље” је на сво јој „Феј сбук”
стра ни ци об ја вио да је у то ку
упис но вих глу ми ца и глу ма ца
у драм ске сек ци је осно ва ца и
сред њо шко ла ца.

Упис се, ка ко сто ји на стра -
ни ци, вр ши рад ним да ни ма од
19 до 20 са ти, у про сто ри ја ма
дру штва, на спра ту До ма омла -
ди не, у Ули ци Све тог Са ве 10.
По зо ри ште „Ате ље мла дих” сле -
де ће го ди не обе ле жа ва шест де -
се ни ја по сто ја ња у на шем гра -
ду, а мно ги успе шни пан че вач -
ки глум ци на пра ви ли су та мо
сво је пр ве ко ра ке на да ска ма
ко је жи вот зна че. Д. К.

ОДЛУКА
ГРА ДО НА ЧЕЛ НИКА

Про гла ше ни 
по ли цај ци ме се ца

Гра до на чел ник Пан че ва
Алек сан дар Сте ва но вић до -
нео је 1. сеп тем бра од лу ку
да при зна ње „По ли ца јац
ме се ца” за јун бу де до де ље -
но Мла де ну По ли ћу, а за јул
Бра ни сла ву Сто ја но ви ћу.

Ка ко се на во ди у тек сту
од лу ка, об ја вље них у че -
твр так 10. сеп тем бра у
„Слу жбе ном ли сту” број 56,
ко ји се мо же по гле да ти на
сај ту Гра да, Мла ден По лић
је слу жбе ник Оде ље ња кри -
ми на ли стич ке по ли ци је,
док је ње гов ко ле га Бра ни -
слав Сто ја но вић слу жбе ник
Оде ље ња са о бра ћај не
поли ци је. Д. К.

МИ НИ МА ЛАЦ
32.126 ДИ НА РА

Вла да Ср би је усво ји ла је

пред лог Ми ни стар ства за

рад, за по шља ва ње, бо рач -

ка и со ци јал на пи та ња да

ми ни мал на це на ра да за

2021. го ди ну бу де 32.126

ди на ра, што зна чи да је ми -

ни ма лац у од но су на про -

шлу го ди ну уве ћан за

2.000 ди на ра.

Ми ни мал на (не то) це на

по рад ном ча су је 183,93

ди на ра.

ШТА ЈЕ ШВАЈ ЦАР СКИ МО ДЕЛ?

Швај цар ски мо дел зна чи да

пен зи је ра сту по мо де лу ко -

ји под ра зу ме ва ускла ђи ва -

ње са 50 од сто ин фла ци је и

50 од сто ра ста про сеч не

зара де.

Швај ца ра ска фор му ла је

по но во уве де на ове го ди не у

Ср би ји, али је би ла на сна зи

и од 2003. до 2006, ка да је

уки ну та због ин си сти ра ња

Свет ске бан ке у окви ру та да -

шњег аран жма на с ММФ-ом.

У Евро пи ско ро све зе мље

има ју фор му ле за ускла ђи -

ва ње пен зи ја, а нај ви ше њих

ко ри сти ком би на ци ју ра ста

це на и ра ста за ра да.

Пен зи ја

са да од ја ну а ра

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



По след њих го ди на Ре пу бли ка
Ср би ја из два ја зна чај на сред -
ства за мо дер ни за ци ју срп ске
вој ске. Ави о ни, хе ли коп те ри,
ра кет ни си сте ми, стре љач ко на -
о ру жа ње – са мо су не ка од ору -
ђа ко ја су ушла или ће ући у
са став на ших одбрaмбених сна -
га. По но во се као ва жан сег -
мент ста бил но сти у пр ви план
гу ра опре мље ност и спо соб ност
на ших вој ни ка. С дру ге стра не,
пре го то во де сет го ди на уки ну -
то је оба ве зно слу же ње вој ног
ро ка, уз обра зло же ње да је то
не по тре бан тро шак и да је уво -
ђе ње про фе си о нал ног бор бе ног
са ста ва ку ди ка мо бо ље и ефи -
ка сни је од при вре ме ног ре гру -
то ва ња го ло бра дих мла ди ћа.

Са да се по но во по кре ће пи -
та ње вра ћа ња ре дов ног слу же -
ња вој ног ро ка, а је дан од за го -
вор ни ка овог вој но стра те гиј ског
кон цеп та је ле ген дар ни ко ман -
дант пан че вач ке 72. бри га де ге -
не рал-ма јор у пен зи ји Ми ло -
рад Сту пар. У ту свр ху по кре -
ну та је кам па ња „Срп ски бо рац
на Срем ском фрон ту”, ко ја се
ре а ли зу је уз по др шку Ми ни -
стар ства за рад, за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, а
јед на од шест пла ни ра них три -
би на о овој те ми одр жа на је не -
дав но у на шем гра ду. Ге не рал
Сту пар сма тра да је Срем ски
фронт при мер да нео бу чен и
не спре ман вој ник ни је до ра стао
иза зо ву у ко јем се на шао.

– Пи та ње Срем ског фрон та
је по сле 75 го ди на и да ље отво -
ре но у срп ском дру штву. Јед ни
за сту па ју став да је то нај ве ћа
осло бо ди лач ка бит ка и нај ве ћа
по бе да ју го сло вен ске ар ми је у
Дру гом свет ском ра ту, док дру -
ги сма тра ју је овај фронт био
ве ли ко и не по треб но стра да ње

и кла ни ца за де се ти не хи ља да
нео бу че них срп ских мла ди ћа.
Ва жно је да објек тив ни не и де -
о ло шки и не пар тиј ски исто ри -
ча ри пре ђу пре ко гра ни це иде -
о ло шких по де ла и до ђу до

ствар не и објек тив не исти не о
Срем ском фрон ту – за кљу чио
је ге не рал Сту пар.

Це на сло бо де

Ка ко је ре као, сто га је Са вез
удру же ња бо ра ца Ср би је, у го -
ди ни ка да се на вр ши ло 75 го -
ди на од про бо ја Срем ског фрон -
та, не ула зе ћи у све мо гу ће кон -
тро вер зе и иде о ло шке по де ле
ме ђу на шим на ро дом, по кре -
нуо кам па њу „Срп ски бо рац на
Срем ском фрон ту”.

– За раз ли ку од мно гих дру -
гих, наш на род кроз сво ју исто -
ри ју ни ка да ни је пи тао ко ли ко
ко шта сло бо да. Он ју је увек
осва јао и ни ко му је ни је

доносио. Та ко је би ло и у Дру -
гом свет ском ра ту, ка да смо, за
раз ли ку од ве ћи не на ших са да -
шњих су се да, би ли на пра вој
стра ни свет ске исто ри је, на стра -
ни ан ти фа ши стич ке бор бе –

рекао је бив ши ко ман дант пан -
че вач ке спе ци јал не је ди ни це.

Ми шље ња је да ме ђу соб на
оспо ра ва ња, с те жи штем на иде -
о ло шким пи та њи ма, скре ће па -
жњу са су шти не ан ти фа ши стич -
ке осло бо ди лач ке бор бе.

Жр тве као опо ме на

Ка да је реч о са мом Срем ском
фрон ту, ка же да је нео п ход но
да се у пот пу но сти објек тив но
са гле да до при нос ове бит ке у
ан ти фа ши стич кој бор би, као и
ме сто и уло га срп ског бор ца у
њој. Ге не рал Сту пар пре све га
ми сли на нео спор ну чи ње ни цу
да су за њу кра јем ра та, као до -
пу на са ста ва је ди ни ца ко је су

уче ство ва ле у про бо ју, мо би -
ли са ни пре те жно мла ди љу ди
из чи та ве Ср би је.

Ка ко ка же, у др жа њу и про -
бо ју Срем ског фрон та пре су -
дан ути цај су има ли срп ски
бор ци ко ји су при сту пи ли НОБ-
у у је сен 1944. го ди не, ро ђе ни
из ме ђу 1912. и 1927. го ди не.
Не до вољ но об у че ни и не спрем -
ни, ис пу ња ва ли су те жак за да -
так и мно ги ни су пре жи ве ли.

– Њи хо ва суд би на тре ба да
бу де опо ме на сви ма на ма. За -
то, на осно ву оства ре ња ци ље ва
про јек та и де фи ни са ња сло же -
но сти деј ства срп ског бор ца у
усло ви ма Срем ског фрон та, а
др же ћи се до ка за не исти не да у
са вре ме ним бор бе ним деј стви -
ма на коп ну у 21. ве ку ни шта
ни је та ко си гур но као што су
си гур ни гу би ци нео бу че ног и
нео пре мље ног вој ни ка, сма трам
да се мо ра ју пред у зе ти све ме -
ре, рад ње и ак тив но сти да нам
се то ви ше ни ка да не по но ви. А
пр ви ко рак тре ба да бу де уво -
ђе ње ре дов ног слу же ња вој ног
ро ка за пре ко 350.000 мла ди ћа
ко ји су не ра зум ним др жав ним
од лу ка ма спре че ни да се вој но
об у че за мо гу ће са вре ме не без -
бед но сне ри зи ке и прет ње – за -
кљу чу је ге не рал Ступар.

На кра ју раз го во ра до дао је
да су да нас, у ве ћи ни слу ча је -
ва, рат не је ди ни це по пу ње не
тре ће по зив ци ма, што је с вој -
не тач ке гле ди шта пот пу но по -
гре шно. Сто га су, ка ко ка же,
бор ци ве те ра ни по кре ну ли од -
но сно по др жа ли ини ци ја ти ву
за вра ћа ње ре дов ног вој ног ро -
ка у Ре пу бли ци Ср би ји и на да
се да ће пр ви ре гру ти пут ка -
сар на кре ну ти већ то ком 2021.
го ди не.

З. Станижан

Чим се у мар ту код нас „за па -
тио” ко ро на ви рус, би ло је ја -
сно да ће је дан од сек то ра ко ји
ће пре тр пе ти нај ве ћу фи нан -
сиј ску ште ту би ти ту ри зам. Да -
нас, шест ме се ци ка сни је, ту -
ри стич ке аген ци је су пред ко -
лап сом и ако уско ро не до би ју
по моћ, пре ти им га ше ње. Исти
про блем има ју и пан че вач ке
аген ци је.

Свих ше сна ест ту ри стич ких
аген ци ја ко је по слу ју у Пан че -
ву, са укуп но 40 за по сле них,
удру жи ло се и у сре ду 9. сеп -
тем бра гра до на чел ни ку Пан че -
ва упу ти ло мол бу за јед но крат -
ну фи нан сиј ску по моћ, бу ду ћи
да је ово го ди шња ту ри стич ка
се зо на пот пу но про па ла. Они
су за тра жи ли из нос од 200.000
ди на ра по аген ци ји, ка ко би
мо гли да из ми ре основ не ко -
му нал не оба ве зе и да пла те део
за ку па по слов ног про сто ра.

Мол ба је пре да та, а од го вор
гра до на чел ни ка се још увек
оче ку је. То, ме ђу тим, ни је пр -
ви пут да се ту ри стич ки рад -
ни ци обра ћа ју пр вом чо ве ку
гра да.

На ру бу оча ја

– Удру же не аген ци је гра да Пан -
че ва су се по чет ком ав гу ста
обра ти ле бив шем гра до на чел -
ни ку, али од го вор ни је сти гао
због фор ми ра ња но ве вла сти
по сле из бо ра. У на ди да ће се
но ви гра до на чел ник и по ред
број них про бле ма по за ба ви ти
на ма, пре да ли смо по но во мол -
бу за по моћ и тра жи ли при јем
де ле га ци је. Ту ри стич ке аген -
ци је су већ шест ме се ци без
по сла и при хо да. Ова ква си ту -
а ци ја тра је од по чет ка мар та, а
оче ку је мо пад про да је и за зим -
ске аран жма не, као и за следећу

лет њу се зо ну, јер се пан де ми ји
ко ро на ви ру са не на зи ре крај.
Уко ли ко по моћ не стиг не убр -
зо, аген ци ја ма пре ти за тва ра -
ње, а ве ћи на за по сле них ће за -
вр ши ти на би роу, без ика квих
при хо да. То зна чи да је са мо у
Пан че ву ди рект но угро же но 40
по ро ди ца – ис ти че Зо ри ца Зу -
бац, вла сни ца пан че вач ке фран -
ши зе аген ци је „Пла на турс” и
јед на од пот пи сни ца мол бе гра -
до на чел ни ку.

Др жав на по моћ не до вољ на

Она и ње не ко ле ге за „Пан че -
вац” ка жу да су аген ци је до би -
ле та ко зва не ко вид пла те за -
јед но с дру гих ми ли он при -
вред ни ка, али об ја шња ва ју и
због че га за њих то не мо же
би ти спас.

– Има мно го при вред ни ка
ко ји ни су та ко ло ше по сло ва -
ли за вре ме ван ред ног ста ња и
њи ма је та вр ста др жав не по -
мо ћи сва ка ко до бро до шла. На -
жа лост, не ба ви мо се сви вр -
ста ма по сло ва ко ји ма је по го -
до ва ла ова епи де ми о ло шка

ситу а ци ја. Ту ри стич ке аген ци -
је су ду жне да ис пла те сва ду -
го ва ња др жа ви већ по чет ком
сле де ће го ди не и мо ра ће да
вра те мно го ве ћи из нос од до -
би је ног на име по мо ћи, јер од
мар та не ма ју при хо де – ка жу
ту ри стич ки рад ни ци.

Као нај ва жни је раз ло ге за
ка та стро фал но ста ње у ту ри -
зму они на во де: за тво ре не гра -
ни це, уво ђе ње PCR те ста ко ји
пла ћа ју пут ни ци, ло шу оп шту
ма те ри јал ну си ту а ци ју ме ђу
ста нов ни штвом, пре по ру ке др -
жа ве да се не пу ту је ван зе мље,
за бра не ђач ког ту ри зма, стал -
не прет ње уво ђе њем ка ран ти -
на по по врат ку из ино стран -
ства итд.

Ва у че ри их до крај чи ли

Ни по де ла ва у че ра за бес пла -
тан од мор у Ср би ји ко је је гра -
ђа ни ма оси гу ра ло Ми ни стар -
ство тр го ви не, ту ри зма и те ле -
ко му ни ка ци ја ни је ишла на ру -
ку аген ци ја ма.

– Да би ис ко ри сти ли ва у че -
ре Ре пу бли ке Ср би је ко је су

доби ја ли у ви ше на вра та, за -
ин те ре со ва ни пут ни ци су се
обра ћа ли ди рект но хо те ли ма
или вла сни ци ма при ват них
обје ка та. Са мим тим ни смо мо -
гли да оства ри мо ве ћу про да ју
и по ку ша мо да по кри је мо бар
део тро шко ва. Ми ни мал ни при -
хо ди ко је су аген ци је оства ри -
ле од про да је аран жма на за до -
ма ће де сти на ци је за и ста су ми -
нор ни и са мим тим ни при -
бли жно до вољ ни да се по кри ју
тро шко ви по сло ва ња и пла те
за по сле них. Ше сна ест аген ци -
ја ко је по слу ју у Пан че ву су по -
сред нич ког ти па, што зна чи да
оне не оства ру ју ве ли ки при -
ход ни у нор мал ним усло ви -
ма, али се пре све га бо ре за
сво је за по сле не и за свој оп -
ста нак, јер има ју мо рал ну оба -
ве зу пре ма сво јим пут ни ци ма
с ко ји ма го ди на ма са ра ђу ју –
ис ти че Зо ри ца Зу бац.

И она и ње не ко ле ге на гла -
ша ва ју да њи хо во обра ћа ње гра -
до на чел ни ку ни ка ко не ма по -
ли тич ки ка рак тер, већ је то ва -
пај очај них љу ди ко ји не ви де
ни ка кав из лаз из ове си ту а ци је
да им се пру жи по моћ пре не го
што за то бу де ка сно. Хо ће ли
њи хо ва мол ба би ти усли ше на,
оста је да се ви ди на ред них дана.

Д. Ко жан
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НА МАР ГИ НА МА ТРИ БИ НЕ „СРП СКИ БО РАЦ НА СРЕМ СКОМ ФРОН ТУ”

Генерал Ступар: Вратимо редовни војни рок!

Ако помоћ ускоро 
не стигне, четрдесет
запослених
туристичких радника
из Панчева завршиће
на бироу.

Тер мин „но ва нор мал ност” је бе сми слен, јер нор мал -
но сти као су сед на бал кан ско-сред њо е вроп ска дру штва
већ ја ко ду го ни смо има ли. То је као ре кла ма за аме -
рич ке ТВ се ри је – „но во на ран џа сто” као се ри ја о за -
тво ри ма и слич но. На рав но да је не што но во, што зах -
те ва уче ње, раз ми шља ње, чо веч ност и со ли дар ност…
При ла го ђа ва ње по на ша ња при ро ђе но је људ ском ро -
ду, циљ пре жи вља ва ња на и ла зи и још ду го ће на и ла зи -
ти на мно ге пре пре ке, од ко јих сва ка мо же би ти фа -
тал на. Огро ман део пре пре ка пред ста вља ју дру штве ни
усло ви, пре све га ка пи та ли зам – по гле дај мо са мо аме -
рич ку тра ге ди ју због од су ства јав ног здрав ства: сви ко -
ји су пре жи ве ли ви рус тре ба да пла те ра чун бол ни ци…
Мно ги но ви оби ча ји са мо су на го ве штај ду бо ких дру -
штве них про ме на ко је би мо гле да спа су ве ли ки број
жи во та. Свет је до вољ но бо гат да пла ћа удо бан жи вот
сва ко ме, бес плат не здрав стве не услу ге, шко ло ва ње,
на у ку и кул ту ру, уко ли ко се на пра ви но ва рас по де ла,
већ са мо ти ме што би се оним 1 од сто од у зео су ма ну ти
ви шак. Е, та да би смо мо гли го во ри ти о но вој нор мал -
но сти.

(Ан тро по лог и књи жев ни ца Све тла на Слап шак, „Да -
нас”, 14. сеп тем бар)

* * *
Ну шић је по бе дио све вла де и ре жи ме ху мо ром и над -
вла дао јад и бе ду лич ног жи во та и сре ди не у ко јој је
жи вео. Са да је из над све га и ни ко не мо же да га за бра -
ни, али слич ност он да шње Ср би је и Ср би је у ко јој са да
жи ви мо је пот пу но не под но шљи ва ако се као за да то
ста ње да на шњи це узме „злат но до ба”.

(Глу мац Ла не Гу то вић, НИН, 10. сеп тем бар)

* * *

* * *
Про цес су о ча ва ња с про шло шћу у БиХ, Хр ват ској, Ср -
би ји и Цр ној Го ри иде од по ри ца ња зло чи на до пре у -
зи ма ња од го вор но сти, па до ре ха би ли та ци је и сла вље -
ња рат них зло чи на ца. Спо ме ни ци се ко ри сте као алат
у пи са њу и ства ра њу но ве исто ри је.

(По ли ти ко лог и но ви нар Едвин Кан ка Ћу дић, „Да -
нас”, 14. сеп тем бар)

* * *
Ми ни кад ни смо има ли раз ви је ну кул ту ру ди ја ло га,
де ба те, али је са да си ту а ци ја го ра не го икад. Слу ђе ни
три де се то го ди шњим на ци о на ли стич ким ма ни пу ла ци -
ја ма, по ра зи ма у ра то ви ма ко је, на вод но, ни ти смо по -
кре ну ли ни ти во ди ли, оп штим оси ро ма ше њем, од ли -
вом мо зго ва и дру гим ра зор ним дру штве ним про це си -
ма, сад смо на ни воу не на ше „тра ди ци о нал не” не сло -
ге, не по мир љи вих иде о ло шких по де ла на пар ти за не и
чет ни ке, из да ји це и на цо ше, „пр ву” и „дру гу” Ср би ју,
већ смо спрем ни да за јед но „да” или „не” ска че мо за
врат. У овом дру штву пре о вла ђу је мр жња и то је син -
дром ње го вог па то ло шког ста ња…

(Про фе сор Фа кул те та драм ских умет но сти и по зо -
ри шни кри ти чар Иван Ме де ни ца, „Да нас”, 12. сеп тем -
бар)

* * *
Она је увек би ла на стра ни сла би јег. Ствар но је би ла у
том сми слу не ки ре во лу ци о нар и не ки ау тен тич ни ле -
ви чар – зна чи ле ви чар, али не у по ли тич ком сми слу.
Она је ко ри сти ла свој ме диј ски про стор увек да ка же
не што што би би ло ко ри сно за не ког. Са рај ли ја ма је
Со ња Са вић оста ла у се ћа њу и по свом до ла ску у овај
град јед ним од пр вих ау то бу са ко ји су на кон ра та из
Бе о гра да ишли за глав ни град Бо сне и Хер це го ви не.
Она је има ла ве ли ки про блем са свим ор га ни зо ва ним
та мо ми ров ња ци ма, ни је мо гла ни ка ко би ти део би ло
ка кве иде о ло ги је, гру па ци је, ни ти на би ло ко ји на чин
упо тре бље на и ма ни пу ли са на од њих. Она је то ура ди -
ла пот пу но у сво је име, као чо век, као по је ди нац, до -
шла је и ре кла: „Љу ди, са о се ћам”. По кло ни ла се овим
љу ди ма. То је ве ли ка ствар.

(Но ви нар и пи сац Не над Ве лич ко вић, Ра дио „Сло -
бод на Евро па”, 19. сеп тем бар 2012.)
In memoriam: глу ми ца Со ња Са вић, 15. сеп тем бар 1961
– 23. сеп тем бар 2008.

КОНЦЕПТ КОРОНАВИРУС РАЗОРИО ТУРИЗАМ У ПАНЧЕВУ

АКО ГРАД НЕ ПОМОГНЕ, 
АГЕНЦИЈАМА ПРЕТИ ГАШЕЊЕ

Ми ло рад Сту пар



Све има сво ју це ну, па чак
и елек трон ска тран сак ци ја

Бан ке ду жне да сво јим
кли јен ти ма да ју
информаци је о на кна да ма
ко је на пла ћу ју

Да ли сте не ка да, по што вас је мр зе ло
да оде те до сво је бан ке или ње ног
бан ко ма та, ко ри сти ли услу ге дру гих
ба на ка? Ко је сте, или то још увек ра -
ди, пла ћа про ви зи ју. На и ме, за по ди -
за ње нов ца на бан ко ма ту сво је бан ке
гра ђа ни не пла ћа ју ни ка кву услу жну
так су, али ако то чи не на бан ко ма ти -
ма дру гих по слов них ба на ка, он да се
тро шак те тран сак ци је пре би ја пре ко
нов ча ни ка кли јен та. Е са да, че сто љу -
ди ми сле да тај тро шак ни је ве ли ки и
да је за ње га кри ва су пар нич ка бан ка,
а не ма тич на, ме ђу тим, ни ти је тро -
шак ма ли, ни ти је крив су пар ник. Ви -
си ну про ви зи је не од ре ђу је бан ка са
чи јег бан ко ма та по ди же те но вац, већ
је од ре ђу је ва ша ма тич на бан ка. Та ко
је про ви зи ја увек иста на ко јем год
бан ко ма ту да по ди же те но вац.

У На род ној бан ци Ср би је ис ти чу да
на кна ду за ис пла ту го то вог нов ца ко -
ри шће њем плат не кар ти це на бан ко -
ма ти ма дру гих ба на ка ко ри сни ку плат -
них услу га на пла ћу је бан ка ко ја му је
из да ла плат ну кар ти цу ко јом се по -
ди же го тов но вац на бан ко ма ту дру ге
бан ке. Ка ко ка жу, пра ви ли ма кар тич -
них си сте ма нај че шће је де фи ни са на
сер ви сна про ви зи ја ко ју бан ка из да -
ва лац плат не кар ти це пла ћа бан ци
при хва ти о цу (бан ци чи ји је бан ко -
мат) за тран сак ци је по ди за ња го то -
вог нов ца од стра не ко ри сни ка јед не
бан ке на бан ко ма ти ма дру ге бан ке.
Бан ка из да ва лац плат не кар ти це, у

скла ду са соп стве ном по слов ном по -
ли ти ком, од свог кли јен та на пла ћу је
на кна ду за по ди за ње го то ви не на бан -
ко ма ту дру ге бан ке и кроз ту на кна ду
на док на ђу је из нос сер ви сне про ви зи -
је, као и евен ту ал но дру ге тро шко ве у
ве зи с на ве де ном тран сак ци јом.

Не мој да те мр зи

У На род ној бан ци Ср би је ка жу да код
тран сак ци је по ди за ња го то вог нов ца

на бан ко ма ту бан ке ко ја је ујед но и
из да ва лац и при хва ти лац плат не кар -
ти це (тзв. On-us тран сак ци ја) не по -
сто ји на ве де на сер ви сна про ви зи ја,
бан ке нај че шће не на пла ћу ју на кна -
ду за по ди за ње го то вог нов ца на соп -
стве ном бан ко ма ту. Али има и оних
ко је и то ра де…

Др жа ва је про пи са ла да су пру жа о -
ци плат них услу га од но сно бан ке ду -
жни да сво јим кли јен ти ма да ју ин -
фор ма ци је и по дат ке о на кна да ма ко -
је на пла ћу ју ко ри сни ци ма. На ве де ни
по да ци се мо гу про на ћи у та риф ни -
ци ма на ин тер нет стра ни ца ма ба на -
ка. По ред то га, ка ко би се обез бе ди ла
ве ћа упо ре ди вост на кна да за услу ге
по ве за не с плат ним ра чу ном из ме ђу
раз ли чи тих пру жа ла ца услу га, На род -

на бан ка Ср би је од мар та 2019. го ди -
не об ја вљу је упо ре ди ве по дат ке о на -
кна да ма ко је бан ке на пла ћу ју кли јен -
ти ма, и то нај ма ње за услу ге на ве де -
не у ли сти ре пре зен та тив них услу га.

С об зи ром на то да је ис пла та го то -
вог нов ца ко ри шће њем плат не кар ти -
це на ли сти ре пре зен та тив них услу га,

на ин тер нет пре зен та ци ји На род не
бан ке Ср би је у де лу „На кна де пру жа -
ла ца плат них услу га по ве за не с плат -
ним ра чу ни ма” мо гу се про на ћи го ре
на ве де ни по да ци о тро шко ви ма по ди -
за ња нов ца с бан ко ма та. Из бо ром плат -
ног ра чу на (па ке та) за тип услу ге у на -
ве де ном пре гле ду при ка зу ју се по да -
ци о на кна да ма за све услу ге на ве де не
у ли сти ре пре зен та тив них услу га.

Све је на не ту

По да ци о на кна да ма за ис пла ту го то -
вог нов ца ко ри шће њем плат не кар -
ти це у зе мљи на бан ко ма ту по себ но
су при ка за ни за де бит не, а по себ но за
кре дит не кар ти це у де лу „Плат не кар -
ти це и го тов но вац”. При том, тре ба
има ти у ви ду да на кна ду, од но сно
про ви зи ју за ис пла ту го то вог нов ца
ко ри шће њем плат не кар ти це на бан -
ко ма ти ма дру гих ба на ка ко ри сни ку
плат них услу га на пла ћу је бан ка ко ја
је ко ри сни ку из да ла плат ну кар ти цу
ко јом се по ди же го тов но вац на бан -
ко ма ту дру ге бан ке, те су у скла ду с
тим у пре гле ду при ка за не на кна де ко -
је на пла ћу је бан ка из да ва лац плат не
кар ти це ко јом је по диг нут го тов но -
вац на бан ко ма ту дру ге бан ке.

На и ме, пра ви ли ма кар тич них си -
сте ма нај че шће је де фи ни са на сер ви -
сна про ви зи ја ко ју бан ка из да ва лац
плат не кар ти це пла ћа бан ци при хва -
ти о цу (бан ци чи ји је бан ко мат) за
тран сак ци је по ди за ња го то вог нов ца
од стра не ко ри сни ка јед не бан ке на
бан ко ма ти ма дру гих ба на ка. Бан ка
из да ва лац плат не кар ти це, у скла ду
са соп стве ном по слов ном по ли ти ком,
од свог кли јен та на пла ћу је на кна ду
за по ди за ње го то ви не на бан ко ма ту
дру ге бан ке и њо ме на док на ђу је из -
нос сер ви сне про ви зи је и евен ту ал но
дру ге тро шко ве у ве зи с на ве де ном
тран сак ци јом.

ДРУШТВО
Петак, 18. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

5

ТРО ШКО ВИ ПО ДИ ЗА ЊА НОВ ЦА С БАН КО МА ТА

Бан ке на пла ћу ју ле њост кли је на та

НИС НАЈ ПО ЖЕЉ НИ ЈИ
ПОСЛО ДА ВАЦ

Ја сно и фер на гра ђи ва ње
Ком па ни ја НИС је нај по жељ ни ји
по сло да вац у Ср би ји пре ма ре зул -
та ти ма ис тра жи ва ња „TalentX” ко је
је спро вео спе ци ја ли зо ва ни пор тал
„Poslovi.infostud.com”. Про гла ше ње
по бед ни ка ор га ни зо ва но је про шле
не де ље на ве би на ру овог во де ћег
сај та за за по шља ва ње у Ср би ји, на
ко ме су уче ство ва ли пред став ни ци
ком па ни ја уче сни ца ис тра жи ва ња.

У ан ке ти je уче ство ва ло ви ше од
10.000 ис пи та ни ка, a по ред ода би -
ра нај бо љих, уче сни ци су од го во -
ри ли на пи та ње шта по сло дав ца
чи ни атрак тив ним и на ве ли да нај -
ви ше це не: фи нан сиј ски ста бил но
по сло ва ње, при ја тељ ско и при јат -
но рад но окру же ње, као и ја сан и
фер си стем на гра ђи ва ња. Пре ма
ис тра жи ва њу, по ред пр во пла си ра -
ног НИС-а, на ли сти нај по жељ ни -
јих по сло да ва ца су и „Ер Ср би ја”,
као дру го пла си ра ни, и „Coca-Cola
NBC”, као тре ће пла си ра ни.

ОН ЛАЈН НА СТА ВА ЗА
НАЦИ О НАЛ НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Обра зов ни са др жај за све
Од сек за људ ска и ма њин ска пра -
ва у обра зо ва њу Ми ни стар ства про -
све те, на у ке и тех но ло шког раз во -
ја, уз по др шку на ци о нал них са ве -
та на ци о нал них ма њи на, обез бе -
дио је усло ве за ор га ни зо ва ње уче -
ња на да љи ну за уче ни ке при пад -
ни ке осам на ци о нал них ма њи на
ко ји се обра зу ју на свом ма тер њем
је зи ку: бу гар ском, ма ђар ском, ру -
син ском, ру мун ском, сло вач ком
ал бан ском, бо сан ском и хр ват ском.

Ажу ри ра ни обра зов ни са др жа ји
у ве зи са ор га ни за ци јом на ста ве
на да љи ну на је зи ци ма на ци о нал -
них ма њи на до ступ ни су на лин ку
https://www.rasporednastave.gov.rs,
у сек ци ји „обра зо ва ње – ма њи не”.
Уче ни ци, ро ди те љи и на став ни ци
мо гу про на ћи обра зов не ма те ри ја -
ле и упут ства на ба не ри ма за сва -
ки од осам је зи ка на ци о нал них ма -
љи на, као и лин ко ве ка сни мље -
ним ча со ви ма на да љи ну за те ку ћу
школ ску 2020/2021. го ди ну.

На овом ме сту на ла зе се ма те -
ри ја ли ко ји су ра ни је по ста вље ни,
али су и да ље ак ту ел ни, као и лин -
ко ви на ко ји ма су пре во ди ин фор -
ма ци ја ко је су до ста вље не уста но -
ва ма обра зо ва ња и вас пи та ња.

ФО ТО-КОН КУРС 
„НА ТУ РА 2000”

При ро да у објек ти ву
Уко ли ко сте љу би тељ при ро де, а уз
то и фо то гра фи је, при ја ви те се на
фо то-кон курс „На ту ра 2000”.

Ухва ћен по се бан тре ну так у при -
ро ди, за бе ле жен у JPEG фор ма ту, с
ми ни мал но 3.000 пик се ла по ду жој
стра ни, тре ба по сла ти до 27. но -
вем бра. На град ни фонд од 120.000
ди на ра би ће рас по ре ђен на три де -
ла за по бед ни ке у ка те го ри ји нај бо -
ља фо то гра фи ја (пр во пла си ра ни
60.000, дру го пла си ра ни 45.000 и
тре ће пла си ра ни 35.000 ди на ра).

Пра во на уче шће има ју сви пу -
но лет ни др жа вља ни Ре пу бли ке Ср -
би је ко ји при хва те и ис пу не све
усло ве и зах те ве про пи са не пра -
вил ни ком кон кур са. Број фо то гра -
фи ја ни је огра ни чен, а од уче сни -
ка се оче ку је да објек ти вом за бе -
ле же пеј за же, при род не ле по те,
биљ ни и жи во тињ ски свет и ак тив -
но сти ко је чо век оба вља у при ро ди
та ко да је не угро жа ва.

Ва здух у на шем гра ду
добио нај го ру оце ну и
припа да тре ћој ка те го ри ји

Опа сне ма те ри је по ти чу 
из тер мо е нер гет ских
построје ња, ин ду стри је,
про из вод ње и пре ра де
мета ла...

Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди -
не об ја ви ла је го ди шњи „Из ве штај о
ста њу жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци
Ср би ји за 2019. го ди ну”, у ко ме је де -
фи ни са но да је по ло ви на ста нов ни -
штва има ла чист или не знат но за га -
ђен ва здух. Ва здух у на шем гра ду по -
но во је до био нај ни жу оце ну и при -
па да тре ћој ка те го ри ји, па је Пан че во
та ко у гру пи гра до ва с ви со ким сте -
пе ном за га ђе ња (тре ћа ка те го ри ја ква -
ли те та ва зду ха).

То ком 2019. го ди не Аген ци ја за за -
шти ту жи вот не сре ди не на ста ви ла је
кон ти ну и ра но спро во ђе ње опе ра тив -
ног мо ни то рин га ква ли те та ва зду ха у
др жав ној мре жи за пра ће ње ква ли те -
та ва зду ха на ни воу Ре пу бли ке Ср би -
је. Ова оба ве за Аген ци је је де фи ни са -
на у За ко ну о за шти ти ва зду ха („Слу -
жбе ни гла сник РС” бр. 36/09 и 10/13).

Оце на ква ли те та ва зду ха у овом из -
ве шта ју до не та је на oснову го ди шњих

кон цен тра ци ја за га ђу ју ћих ма те ри ја
до би је них мо ни то рин гом ква ли те та
ва зду ха у др жав ној мре жи и ло кал -
ним мре жа ма, та ко да су у ана ли зу
укљу че ни и по да ци ау то мат ског мони -
то рин га ква ли те та ва зду ха у ло кал ној

мре жи Ау то ном не По кра ји не Вој во -
ди не и Гра да Пан че ва. Пре ма овом
до ку мен ту, нај ве ћи део Ср би је уди ше
чист ва здух, а смрад но је у ве ли ким
гра до ви ма. Бе о град, Ниш, Сме де ре -
во, Ко сје рић, Пан че во, Но ви Сад,

Ужице, Бор, Ва ље во, Кра ље во, Су бо -
ти ца, По жа ре вац, За је чар, Бе о чин –
гра до ви су с нај за га ђе ни јим ва зду хом
у Ср би ји. Бе о град се то ком про шле
зи ме на шао и на свет ској ма пи нај за -
га ђе ни јих, док је по је ди нач но нај већу

кон цен тра ци ју за га ђу ју ћих ма те ри ја
у јед ном тре нут ку имао За је чар, а не
Пан че во, што је ве о ма за ни мљи во.
То ком 2019. го ди не нај ек стрем ни је
за га ђе ње за бе ле же но је у Бо ру.

Бен зен у тра го ви ма

Ка да је о на шем гра ду реч, пре ма
изве шта ју Аген ци је за за шти ту жи -
вот не сре ди не, го ди шња гра нич на
вред ност за азот-ди ок сид од 40 ми -
кро гра ма по ме тру куб ном пре ко ра -
че на је 19 пу та. У Пан че ву су то ком
2019. го ди не пре ко ра че не и вред но -
сти су спен до ва них че сти ца (РМ2.5).
Ве ће вред но сти од го ди шње гра нич -
не вред ност (25 ми кро гра ма по ме -
тру куб ном) би ле су из ме ре не у Вој -
ло ви ци (28 ми кро гра ма по ме тру куб -
ном) и у зо ни Ва тро га сног до ма (26
ми кро гра ма по ме тру куб ном), сто га
је у Пан че ву ва здух свр стан у III ка -
те го ри ју – пре ко мер но за га ђен ва здух,
услед пре ко ра че ња гра нич не вред но -
сти су спен до ва них че сти ца РМ2.5.

У Пан че ву су сред ње го ди шње вред -
но сти кон цен тра ци ја бен зе на би ле
ујед на че не, та ко да су на свим

станица ма (Пан че во – Вој ло ви ца,
Пан че во – Ва тро га сни дом и Пан че -
во – Ца ра Ду ша на) оне из но си ле три
ми кро гра ма по ме тру куб ном. Исте
вред но сти су из ме ре не и у Бе о гра ду
на ста ни ци Бе о град – Но ви Бе о град.
У из ве шта ју сто ји да је на мер ној ста -
ни ци Пан че во – На род на ба шта сред -
ња го ди шња вред ност бен зе на би ла
је дан ми кро грам по ме тру куб ном,
што зна чи да у 2019. го ди ни ни је ни
на јед ном ме сту пре ко ра че на гра нич -
на вред ност од пет ми кро гра ма. Је -
ди но је у Пан че ву то ком 2019. го ди -
не пре ко ра че на мак си мал но до зво -
ље на сред ња днев на кон цен тра ци ја
амо ни ја ка од 100 ми кро гра ма по ме -
тру куб ном. Го ди шња гра нич на вред -
ност ни је де фи ни са на.

Ни је све та ко бај но

У Аген ци ји на ја вљу ју да ће мо у бу -
дућ но сти има ти и пре ци зни је по дат -
ке о ква ли те ту ва зду ха јер су мер не
ста ни це по бољ ша не, а по кри ве но је
85 од сто те ри то ри је Ср би је. Са став ни
део овог из ве шта ја је и оце на ква ли -
те та ва зду ха по зо на ма и агло ме ра -
ци ја ма, пре ма ко јој је у свим агло ме -
ра ци ја ма у Ре пу бли ци Ср би ји (Бе о -
град, Но ви Сад, Ниш, Бор, Ужи це,
Ко сје рић, Сме де ре во и Пан че во) то -
ком 2019. го ди не за бе ле же но пре ко -
мер но за га ђе ње ва зду ха.

У ско ро свим од на ве де них агло ме -
ра ци ја ва здух је био пре ко мер но за -
га ђен услед ви со ке кон цен тра ци је че -
сти ца PM10 и/или PM2.5, са из у зет -
ком Бо ра, ко ји је свр стан у гра до ве у
нај ви шој ка те го ри ји за га ђе ња услед
пре ко мер не кон цен тра ци је сум пор-
-ди ок си да (СО2). Ква ли тет мо ни то -
рин га на ни воу це ле мре же дра стич -
но je уна пре ђен у од но су на прет ход -
ну го ди ну (при ку пље но је 85 од сто
ва лид них сат них вред но сти).

Оно што је за јед нич ко за ве ћи ну
гра до ва и оп шти на у ко ји ма је ва здух
оце њен као чист (пр ве ка те го ри је), је -
сте да мер не ста ни це у овим ме сти ма
не ме ре кон цен тра ци је су спен до ва -
них че сти ца PM10 и PM2.5. Ме ђу ста -
ни ца ма на ко ји ма је ва здух оце њен
као чист на ла зи се 12 ста ни ца ко је не
ме ре кон цен тра ци ју че сти ца PM10 и
17 ста ни ца ко је не ме ре кон цен тра -
ци ју че сти ца PM2.5.

ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ ШТАЈ О КВА ЛИ ТЕ ТУ ВА ЗДУ ХА У СР БИ ЈИ

ПАН ЧЕ ВО НА ЛИ СТИ УГРО ЖЕ НИХ ГРА ДО ВА

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ШТА КА ЖЕ ЗА КОН

Са гла сно чла ну 21. За ко на о за -

шти ти ва зду ха, а пре ма ни воу за -

га ђе но сти, по ла зе ћи од про пи са -

них гра нич них и то ле рант них вред -

но сти, на осно ву ре зул та та ме ре -

ња, утвр ђу ју се сле де ће ка те го ри је

ква ли те та ва зду ха: пр ва ка те го ри -

ја – чист или не знат но за га ђен ва -

здух где ни су пре ко ра че не гра нич -

не вред но сти ни воа ни за јед ну за -

га ђу ју ћу ма те ри ју; дру га ка те го ри ја

– уме ре но за га ђен ва здух где су

пре ко ра че не гра нич не вред но сти

ни воа за јед ну или ви ше за га ђу ју -

ћих ма те ри ја, али ни су пре ко ра че -

не то ле рант не вред но сти ни јед не

за га ђу ју ће ма те ри је; тре ћа ка те го -

ри ја – пре ко мер но за га ђен ва здух

где су пре ко ра че не то ле рант не

вред но сти за јед ну или ви ше за га -

ђу ју ћих ма те ри ја.

Ако за не ку за га ђу ју ћу ма те ри ју

ни је про пи са на гра ни ца то ле ран -

ци је, ње на гра нич на вред ност узи -

ма се као то ле рант на вред ност. Ка -

те го ри је ква ли те та ва зду ха у „Из -

ве шта ју о ста њу жи вот не сре ди не у

Ре пу бли ци Ср би ји за 2015. го ди -

ну” утвр ђи ва не су на осно ву го ди -

шњих кон цен тра ци ја за га ђу ју ћих

ма те ри ја и пред ста вља ју зва нич ну

оце ну ква ли те та ва зду ха.

БАНКА
Проценат укупног 

износа који се подиже
Минимална провизија 

у динарима

Адико 2 240

АИК 2 100

АПИ 1,5 100

Интеза 2 90

Поштанска штедионица 2 50

Креди агрикол 1,5 60

Директна банка 1 + 25 60

Ерсте 2 150

Еуробанк 1,5 90

Експобанк 2,5 100

Халкбанк 1 20

Јубмес 2 30

Комерцијална банка 2 60

Мтс банка 1,2 30

НЛБ 1,5 20

ОТР 195

Прокредит 2 130

Рајфајзен
0,33 + 230 

(шалтер друге банке)

Сбербанк 2 100

Српска банка 2 20

Уникредит 1 50

Војвођанска банка 2 170
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6 ЗДРАВЉЕ

БОР БА СА СИМП ТО МИ МА КО ЈЕ ИЗА ЗИ ВА ПО ЛЕН КО РО ВА

АЛЕР ГИЧ НИ МА НА АМ БРО ЗИ ЈУ 
НИ ПА КАО НЕ БИ ТЕ ШКО ПАО

По тре бан је при ли чан на пор
да се иза бе ре те ма о на шим
здрав стве ним при ли ка ма ко -
ја ће за о ку пи ти па жњу чи та -
ла ца. Ва жно нам је да та те -
ма бу де по уч на, ко ри сна или
да бар ре ши ди ле му ка да се
ја ви ти иза бра ном ле ка ру или
по зва ти Хит ну по моћ. Че сто,
ме ђу тим, те ме на ме ће сам
жи вот. Не мо же мо оста ти глу -
ви и сле пи на пра ву „епи де -
ми ју” са о бра ћај них не зго да и
ви дљи вог нео д го вор ног по на -
ша ња по је ди них уче сни ка у
са о бра ћа ју.

С про бле мом на сил нич ке
во жње су о ча ва ју се све зе мље
са вре ме ног све та, а са мо ма -
њи број има успе ха у ње ном
ефи ка сном су зби ја њу. Наш
за кон пре по зна је на сил нич -
ку во жњу у си ту а ци ја ма ка да
у ро ку од де сет ми ну та про -
ђе те кроз цр ве но све тло два
или ви ше пу та, ка да пре ти -
че те ко ло ну во зи ла и при том
пре ла зи те пу ну ли ни ју, или
ка да у на се ље ном ме сту 
возите за ви ше од 90, а ван
насеља за ви ше од 100 ки ло -
ме та ра на сат од до зво ље не
брзине. Во жња у ал ко хо ли са -
ном ста њу с ви ше од 2,00 про -
ми ла ал ко хо ла у кр ви та ко ђе
се де фи ни ше као на сил нич -
ка во жња.

Уоп ште на де фи ни ци ја по
ко јој је на сил нич ка во жња
по сту па ње во за ча ко је је у
гру бој су прот но сти с пра ви -
ли ма са о бра ћа ја и без об зир -
ност пре ма оста лим уче сни -
ци ма ве ро ват но до при но си
чи ње ни ци да за кон то по на -
ша ње нај ма ње пре по зна је, па
га и нај ма ње санк ци о ни ше.

Иа ко су за та кве пре сту пе
про пи са ни за твор ска ка зна,
за бра на во жње и ка зне ни по -
е ни, пр ва санк ци ја се ве о ма
рет ко при ме њу је. Та ко до ла -
зи мо у си ту а ци ју да на сил -
ни ци у са о бра ћа ју, ко је сре -
ди на пре по зна је као та кве,
че сто по на вља ју ове пре кр -
ша је и та ко до во де мно ге у
жи вот ну опа сност, про у зро -
ку ју раз ли чи те об ли ке ин ва -
ли ди те та дру гих уче сни ка у
са о бра ћа ју и чи не огром ну
еко ном ску ште ту дру штву и
по је дин ци ма.

Људ ска агре сив ност мо же
би ти уро ђе на, на у че на или се
мо же ја ви ти као од го вор на
фру стра ци је ко је сто је на пу -
ту до ци ља. Ве ро ват но је нај -
тач ни ја де фи ни ци ја ко ја узи -
ма у об зир све три ком по нен -
те агре сив но сти. Она нам да -
је и смер ни це ка ко да сма -
њи мо ис по ља ва ња и по сле ди -
це агре сив но сти у са о бра ћа -
ју. Ја сно је да ка зне на по ли -
ти ка ни је до вољ на уко ли ко се
по тен ци јал ним пре ступ ни ци -
ма не пре до че све по сле ди це
агре сив ног по на ша ња и на -
сил нич ке во жње.

Об да ни ште и шко ла мо гу
у ве ли кој ме ри до при не ти
ума ње њу агре си је и фор ми -
ра њу са о бра ћај не кул ту ре.
Уло га вас пит но-обра зов них
уста но ва по ста је тим зна чај -
ни ја у су да ру са агре сив ним
са др жа ји ма ко ји до ми ни ра -
ју у фил мо ви ма и ви део-
игри ца ма. Људ ско по на ша -
ње по ста је агре сив ни је уко -
ли ко је пра ће но раз ми шља -
њем да не ће би ти санк ци о -
ни са но. На ово ме се за сни ва
стра те ги ја по ве ћа ња бро ја ка -
ме ра ко је еви ден ти ра ју пре -
ко ра че ње бр зи не и про ла зак
кроз црве но.

Не ке др жа ве су уве ле те -
ле фон ске бро је ве за при ја -
вљи ва ње агре сив не во жње.
По сто ји и при мер Бел ги је са
ал тер на тив ном ка зном ко ја
под ра зу ме ва оба ве зу по ха ђа -
ња 24-ча сов ног кур са, ко ји
др же груп ни те ра пе у ти и пси -
хо ло зи. Све су ово при ме ри
ко је би смо и ми мо гли да
при ме ни мо у на шој сре ди -
ни ка ко би смо ума њи ли по -
ја ву и по сле ди це агре си је у
са о бра ћа ју.

Епидемија 
саобраћајних незго да

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

На на је јед на од оми -

ље них би ља ка у фи -

то те ра пи ји, јер са др -

жи број на бла го твор -

на свој ства ко ја је чи -

не до брим са ве зни -

ком у ле че њу ве ли ког

бро ја бо ле сти и те го -

ба. Глав на ак тив на

ма те ри ја на не, у на -

ро ду по зна те и под на зи ви ма ме тви ца и ме тва, је сте ете рич но

уље пре пу но ак тив них суп стан ци. Осим то га ли сто ви са др же ка -

ро тин, бе та ин и ор ган ске ки се ли не. На на је бо га та и цин ком, се -

ле ном, мо либ де ном и строн ци ју мом.

Ова биљ ка, ко ја је у на шим кра је ви ма сви ма ла ко до ступ на,

ко ри сти се за уми ре ње жи ва ца, нер вну ра стро је ност, гла во бо љу,

зу ја ње у уши ма, хи сте ри ју и хи по хон дри ју, те за гро зни цу, сла бост

и ноћ но зно је ње. От кла ња ве тро ве, под ри ги ва ње, по вра ћа ње, гр -

че ве у же лу цу и ма те ри ци, по спе шу је кр во ток, ути че на из лу чи ва -

ње жу чи, мо кра ће и же лу дач них со ко ва, ле чи пре хла ду, про му -

клост и ка шаљ.

Де сти ла ци јом се од на не про из во ди ете рич но уље ко је има ви -

ше стру ку упо треб ну вред ност у ле че њу ра зних бо ле сти. Код уну -

тра шње при ме не сред ња днев на до за из но си од шест до два на -

ест ка пи, а за ин ха ла ци ју се узи ма ју три-че ти ри ка пи уља.

Чај мо же те на пра ви ти та ко што ће те две-три ка ши чи це све жих

ли сто ва или су ве биљ ке пре ли ти вру ћом во дом и оста ви ти по кри -

ве но од пет до де сет ми ну та. Чај се пи је из ме ђу обро ка три-че ти -

ри пу та на дан, а мо же се ко ри сти ти и за ин ха ла ци је.

Тинк ту ра се пра ви та ко што 20 гра ма су ве биљ ке пре ли је мо са

100 мл 70-процентног етил-ал ко хо ла. Узи ма се 15–20 ка пи.

Биљ ка ко ја
доно си мир

Ако вам у по след ње две-три
не де ље цу ри нос, очи су вам
су зне, кап ци оте че ни, свр би вас
неп це, гре бе гр ло, ка шље те, бо -
ли вас гла ва и при том зна те да
сте алер гич ни на ам бро зи ју,
он да вам ни је ни по тре бан из -
ве штај За во да за јав но здра вље
Пан че во да би сте без сум ње
уста но ви ли да је кон цен тра ци -
ја ове ко ров ске биљ ке у ва зду -
ху ових да на не под но шљи во
ви со ка. Ево ка ко да се из бо ри -
те са симп то ми ма ко ји вам
озбиљ но на ру ша ва ју ква ли тет
жи во та.

У не дељ ном из ве шта ју о ис пи -
ти ва њу алер ге ног по ле на у ва -
зду ху, ко ји на зах тев Град ске
упра ве из да је Цен тар за хи ги -
је ну и ху ма ну еко ло ги ју За во -
да за јав но здра вље Пан че во,
за пе ри од од 31. ав гу ста до 6.
сеп тем бра, на во ди се да је по -
лен ам бро зи је сва ко га да на до -
сти зао ви со ке – цр ве не вред -
но сти. То зна чи да је број по -
ле но вих зр на по ме тру куб ном
пре ла зио сто ти ну. На та кве
вред но сти, на во де у За во ду, ре -
а гу ју све алер гич не особе.

Сред њим вред но сти ма сма -
тра ју се оне ко је се кре ћу од 30
до 100 и на њих ре а гу је ве ћи на
алер гич них осо ба, док се вред -
но сти сма тра ју ни ским ако се
кре ћу до 30 по ле но вих зр на по
ме тру куб ном. Ове кон цен тра -
ци је иза зва ће ре ак ци је са мо
код из у зет но осе тљи вих осо ба.

Вред но сти по ле на ам бро зи је
су се у пе ри о ду об у хва ће ном
из ве шта јем кре та ле од 117 до
чак 348 днев но, а укуп на не -
дељ на вред ност из но си чак 1.300
по ле но вих зр на. Они ко ји су
„има ли по сла” са овом биљ ком
већ је до бро по зна ју и зна ју да
ће му ке с њом си гур но по тра -
ја ти бар до кра ја сеп тем бра.

Шта је ам бро зи ја?

Ам бро зи ја је јед но го ди шња ко -
ров ска биљ ка ко ја мо же да про -
из ве де чак до ми ли јар ду че -
сти ца по ле на. Сре ди ном ав гу -
ста је у свом пу ном цва ту. Цве -
то ви ам бро зи је са зре ва ју и от -
пу шта ју по лен, а вру ћи на, вла -
га и ве тар до при но се ње го вом
ши ре њу. Нај ве ћа кон цен тра ци -
ја у ва зду ху је то ком да на, од
10 до 16 са ти. Kиша и ни ске
тем пе ра ту ре ума њу ју от пу шта -
ње по ле на.

Ам бро зи ја ра сте у ру рал ним
пре де ли ма, на нео бра ђи ва ним

њи ва ма, али и у град ској сре -
ди ни на за пу ште ним обла сти -
ма. Се ме ам бро зи је ко је па да
на зе мљу мо же ми ро ва ти го -
ди на ма, а чим до би је по вољ не
усло ве, раз ви ће но ву биљ ку.
На жа лост, ме ђу осо ба ма алер -
гич ним на по лен њих чак 70%
је алер гич но баш на ам бро зи -
ју. Ди јаг но за се по ста вља јед -
но став ним, без бол ним ко жним
те сто ви ма.

Ка ко си стем ра ди

Све алер ги је пред ста вља ју од -
го вор на шег иму но си сте ма на
ина че без о па сну суп стан цу.
Kада та суп стан ца – по лен, пра -
ши на или не што тре ће – до ђе
у кон такт са ће ли ја ма слу зни -
це но са, уста, гр ла, плу ћа, сто -
ма ка и цре ва, до ла зи до осло -
ба ђа ња хи ста ми на.

Упра во хи ста мин је про те -
ин од го во ран за све симп то -
ме ко је по ве зу је мо са алер ги -
ја ма. Ак тив ност хи ста ми на
бло ки ра ју ан ти хи ста ми ни ци,
чи ја је основ на уло га да за у -
ста ве алер гиј ску ре ак ци ју.
Мно ги ле ко ви за алер ги је де -
лу ју упра во као ан ти хи ста ми -
ни ци. Ме ђу тим, по сто је и од -
ре ђе не на мир ни це и биљ ни
екс трак ти ко ји мо гу има ти
слич не ефек те на про из водњу
хи ста ми на.

Kако убла жи ти те го бе

Да би сте спре чи ли му ке ко је
иза зи ва су срет с по ле ном ам -
бро зи је, пре по чет ка цве та ња
биљ ке за поч ни те пре вен тив ну
те ра пи ју ко ју ће вам пре пи са -
ти ле кар. Ако је у пи та њу алер -
гиј ски ри ни тис, ин тра на зал ни

кор ти ко сте ро и ди су нај моћ ни -
ји лек. Они се не ка да пре пи су -
ју као је ди на те ра пи ја, а не кад
се ком би ну ју са ан ти хи ста ми -
ни ци ма, ан ти ле у ко три је ни ма
и ка пи ма за нос и очи.

Ако је у пи та њу алер гиј ска
аст ма, ре дов на пре вен тив на те -
ра пи ја је из у зет но ва жна. Ин -
ха ла ци о ни кор ти ко сте ро и ди су
ле ко ви ко ји се узи ма ју у
различи тим об ли ци ма. Они не -
ма ју си стем ских ефе ка та као
орал ни кор ти ко сте ро и ди, јер
де лу ју ди рект но на плу ћа. Ако
су симп то ми ве о ма из ра же ни,
уз ове ме ди ка мен те ле кар пре -
пи су је и упо тре бу пум пи це, ко -
ју па ци јент тре ба увек да има
уз се бе.

По ред при ме не те ра пи је, ва -
жно је и да ре дов но одр жа ва те
хи ги је ну ди сај них пу те ва и да
пра ти те кон цен тра ци ју по ле на
у ва зду ху. Нај бо љи на чин да се
спа се те је да из бе га ва те по лен,
али то је у прак си че сто не мо -
гу ће. Би ло би до бро да у се зо -
ни ам бро зи је пла ни ра те од ла -
зак на мо ре или пла ни ну, јер
је ова биљ ка нај при сут ни ја у
кон ти нен тал ном под руч ју.

Бо ље спре чи ти...

Алер го ло зи твр де да је нај по у -
зда ни ји на чин да се за шти ти те
од ам бро зи је – пре вен ти ва. То
зна чи да тре ба да на сто ји те да
спре чи те кон такт с по ле ном
ко ли ко год је то мо гу ће.

Да би сте то по сти гли, ако
већ мо ра те да из ла зи те на по -
ље то ком да на, ка да је кон -
цен тра ци ја ам бро зи је по себ -
но ви со ка, од мах по ула ску у
ку ћу ски ни те оде ћу и ци пе ле,
јер на њи ма има по ле на. Од -
мах се ис ту ши рај те и опе ри те
ко су или то сва ка ко учи ни те
уве че. Ре дов но бри ши те стан
вла жном кр пом. Kада по лен
ја ко ле ти од ра ног ју тра, др -
жи те про зо ре за тво ре не. До -
бро про ве тра вај те са мо ка да
су ки шни да ни. Не мој те су -
ши ти веш на по љу.

Kада је сун ча но и ду ва ве -
тар, оп те ре ће ње по ле ном је ви -
со ко, па та да не мој те пра ви ти
из ле те, ба ви ти се спор том или
ићи на ту ре би ци клом! Но ше -
ње на о ча ра за сун це и ше ши ра
са ши ро ким обо дом евен ту ал -
но мо же да по мог не. Ако сте у
мо гућ но сти, ин ста ли рај те по -
лен ски фил тер у ау то мо би лу.

При род ни 
ан ти хи ста ми ни ци

Нај бо љим при род ним ан ти хи -
ста ми ни ци ма сма тра ју се квер -
це тин, бро ме ла ин и ви та мин
Ц.

При род ни из во ри квер це ти -
на су ја бу ке, ја го де, тре шње,
ви шње, бо ров ни це, кај си је, бре -
скве, ци тру сно во ће, као и зе -
ле но по вр ће, цр ни и бе ли лук,
зе ле ни чај и цр но ви но. Бро -
ме ла ин, по знат и као бро ме -
лин, је сте биљ ни ен зим ко ји се
у при ро ди на ла зи у ана на су,
али га мо же те на ћи и у об ли ку
до да та ка ис хра ни у апо те ка ма.
Ви та мин Ц је при род ни ан ти -
хи ста ми ник до ко га ће те нај -
лак ше до ћи, бу ду ћи да пре о -
вла да ва у мно гим вр ста ма во -
ћа и по вр ћа, а про да је се и као
су пле мент.

Да би сте би ли от пор ни ји на
ам бро зи ју, али и дру ге по ле -
не, је ди те нај ма ње две пор ци -
је хра не бо га те оме га 3 ма -
сним ки се ли на ма днев но. Раз -
лог је јед но ста ван: не до ста так
ове ки се ли не по ве ћа ва ри зик
од алер ги ја.

НАЈ БО ЉИ ПРИ РОД НИ РЕ ЦЕП ТИ ПРО ТИВ АЛЕР ГИ ЈА

• Ја бу ко во сир ће. Ово сир ће

има ан ти хи ста мин ска и ан -

ти би от ска свој ства и мо же

по мо ћи у сма ње њу ки ја ња и

за пу ше но сти но са. Осим то -

га, са вр ше но је за ја ча ње

иму ни те та. Две ка ши ке ја бу -

ко вог сир ће та, ка ши ку ме да

и ка ши чи цу ли му но вог со ка

си пај те у три де ци ли тра то -

пле во де и до бро про ме шај те

ка ши ком. Пиј те три пу та

днев но (ују тро, по под не и

уве че).

• Kуркума. Ова моћ на

биљ ка мо же сма њи ти би ло

ко ју вр сту алер ги је, јер има

ан ти ин фла ма тор но и ан ти ок -

си датив но деј ство. Ја ча иму -

но си стем и сма њу је за пу ше -

ност но са, ки ја ње и су во ћу

уста. Мо же те до -

да ти кур ку му

раз ли чи тим

ре цеп ти -

ма или при пре ми ти при род -

ни лек. По ме шај те шест ка -

ши ка кур ку ме у пра ху и шест

ка ши ка ме да, та ко да до би -

је те па сту. За тво ри те по су ду

и чу вај те је у фри жи де ру.

Узми те јед ну ка ши чи цу ују -

тру на пра зан сто мак и јед ну

пре не го што оде те на спа ва -

ње то ком се зо не алер ги ја.

• Ђум бир. Ова биљ ка је

вр ло ко ри стан лек за алер -

гиј ски ри ни тис, јер

је ве о ма мо ћан

ан ти хи ста -

ми ник, а

има и ан ти -

ви ру сна,

ан ти ин -

ф л а  м а  -

тор на и ан ти бак те риј ска

свој ства и ја ча иму но си стем.

Сма њу је гла во бо љу, се кре -

ци ју и за пу ше ност но са. По -

ред то га што је до бро да

жва ће те та нак ко ма дић ђум -

би ра, мо же те при пре ми ти и

ве о ма ефи ка сан лек од овог

ко ре на. Ста ви те шо љу во де,

ка ши ку ђум би ра и штап ци -

ме та у по су ду. За греј те и ку -

вај те око пет ми ну та. Про це -

ди те и до дај те ка ши ку ме да

и сок од јед ног ли му на. Пиј -

те овај на пи так два пу та

днев но, нај бо ље ују тру и

уве че.

• Kоприва. Са вр шен ан ти -

хи ста ми ник и ан ти ин фла ма -

тор ни лек ко ји се у ал тер на -

тив ној ме ди ци ни већ сто ти -

на ма го ди на ко ри сти за ле -

че ње се зон ских алер ги ја.

Ова моћ на биљ ка омо гу -

ћа ва бр зо олак ша -

ње у слу ча ју свра -

ба, за пу ше но сти

но са, ка шља ња и ки ја -

ња. Да би сте при пре ми ли

чај, ста ви те у по су ду ка ши ку

су вих ли сто ва ко при ве и шо -

љу во де. За гре вај те док не

про ври и пу сти те да ври пет

ми ну та. По том оста ви те да

од сто ји 10 ми ну та по кло -

пље но, па про це ди те и за -

сла ди те ме дом. Пиј те два-

три пу та днев но.
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Olivera Lóci, Oľka, ako ju poznáme, vy-
rástla 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 ro-
koch zanechala silný dojem u mnohých,
ktorí ju poznajú, alebo majú ako kama-
rátku na Facebooku. Jej fotografie z rôz-
nych túr, prírody Srbska a Vojvodiny za-
nechávajú u každého pozorovateľa silný
dojem. Dievča, ktoré vyžaruje krásu,
vnútornú energiu, slobodu, eleganciu,
by málokto ocharakterizoval ako vášni-
vú horolezkyňu. A počas tejto nepredví-
dateľnej a nepriaznivej situácie sme
vďaka nej mohli, ak nie osobne, aspoň
prostredníctvom fotografií navštíviť po-
lia vlčieho maku, levandule, slnečníc,
obilia... Olivera sa v krátkosti podelila o
svoje zážitky a popísala, čo ju na turisti-
ke tak veľmi láka.

„Pančevac“: Odkedy chodíš na túry?
Olivela Lóci: Na podnet mojich

dvoch priateliek som sa pred 11 rokmi
stala členom horolezeckého spolku Jele-
nak. Pretože milujeme cestovanie a prí-
rodu, navrhli, aby sme sa pripojili spol-
ku, aby sme mohli spolu absolvovať dlhé
prechádzky krásnou krajinou Srbska.
Keďže som povolaním audítor, potrebo-
vala som si občas oddýchnuť od počíta-
ča, čísel a predpisov, a preto bolo ideál-
nym riešením pešia turistika. Takto mô-
žem cez víkendy cestovať po Srbsku, s
málo penazí, izolovať sa od bežného ži-
vota 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, ve-
černé zábavy a vychádzky s množstvom
krásnych okamihov naplnených piesňou
a smiechom.

l Čo navštevuješ najviac, na aké pre-
hliadky sa najviac prihlasuješ?

- Prihlasujem sa na stredne ťažké - re-
kreačné 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 začí-
na 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 zname-
nitností v rovnakej oblasti, napríklad:
kláštory, múzeá, pevnosti alebo jaskyne.
Koniec akcie je zvyčajne v reštaurácii,
etno dedine alebo v kúpeľoch pri pláva-
ní. 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 vý-
hľad, krása alebo ťažkosť túry, pohostin-
nosť domácich, skvelé jedlo, kúpanie v
rieke, člnkovanie, zábavná spoločnosť a
podobné.

l Aký je najlepší čas v roku na turis-
tiku?

- Turistika na jar je možno najkrajšia.
Príroda sa prebúdza, stromy sú zelené,
možno počuť vtáky, dýchate čistý hor-
ský vzduch popretkávaný čerstvými vô-
ňami bylín. Tešíte sa na slnko, ktoré
preráža stromy. Narážate na bujné vo-
dopády, ktoré vás očaria svojou silou a
krásou.

Leto tiež má svoje čaro, pretože na-
vštevujete horské oblasti s riekami a jaze-
rami, 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 úži-

točne využila svoj deň alebo víkend. Bo-
la som v prírode, na čerstvom vzduchu,
urobila som niečo dobré pre svoje fyzic-
ké zdravie a kondíciu, a najmä pre stav
mysle.

Po každej túre, bez ohľadu na krátko-
dobú „sladkú bolesť“ zo zápalu svalov,
som plná energie, potešenia a šťastia. V
nasledujúcich dňoch niet stresu, nervo-
zity, a na problémy sa pozerám s mož-
nosťou riešenia. Milujem turistiku, pre-
tože 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 spoluhovoria-
ceho a témy na rozhovor, vtip, a tiež sa
môžem dozvedieť niečo nové alebo za-
ujímavé. Horolezectvom sa získavajú

noví známi, z ktorých vyrastú priateľstvá
a niekedy aj lásky. Ale najlepší dojem je,
že keď dosiahnem vrchol, po vynalože-
nom 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 vynalože-
nú energiu, načerpala nové sily a už pre-
mýšľam o novej akcii a teším sa na nové
výhľady a výzvy.

l Aké sú tvoje plány, čo by si ešte chce-
la 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 Face-
booku nádherné fotografie našej krásnej
vojvodinskej prírody. Tieto fotografie
vznikli z lásky k turistike, cestou do prí-
rody počas prechádzky, spontánne, alebo
išlo o vopred naplánované fotografova-
nie?

- 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 ka-
marát, 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 me-
dzi vlčými makmi prinieslo sériu úspeš-
ných fotografií, rozhodli sme sa to zopa-
kovať aj na poli levandule. Medzi veter-
nými mlynmi sa medzičasom objavilo
pole zrelého obilia a nedávno tiež slneč-
nice. Keď už nemôžeme ísť do hôr, od-
chodom 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 pri-
pomínať leto roku 2020, v ktorom bez
ohľadu na situáciu, ktorá sa vplietla do
všetkých sfér života, dokázala nájsť a vi-
dieť radosť a nádej v bujných poliach
vlčieho maku, nežných klasov obilia,
omamnej vône levandule a žltého svetla
slnečníc.

Alena Kulíková
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FOTOGRAFIAMI VYČARUJE KRÁSU A LÁSKU K VOJVODINE A SRBSKU

OĽKINE CESTOVANIA PO HORÁCH SRBSKA
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Jaroslav Javorník je farár, ktorému
sa, okrem chrámu Božieho, para-
lelne podarilo vybudovať aj seba.
V jeho osobe sa stretávame s mi-
sionárom, farárom, národným bu-
diteľom, duchovným otcom a pre-
dovšetkým s veľkým priateľom ľudí
v každej slovenskej komunite.

PANČEVAC: S akými prianiami a
pocitmi vstupujete do nie tak ľah-
kej služby?

JAROSLAV JAVORNÍK: Túto
funkciu preberám s veľkým reš-
pektom, ale aj strachom. Byť prvý
medzi rovnými so sebou nesie veľ-
kú zodpovednosť. Úloha je ťažká a
vyžaduje veľa porozumenia a
spravodlivosti. Chcem byť dob-
rým koordinátorom a kormidel-
níkom 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 sla-
bých, 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 Kul-
píne. 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

srdcia u duše, a dôverovali svojmu
farárovi. Najkrajšie chvíle som pre-
žil 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 pas-
torom, ale aj ich biskupom.

l Pre nasledujúci rok plánujete
veľkú cirekvnú oslavu?

- Budúci rok, ak Boh dovolí,
oslávime 100 rokov autokefálie na-
šej drahej cirkvi v Srbsku. To zna-
mená, 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 Pa-
dine a v Báčskom Petrovci.

l Narodili ste sa v Báčskej Pa-
lanke, vyrastali ste v Selenči a po
strednej škole v Báčskom Petrovci
ste vyštudovali evanjelickú teolo-
gickú fakultu v Bratislave. Čo vás
motivovalo ísť na teologickú fa-
kultu?

- Počas strednej školy som sa
pripravoval na štúdium geografie,
pretože som ten predmet, hlavne
politickú geografiu, miloval. Na
teológii som vedel, že som na správ-
nom mieste. Už v prvom ročníku
som cítil, že to je to, čo chcem.
Študoval som s veľkým nadšením
a veľkou láskou. Vedel som si pred-
staviť, ako budem celý život viesť
ľudí ku Kristovi. Mám veľmi rád
ľudí, každé stretnutie a rozhovor.
Komunikatívnosť a otvorenosť sú

moji priatelia. Počas svojej dvad-
saťročnej práce môžem potvrdiť,
že je to jedna z najdôležitejších
hodnôt, ktoré kňaz musí mať.

l S manželkou Tatjanou máte
dvoch synov Martina Jána a An-
dreja 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 ži-
vote. Martin Ján je starší a budúci

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 sku-
točne 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 neču-
doval by som sa, keby sa jedného
dňa zapísal na teológiu. Od malička
je každú nedeľu s nami na boho-
službách.

l A nakoniec, aký je váš obľú-
bený 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 po-
tvrdila Javorníka ako zvoleného
biskupa. Ako biskup nahradí do-
terajšieho biskupa Slovenskej evan-
jelickej cirkvi v Srbsku Samuela
Vrbovského, ktorý zostáva čestným
biskupom.

Inštalácia biskupa je napláno-
vaná na deň reformácie, 31.
októbra tohto roku, v Kulpíne.

Prajeme novozvolenému bi-
skupovi Božie vedenie a požehna-
nie v zodpovednej službe, ktorú
mu zveril Boh.

Alena Kulíková

NOVÝ BISKUP SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. V SRBSKU

ZA SIEDMEHO BISKUPA ZVOLENÝ DOTERAJŠÍ
FARÁR V KULPÍNE JAROSLAV JAVORNÍK

SLOVENSKÉ ZVYKY A TRADÍCIE

Svadby akých už niet (1)
Prvé chladnejšie dni ohlasujú prí-
chod 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 do-
dnes rozpráva. Spýtali sme sa Katy
Zafirovićovej, ktorej otec hrával na
svadbách, takže jej spomienky sia-
hajú najďalej.

Prvým krokom k svadbe boli py-
tačky. Nie veľa, zhruba mesiac
skôr, prišiel ženích so svojimi ro-
dičmi a blízkymi príbuznými do
domu budúcej nevesty, aby si ju
vypýtali. Tam zo žartu bol ozná-
mený dôvod príchodu, posledné
slovo však povedal ženích, keď sa
opýtal rodičov nevesty, či dovoľu-
jú 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, po-
zvýval starejšieho, krstných rodi-
čov, príbuzných, priateľov a suse-
dov na svadbu. Deň predtým, v
sobotu, krstná mama, družičky a
mladšie ženy z rodiny pre družbu

zdobili špeciálnu paličku krepo-
vým papierom a hodvábnymi
stužkami, svadobný venček ako
ozdobu do klopy, a fľašu, z ktorej
v každom dome nechal vzorku
svadobného vína. Mladší príbuz-
ní boli pozvaní ako posluháči
(pomocníci). V nedeľu po pozva-
ní sa konala večera pre starejšie-
ho, krstných rodičov a posluhá-
čov, na ktorej sa dohovárali o ďal-
šých prípravách. Túto večeru a
svadobný obed pripravovali star-
šie a skúsenejšie ženy z príbuz-
ných. Už v stredu miesili rezance
na polievku, v piatok, deň pred
svadbou, pripravovali všetko po-
trebné 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 vyzdobe-
ných koňoch a vozíkoch do domu
nevesty, aby previezli nábytok,
periny a vankúše, ktoré nevesta
ako veno prináša žení-
chovi. To sa samozrej-
me nezaobišlo bez
zvedavých pohľadov
Vojlovičanov. Neskor-
šie bol tento zvyk vy-
nechaný.

V piatok pozvaní
hostia prinášali dary,
koláče, torty a živé
sliepky, ktoré boli do
večera zarezané a pri-
pravené na svadobnú
polievku. Predtým sa
svadobná sála prenají-
mala prázdna, preto
sa v piatok prinášali
stoly a taniere od prí-
buzných, a časť poslu-
háčov pripravovala
stoly a zdobila sálu.
Neskôr boli sály vyba-
venejšie, už tam boli
stoly a taniere, takže
posluháči len zdobili.
Po dokončení práce
bol prichystaný papri-
káš, 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 ko-
láče a nápoje.

(Pokračovanie v ďalšej prílohe)
Michal Kalmár

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 ro-
dinám Slovenskej evanjelickej
cirkvi v Srbsku. Napriek tomu, že
farári majú časté spoločné stret-
nutia, je to príležitosť, aby si ten-
tokrát spolu so svojimi rodinami
mohli trochu oddýchnuť od kaž-
dodennej práce a užili si kamará-
tenie. Aj tento rok, v piatok 28.
augusta, sa zišli na Titelskom
kopci, dá sa povedať na neutrál-
nej pôde, aj keď doteraz to bolo
tak, že zhromaždenia sa konali v
jednej z cirkevných obcí. Doznie-
vajúce leto využili na piknik, ako
povedali, na polceste medzi Báč-
kou, Banátom a Sriemom.

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 registrova-
ných a čiastočne preskúmaných
archeologických lokalít. Samotný
kopec  je určite neobvyklý a jedi-
nečný. Výhľad zhora siaha do všet-
kých strán, celý Titel je ako na dla-
ni - rieka Tisa, sútok riek Begej a
Tisa, a nábrežie s pamätníkom,

mestským kúpaliskom a plážou na
Tise. Usilovné ruky žien, možno aj
niektorého muža, pripravili pestré
raňajky podávané na kopci. Po
krátkej bohoslužbe sa konala krát-
ka liturgia, ktorú pripravil jánošíc-
ky farár Slađan Daniel Srdić. Všet-
kých prítomných pozdravil pred-
seda Synody Branislav Kulík, farár
v cirkevnej obci vo Vojlovici, ako
jeden z organizátorov. Okrem
modlitby si prítomní z Aradáča,
Jánošíka, Kovačice, Vojlovice, Pa-
diny, Lalića, Kulpína, Silbaša, Sta-
rej Pazovy, Belehradu, Pivnice, za-
spievali niekoľko cirekvných pies-
ní, kým ich na gitare sprevádzala
Adela Obšustová z Aradáča. Ká-

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 kama-
rátiť sa. A. K.

ThMgr. Pavel Sklenár,
senior banátsky

Pavel Sklenár narodil sa 2. februára ro-
ku 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 pô-
sobenie dodnes spomínajú s radosťou.
To, čo ho bude sprevádzať počas celej
jeho služby v cirkvi, je otvorenosť a prí-
stupnosť s ľuďmi, ale zároveň aj pocti-
vosť, 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 Ko-
vačici. 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 krúž-
kom 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 se-
niorát viedol s úctou. Neraz zastupoval našu cirkev doma i v za-
hraničí.

Pavel Sklenár usnul v Pánu dňa 10.08.2020 v nemocnici v Pan-
čeve. 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.

IN ME MO RI AM
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Оли ве ра Ло ци Ољ ка, ка ко је по зна је -
мо, од ра сла је у Вој ло ви ци, где је и
мо же мо ви де ти ка да сва ко днев но по -
се ћу је ро ди те ље. Жи ви у Пан че ву, а
ве ћи део да на про во ди у Бе о гра ду на
по слу. Мо жда је то је дан од раз ло га
што је за по след њих не ко ли ко го ди на
оста ви ла сна жан ути сак на мно ге ко -
ји је по зна ју или је има ју за при ја те -
ља на „Феј сбу ку”. Ње не фо то гра фи је
с ра зних пла ни на ре ња, при ро де Ср -
би је и Вој во ди не оста вља ју сна жан
ути сак на сва ког по сма тра ча. Де вој ку
ко ја зра чи ле по том, уну тра шњом енер -
ги јом, сло бо дом, еле гант но шћу, рет -
ко ко би ока рак те ри сао као стра стве -
ног пла ни на ра. И за вре ме ове не -
пред ви ди ве и не по вољ не си ту а ци је,
за хва љу ју ћи њој, мо гли смо, ако не
лич но, бар кроз фо то гра фи је, да оби -
ђе мо по ља бул ки, ла ван де, сун цо кре -
та, жи та...Оли ве ра нам је украт ко пре -
не ла сво је до жи вља је и опи са ла шта
је то то ли ко при вла чи пла ни на ре њу.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Од ка да од ла зиш на
пла ни на ре ње?

ОЛИ ВЕ РА ЛО ЦИ: На на го вор мо -
јих две ју дру га ри ца, по ста ла сам члан
Пла ни нар ског дру штва „Је ле нак” пре
је да на ест го ди на. По што во ли мо пу -
то ва ња и при ро ду, оне су пред ло жи -
ле да се учла ни мо у дру штво ка ко би -
смо за јед но од ла зи ле у ду ге шет ње по
ле пим пре де ли ма Ср би је. По што сам
по про фе си ји ре ви зор, би ло ми је по -
треб но да се по вре ме но од мо рим од
гле да ња у ком пју тер, ци фа ра и про -
пи са, и за то је иде ал но ре ше ње би ло
пла ни на ре ње. На тај на чин мо гла сам
ви кен ди ма с ма ло нов ца да пу ту јем
по Ср би ји, да се изо лу јем од сва ко -
дне ви це и ужи вам.

l Да ли пам тиш пр ви из лет?
– Мо ја пр ва ак ци ја би ла је Зла ти -

бор. Би ла је за јед нич ка с још јед ним
клу бом из Бе о гра да. И би ло је пре ле -
по. По ред пла ни на ре ња, укљу чи ла је
и во жњу во зом, оби ла зак се ла, ве чер -
ње за ба ве и из ла ске с пу но ле пих тре -
ну та ка ис пу ње них пе смом и сме хом.

l Шта нај ви ше оби ла зи те, на ка кве
ту ре се нај ви ше при ја вљу јеш?

– Ја се при ја вљу јем на сред ње те -
шке – ре кре а тив не пла ни нар ске ак -
ци је. То под ра зу ме ва око 15 ки ло ме -
та ра шет ње по пла нин ским пре де ли -
ма ви си не до 2.000 ме та ра над мор -
ске ви си не. То је це ло днев на ак тив -
ност. Шет ња по чи ње ују тро и тра је

не ко ли ко са ти, уз кра ће па у зе, док се
не стиг не до вр ха. На вр ху се обич но
на пра ви ду жа па у за ка ко би се ужи -
ва ло у ути ску и по гле ду с вр ха. Сва ка
ак ци ја је вр ло са др жај на. По ред пла -
ни нар ске шет ње, укљу чу је и оби ла -
зак кул тур но-исто риј ских, вер ских
или при род них зна ме ни то сти у истом
кра ју, на при мер: ма на сти ра, му зе ја,
твр ђа ва или пе ћи на. За вр ше так ак -
ци је је обич но у ре сто ра ну, ет но-се лу
или не кој ба њи на ку па њу. По не кад
до ма ћи ни ор га ни зу ју ве че ру са ау тен -
тич ним је ли ма ку хи ње њи хо вог краја.

Ак ци је во де ли цен ци ра ни и ис ку сни
во ди чи, та ко да се све вре ме осе ћам
без бед но, а од њих мо гу и не што да
на у чим о ори јен та ци ји у при ро ди, о
биљ ном и жи во тињ ском све ту пре де -
ла у ко ме се тре нут но на ла зи мо.

l Шта је оста ви ло нај ве ћи ути сак
на те бе?

– Сва ка ак ци ја има не што због че га
је се се ћам. Са сва ке но сим је дин -
стве ни ути сак не чег ле пог по че му ћу
је пам ти ти. То је нај че шће пре ди ван
по глед, ле по та или те жи на ста зе, го -
сто прим ство до ма ћи на, од лич на хра -
на, ку па ње у ре ци, во жња бро ди ћем,
за бав но дру штво и сл.

l Ко је је нај леп ше го ди шње до ба за
пла ни на ре ње?

– Пла ни на ре ње у про ле ће је мо жда
нај леп ше. При ро да се бу ди, др ве ће је
озе ле не ло, чу ју се пти це, уди ше те чист
пла нин ски ва здух про ша ран све жим
ми ри си ма за чин ског би ља. Ра ду је те
се сун цу ко је се про би ја кроз др ве ће.
На и ла зи те на буј не во до па де ко ји вас

оча ра ва ју сво јом сна гом и ле по том.
Ле то исто има сво јих дра жи, јер оби -
ла зи те пла нин ске пре де ле с ре ка ма и
је зе ри ма где има те мо гућ ност да се
купатe. Ра на је сен је по себ но ле па,
мо жда и нај а трак тив ни ја за пла ни на -
ре ње. Још увек има сун ца, а ни су ви -
со ке тем пе ра ту ре. Ли шће цр вен ка стих
то но ва пре кри ва ста зу и шу шти под
но га ма, а др ве ће је про ша ра но зе ле -
ним и жу тим ли сто ви ма. При зор пун
то плих бо ја вас оду ше вља ва. Зи ма је
ле па ка да је пла ни на пре кри ве на сне -
гом. Очи вас бо ле од бе ли не сне га, а

ње го во све тлу ца ње не мо же те да за -
бо ра ви те. Га зи те по ви со ком сне гу ко -
ји шкри пи под но га ма. Пре леп осећај.

l Због че га те при вла чи пла ни на -
ре ње?

– Пла ни на ре ње во лим јер сам на тај
на чин ко ри сно ис ко ри сти ла свој дан
или ви кенд. Бо ра ви ла сам у при ро ди,
на чи стом ва зду ху, ура ди ла сам не -
што до бро за сво је фи зич ко здра вље и
кон ди ци ју, а на ро чи то за ста ње ду ха.
По сле сва ког пла ни на ре ња, без об зи -
ра на при су тан крат ко трај ни „сла дак
бол” од упа ле ми ши ћа, осе ћам се пу на
енер ги јом, за до вољ ством и сре ћом.
На ред них да на не ма стре са, нер во зе и
на про бле ме гле дам са оп ци јом ре ше -
ња. Пла ни на ре ње во лим јер ше там с
љу ди ма ко ји има ју исто ин те ре со ва ње
као и ја: љу бав пре ма при ро ди. Осим
то га, то су љу ди раз ли чи тих за ни ма ња
и го ди на, та ко да увек мо гу да на ђем
са го вор ни ка и те ме за раз го вор, ша лу,
а мо гу и да са знам не што но во или
ин те ре сант но. Кроз пла ни на ре ње се

сти чу но ва по знан ства ко ја пре ра ста ју
у при ја тељ ства, а не кад и у љу ба ви.
Али нај леп ши ути сак је да, ка да до -
ђем до не ког вр ха, по сле на по ра и ве -
ли ког тру да, и ко ли ко год да је те шко
би ло, схва там да сам ус пе ла, да сам
по бе ди ла се бе сво јом фи зич ком и мен -
тал ном сна гом. А ако је на гра да још
пре леп и је дин ствен по глед с вр ха на
дру га бр да, пла ни не и њи хо ве вр хо ве,
ме ан дре или ка њо не ре ка, је зе ра или
гра до ве, он да сам истог ча са на док на -
ди ла сву по тро ше ну енер ги ју, сте кла
но ву сна гу и већ раз ми шљам о но вој
ак ци ји и уна пред се ра ду јем но вим
по гле ди ма и иза зо ви ма.

l Ка кви су тво ји пла но ви, шта би
још во ле ла да по се тиш ове го ди не?

– Мо ја же ља је да бу дем на вр ху
пла ни не Ртањ у ра ну зо ру и да по сма -
трам из ла зак сун ца и да пи јем ка фу.
То је не сва ки да шње ис ку ство, ка жу.

l По чет ком ле та на „Феј сбу ку” си
об ја ви ла пре див не фо то гра фи је на -
ше ле пе вој во ђан ске при ро де. Да ли
су те фо то гра фи је на ста ле из љу ба ви
пре ма пла ни на ре њу, у при ро ди за вре -
ме не ке шет ње, спон та но, или је то
уна пред ис пла ни ра но сли ка ње?

– Фо то гра фи је из се ри ја бул ки, жи -
та, ла ван де и сун цо кре та су на ста ле
спон та но. У вре ме сма ње не мо гућ но -
сти кре та ња услед ко ро не, пла ни нар -
ске ак ци је су у не ком пе ри о ду би ле от -
ка за не или од ло же не. Мој дру гар, пла -
ни нар Пе тар Лац ко вић, ко ји се ба ви
умет нич ком фо то гра фи јом, зна ју ћи да
обо жа вам бул ке, по звао ме је да на -
пра ви мо не ке мо је пор тре те ме ђу њи -
ма. По што смо на пра ви ли се ри ју успе -
шних фо то гра фи ја ме ђу бул ка ма, од -
лу чи ли смо да то по но ви мо у по љу с
ла ван да ма. У ме ђу вре ме ну се по ја ви -
ло и по ље зре лог жи та ме ђу ве тре ња -
ча ма, а не дав но и сун цо кре ти. Од ла -
ском у ова по ља, кад већ не мо же мо на
пла ни ну, на шли смо на чин и ме сто да
бу де мо у при ро ди; и мо гу ре ћи да сам
тек та да по ста ла све сна ко ли ко је на -
ша ба нат ска рав ни ца ле па и бо га та –
по ја ча ла је у ме ни осе ћа ње при падности.

Ове фо то гра фи је ће је за у век под -
се ћа ти на ле то 2020, у ко јем је, без
об зи ра на си ту а ци ју ко ја нам се упле -
ла у све сфе ре жи во та, ус пе ла да на ђе
и ви ди ра дост и на ду у рас ко шним
по љи ма бул ки, не жном кла сју жи та,
опој ном ми ри су ла ван ди и све тло сти
жу тих сун цо кре та.

Але на Ку лик
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IV

Ја ро слав Ја вор њик је све ште -
ник ко ји, по ред то га што је ус -
пео да из гра ди храм бож ји, па -
ра лел но гра ди и се бе. У ње го -
вој осо би су сре ће мо ми си о на -
ра, па сти ра, на ци о нал ног бу -
ди те ља, ду хов ни ка ње го вог оца
и, пре све га, ве ли ког при ја те -
ља на ро да у сва кој сло вач кој
за јед ни ци.

ПАН ЧЕ ВАЦ: С ка квим же ља -
ма и осе ћа њи ма сту па те у не
та ко ла ку слу жбу?

ЈА РО СЛАВ ЈА ВОР ЊИК: Ову
функ ци ју пре у зи мам с ве ли ким
по што ва њем, али и стра хом.
Би ти пр ви ме ђу јед на ки ма но -
си са со бом ве ли ку од го вор -
ност. За да так је те жак, а по -
треб но је пу но раз у ме ва ња и
пра вед но сти. Же лим да бу дем
до бар ко ор ди на тор и кор ми лар
на ше цр кве. Ми слим на то да
тре ба да ти сва ко ме про стор за
по зи тив не ства ри, ка ко би сва -
ко мо гао да уло жи мак си мум
за до бро бит на ше цр кве. Же -
лим да оја чам по себ но сла бе,
јер је сва ки ла нац сна жан коли -
ко и ње го ва нај сла би ја ка рика.

l До не дав но сте би ли два на -
ест го ди на све ште ник у цр кве -
ној оп шти ни Хај ду чи ца, где сте
из гра ди ли у пот пу но сти но ву
цр кву, и осам го ди на у Кул пи -
ну. У обе цр кве не оп шти не успе -
ли сте, ка ко ду хов но, та ко и
ма те ри јал но, да по бољ ша те ста -
ње. Са да, ка да сте по ста ли би -
скуп, да ли ће те и да ље оста ти
у цр кве ној оп шти ни у Кул пину?

– Је сте, мо ја пр ва слу жба би -
ла је у Хај ду чи ци. То је би ла је -
ди на сло бод на цр кве на оп шти -
на у вре ме мог за вр шет ка сту -
ди ја. У том ма лом ба нат ском
се лу про жи вео сам нај леп ше
тре нут ке са сво јом су пру гом.
Та мо су нам се ро ди ла оба си -
на. Хај ду чи ча ни су нам као све -
ште нич кој по ро ди ци отво ри ли
сво ја ср ца и ду шу и има ли су
по ве ре ње у свог све ште ни ка.
За то смо и за јед нич ким сна га -
ма ус пе ли да из гра ди мо храм
бож ји. На са бо ру цр кве не оп -
шти не јед но гла сно су од лу чи -
ли да оста нем и да ље њи хов
ду хов ни па стир, али и би скуп.

l За сле де ћу го ди ну пла ни -
ра те ве ли ку цр кве ну про сла ву?

– На ред не го ди не, ако Го спод
до зво ли, про сла ви ће мо 100 го -
ди на ау то ке фал но сти на ше дра -
ге цр кве у Ср би ји. То зна чи да
смо не ка да би ли као за јед ни ца
део цр кве у Сло вач кој. Иа ко смо
ту то ри јал но раз дво је ни већ 100
го ди на, ду хов но смо би ли и је -
смо део ЕЦАВ у Сло вач кој. Цен -
трал ну про сла ву пла ни ра мо у
Ста рој Па зо ви, а про сла ва ће се
одр жа ти и у Па ди ни и у Бач -
ком Пе тровцу.

l Ро ди ли сте се у Бач кој Па -
лан ци, од ра сли у Се лен чи, а
по сле сред ње шко ле у Бач ком
Пе тров цу за вр ши ли Еван ге -
лич ки те о ло шки фа кул тет у
Бра ти сла ви. Шта вас је мо ти -
ви са ло да оде те на те о ло шки
факул тет?

– За вре ме сред ње шко ле
при пре мао сам се за сту ди је
ге о гра фи је, јер сам обо жа вао
тај пред мет, по го то во по ли тич -
ку ге о гра фи ју. На те о ло ги ји сам
знао да сам на пра вом ме сту.
Већ у пр вој го ди ни осе тио сам
да је то оно што же лим. Сту ди -
рао сам с ве ли ким ен ту зи ја -
змом и ве ли ком љу ба вљу. Знао
сам се бе да за ми слим ка ко ћу
цео свој жи вот да во дим љу де
Хри сту. Во лим ја ко љу де, сва -
ки су срет и раз го вор. Ко му ни -
ка тив ност и отво ре ност су мо -
ји при ја те љи. За вре ме мог два -
де се то го ди шњег ра да мо гу да
по твр дим да је то јед на од бит -
ни јих вред но сти ко ју све ште -
ник мо ра да по се ду је.

l Са су пру гом Та тја ном има -
те два си на, Мар ти на Ја на и

Ан дре ја Јо зе фа. Да ли они већ
са да пла ни ра ју не ку про фе сију?

– По ро ди ца је за ме не све,
за хва љу ју ћи њој мо гу да са вла -
дам све лич не и про фе си о нал -
не ми си је. То је ме сто где цр -
пим енер ги ју и љу бо мор но је

чу вам као зе ни цу сво га ока. За
све успе хе у мом жи во ту глав -
ну за слу гу има мо ја су пру га.
Мар тин Јан је ста ри ји и сле де -
ће го ди не га че ка фа кул тет. Он
ви ди се бе у дру штве ним на у -
ка ма. Ја ко до бро се пре по зна је
у те о ло ги ји, фи ло зо фи ји,

психоло ги ји, исто ри ји, стра -
ним је зи ци ма и у пра ву. Бит но
је са мо да упи ше оно што ствар -
но же ли и сту ди ра оно што ће
во ле ти у жи во ту. За Ан дре ја
Јо зе фа је још те шко ре ћи, али
бих и ње га ока рак те ри сао као
дру штве но ори јен ти са ног и не
би ме уоп ште јед ног да на за -
чу ди ло да упи ше те о ло ги ју. Сва -
ке не де ље од ма ле на је с на ма
на бо го слу же њу.

l И, за крај, ко ји је ваш оми -
ље ни би блиј ски ци тат?

– „Као што че зне је лен за из -
во ри ма во да, та ко че зне ду ша
мо ја Те би, Бо же.” Пса лам 42,2.

Си нод Сло вач ке еван ге лич -
ке цр кве у Ср би ји је Ја вор њи ка
по твр дио као иза бра но га би -
ску па 1. ју ла 2020. го ди не. Као
би скуп, за ме ни ће до са да шњег
би ску па Сло вач ке еван ге лич ке
цр кве у Ср би ји Са му е ла Вр бов -
ског, ко ји оста је у зва њу по ча -
сног би ску па.

Усто ли че ње би ску па пла ни -
ра но је на дан ре фор ма ци је, 31.
ок то бра, ове го ди не, у Кул пину.

Но во и за бра ном би ску пу же -
ли мо бож је вођ ство и бла го -
слов у од го вор ној слу жби ко ја
му је од Бо га по ве ре на.

Але на Ку лик

НО ВИ БИ СКУП СЛО ВАЧ КЕ ЕВАН ГЕ ЛИЧ КЕ ЦР КВЕ А. В. У СР БИ ЈИ

ЗА СЕД МОГ БИ СКУ ПА ОДА БРАН ДО СА ДА ШЊИ
СВЕ ШТЕ НИК У КУЛ ПИ НУ ЈА РО СЛАВ ЈА ВОР ЊИК

СЛО ВАЧ КИ ОБИ ЧА ЈИ И ТРА ДИ ЦИ ЈА

Свад бе ка квих ви ше не ма (1)
Пр ви хлад ни ји да ни на ја вљу ју
до ла зак је се ни, a то je не ка да
би ло вре ме свад би, ко јих је у
Вој ло ви ци у том пе ри о ду би ло
и до де сет. Иа ко су се све свад -
бе де се ти на ма го ди на од ви ја -
ле пре ма ста рим оби ча ји ма,
сва ка је би ла дру га чи ја и би ла
је при ча за се бе, ко ја се ме ђу
ста ри јим љу ди ма још увек пре -
при ча ва. Ка ко је то не ка да би -
ло, пи та ли смо Ка ту За фи ро -
вић, чи ји је отац сви рао на
свад ба ма, па ње на се ћа ња нај -
да ље до пи ру.

Пр ви ко рак ка свад би би ла је
про сид ба. Не мно го ра ни је, от -
при ли ке ме сец да на, мла до же -
ња би с ро ди те љи ма и бли жом
род би ном до шао у ку ћу бу ду ће
мла де у про сид бу. Ту се, уз ша -
лу, на ја вљи вао раз лог до ла ска,
али за вр шну реч би из го во рио
мла до же ња, ка да би упи тао мла -
ди не ро ди те ље да ли до зво ља -
ва ју сво јој ћер ки да по ђе за ње -
га, а бу ду ћу мла ду да ли она то
же ли. Тек ка да би до био при -
ста нак, би ло би из не то по слу -
же ње и за по че то ве се ље. Да ће
би ти свад бе, огла ша ва ло се не -
де љом у цр кви, три пу та. И
млада и мла до же ња су има ли
свог дру жбу (мла дић из бли же
род би не) ко ји је по себ ном

рецита ци јом, на дан тре ћег
огла ша ва ња, у не де љу по под -
не, по зи вао ста рој ка, ку мо ве,
род би ну, при ја те ље и ком ши је
на свад бу. Дан пре то га, у су бо -
ту, кума, де ве ру ше и мла ђе же -
не из род би не ки ти ле би креп-
-па пи ром и сви ле ним тра ка ма

по се бан штап за дру жбу, свад -
бе ни вен чић као украс на ре ве -
ру, и фла шу из ко је је он у сва -
кој ку ћи оста вљао узо рак свад -
бе ног ви на. Мла ђи из бли же
род би не по зи ва ни су за по слу -
ха че (по ма га че). У не де љу, на -
кон по зи ва ња, би ла је ве че ра
за ста рој ка, ку мо ве и по слухаче,

на ко јој су се до го ва ра ли око
да љих при пре ма. Ову ве че ру и
свад бе ни ру чак су при пре ма ле
ста ри је и ис ку сни је же не из
род би не. Оне би већ у сре ду
ме си ле ре зан це за су пу, у пе -
так, дан пре свад бе, спре ма ле
све што тре ба за свад бе ни дан,
а у су бо ту би већ у ра ну зо ру
за по чи ња ле при пре му све ча ног
руч ка. У ме ђу вре ме ну, и му -
шкар ци су има ли свој део по -
сла: у че твр так су ку ва ри ца ма
при пре ма ли ме со, кла ли сви -
ње, а мла ђи му шкар ци су из
мла до же њи не ку ће на оки ће -
ним ко њи ма и укра ше ним ко -
ли ма, уз пе сму, ишли у ку ћу
мла де ка ко би пре ве зли на ме -
штај, пе ри не и ја сту ке ко је мла -
да, као ми раз, до но си мла до -
же њи. На рав но, то ни је мо гло
да про ђе без ра до зна лих по гле -
да Вој лов ча на. У ско ри је вре ме
овај оби чај је из о ста вљан.

У пе так су по зва ни го сти до -
но си ли по кло не, ко ла че, тор -
те и жи ве ко ко шке, ко је су до
уве че би ле за кла не и спрем не
за свад бе ну су пу. Ра ни је се са -
ла за свад бу из најм љи ва ла пра -
зна, па су у пе так до но ше ни
сто ло ви и та њи ри од род би не,
а део по слу ха ча је при пре мао
сто ло ве и укра ша вао са лу.
Касни је су са ле би ле опре мље -

ни је, већ је би ло сто ло ва и та -
њи ра, па су по слу ха чи са мо
укра ша ва ли. По сле за вр ше них
по сло ва при пре мао се па при -
каш, али пре ве че ре из мла -
до же њи не ку ће су пред мла -
ди ну ку ћу до ла зи ли пе ва чи
ко ји су пе ва ли на ка шу – пе -
сму чи јим се са др жа јем мла -
да опра шта ла од де во ја штва.
Пре за вр шет ка пе сме мла да
је из ла зи ла пред пе ва че ну де -
ћи их ко ла чи ма и пи ћем.
(На ста вак у сле де ћем до дат ку)

М. К.

СУ СРЕТ СВЕ ШТЕ НИЧ КИХ ПО РО ДИ ЦА

Ти тел ски брег и ча роб на Тиса
од мор за ду шу и дру же ње 
с ко ле га ма и по ро ди цом

Сва ке го ди не кра јем ав гу ста
је дан пе так по све ћен је упра во
све ште нич ким по ро ди ца ма
Сло вач ке еван ге лич ке цр кве у
Ср би ји. Иа ко све ште ни ци има -
ју че сте за јед нич ке са стан ке,
ово је при ли ка да се овог пу та
за јед но с по ро ди ца ма ма ло ис -
кљу че из сва ко днев них по сло -
ва и ужи ва ју у дру же њу. Ове
го ди не су се оку пи ли у пе так
28. ав гу ста на Ти тел ском бре -
гу, мо же се ре ћи на не у трал -
ном те ре ну, иа ко су се до са да
оку пља ња одр жа ва ла у не кој
од цр кве них оп шти на. По след -
ње тр за је ле та ис ко ри сти ли су
за пик ник, ка ко ка жу, на по ла
пу та из ме ђу Бач ке, Ба на та и
Сре ма.

Ти тел ски брег је по знат по
свом биљ ном и жи во тињ ском
све ту, па је и ста вљен под за -
шти ту као спе ци јал ни ре зер -
ват при ро де. По ред ра зно вр -
сног биљ ног и жи во тињ ског све -
та, на Ти тел ском бре гу по сто ји
и шест ре ги стро ва них и де ли -
мич но ис тра же них ар хе о ло -
шких на ла зи шта. Сам брег је
сва ка ко нео би чан и је дин ствен.

Ви дик од го ре пу ца на све стра -
не, цео Ти тел је као на дла ну
– ре ка Ти са, ушће Бе ге ја у Ти -
су и кеј са спо ме ни ком, град -
ским ку па ли штем и пла жом
на Ти си.

Вред не ру ке же на, мо жда и
по не ког му шкар ца, спре ми ле
су ра зно вр стан до ру чак ко ји је
по слу жен на бре гу. По сле до -
руч ка одр жа на је крат ка ли -
тур ги ја ко ју је при пре мио Сла -
ђан Да ни јел Ср дић, све ште ник
из Ја но ши ка. При сут не је по -
здра вио пред сед ник Си но да
Бра ни слав Ку лик, све ште ник у
цр кве ној оп шти ни у Вој ло ви -
ци, као је дан од ор га ни за то ра.
По ред мо ли тве, при сут ни из
Арад ца, Ја но ши ка, Ко ва чи це,

Вој ло ви це, Па ди не,
Ла ли ћа, Кул пи на,
Сил ба ша, Ста ре Па -
зо ве, Бе о гра да, Пив -
ни ца, за пе ва ли су и
не ко ли ко цр кве них
пе са ма уз му зич ку
прат њу на ги та ри
Аде ле Об шуст из
Арад ца. За про по вед
је био за ду жен но во -
и за бра ни би скуп 
СЕ АВЦ у Ср би ји Ја -
ро слав Ја вор њик, који

је ујед но и све ште ник у цр кве -
ној оп шти ни у Кул пи ну.

Дру же ње су на ста ви ли по сле
не ког вре ме на на кр ста ре њу
ре ка ма Ти сом и Бе ге јом. Ово -
го ди шњи су срет је за вр шен уз
ри бље спе ци ја ли те те у ре сто -
ра ну „Ма ла чар да”, са за кључ -
ком да им је ова кав из лет при -
јао и да би мо гли че шће да се
су сре ћу и дру же. A. K.

Мр Павел Скленар,
сениор-декан Баната

Павел Скленар је рођен 2. фебруара
1949. у Лугу. Завршио је Евангелич-
ки 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 њего-
вог целокупног служења у цркви, је-
сте отвореност и доступност људи-
ма, 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 јануа-
ру 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 по-
прављене 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 при-
суству 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.
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Два де сет пр ви век, век на у ке и
тех но ло ги је, вре ме нам је по -
ста ло не про це њи ва вред ност, а
љу ди све ви ше стран ци јед ни
пре ма дру ги ма. Го ди на ко ја
сит ним ко ра ци ма иде ка свом
за вр шет ку, по ред свих сво јих
спе ци фич но сти, под се ти ла нас
је на не ка ва жна, али за не ма -
ре на на че ла. Раз вој тех ни ке и
на у ке, вир ту ел ни свет ко ме све
ви ше по чи ње мо да ро бу је мо,
огра ни ча ва ју нас на ми ни мал -
ну ко му ни ка ци ју очи у очи с
дру гим љу ди ма. Све по ста је
нео пи пљи во, а ви дљи во: он лајн
ку по ви на, вир ту ел на че стит ка
и раз глед ни ца, ди ги тал на фо -
то гра фи ја, ко ју не мо же мо ока -
чи ти на зид или ста ви ти на по -
ли цу (осим ако се не ра ди о
„Феј сбу ку” или „Ин ста гра му”).

Упра во кад је реч о фо то гра -
фи ји, о том за бе ле же ном тре -
нут ку не ког зна чај ног до га ђа -
ја, ви ди мо ко ли ко је го ми ла -
ње мно штва успо ме на са чу ва -
них у не кој елек трон ској ку -
ти ји без вред но. Кул ту ра, тра -
ди ци ја, је зик и де лат но сти чу -
ва ју се од за бо ра ва за хва љу ју -
ћи умно го ме упра во фо то гра -
фи ја ма ко је ви се на зи до ви ма
ет но-ку ћа или му зе ја. Та ко мо -
же мо ви де ти број не тран сфор -
ма ци је кроз ко је је не ка за јед -
ни ца про ла зи ла и под ко ли ки
ути цај че га је пот па да ла. Вре -
ме у ко јем је кон цепт фо то -
гра фи је на стао од ре ђи ва ло је
и на чин на ко ји ће се љу ди
сли ка ти. За то да нас ка да по -
гле да мо ста ре сли ке ви ди мо
да се на њи ма љу ди рет ко или
го то во уоп ште не сме ју. Са вре -
ме не фо то гра фи је об у хва та ју
дру га чи ји кон цепт. Фо то гра -
фи са ње у да на шње вре ме не -
ма чар ко ју је не кад по се до ва -
ло. Фо то гра фи ше мо се сва ко -
днев но без раз ло га, у сва ка -
квим си ту а ци ја ма, све ча ним
при ла ка ма или обич ним тре -
ну ци ма, сто га нам та кве сли ке
и ни су од не ког зна ча ја. Оно
што се не де ша ва че сто, че га
има мо ма ло, це ни мо ви ше. Та -
ко су и сло вач ким ста нов ни -
ци ма Вој ло ви це ста ре фо то -
гра фи је њи хо вих пре да ка не -
про це њи ве. Ма те ри јал но гле -
да но, мо жда су и без вред не,
али ду хов на вред ност, ко ја је

умно го ме из над ма те ри -
јал не, ве о ма је ве ли ка.

Нај ста ри ја фо то гра фи ја
да ти ра из 1906. го ди не

У сва кој ку ћи не из о став -
ни део је по ро дич ни пор -
трет. До вољ но је ба ци ти
по глед на сли ку и већ се
мо же на слу ти ти ко има ко -
ли ки зна чај: на сре ди ни
фо то гра фи је се де ба ка и
де ка. У кри ли ма су им нај -
мла ђи уну чи ћи или пра у -
ну чи ћи. Иза њих од мах
иду де ца са сво јим брач -
ним парт не ри ма. Бу ду ћи
да су не ка да по ро ди це у
Вој ло ви ци бро ја ле ве ли ки
број чла но ва, фо то гра фи -
ја је по не кад је два успе ва -
ла да об у хва ти чи та ву ску -
пи ну љу ди. По ро дич ни
пор тре ти су фо то гра фи са -
ни нај ве ћим де лом у дво -
ри шту до ма ћин ства и на свад -
ба ма. По сле не ког вре ме на, ка -
да де ца с тих сли ка од ра сту и
оста ре, при ча ју сво јим уну ци -
ма о род бин ским ве за ма об ја -
шња ва ју ћи ко је ко. На тај на -
чин чу ва ју сво је прет ке од за -
бо ра ва јер љу ди уми ру тек он -
да кад пре ста не мо да их по ми -
ње мо. Култ пре да ка код Сло -
ва ка у Вој ло ви ци ве о ма је це -
њен. Ми не до зво ља ва мо да
сен ка за бо ра ва пад не на оне
ко ји су би ли за чет ни ци кул ту -
ре и тра ди ци је на овим про -
сто ри ма.

Про цес фо то гра фи са ња
дожи вља ван је као
изузетна све ча ност

По ред по ро дич них пор тре та,
ве ли ку уло гу на ста рим фо то -
гра фи ја ма игра ју и сли ке мла -
де на ца. Вој ло вач ки мла ден ци
на цр но-бе лим фо то гра фи ја об -
у че ни су у по себ ну, свад бе ну
но шњу. По ред та квих сли ка,
по сто је и оне на пра вље не не -
по сред но по сле вен ча ња, испред
сло вач ке цр кве у вој ло вач ком
пар ку. Ис пред цр кве оста ли су
за бе ле же ни и тре ну ци на кон
пр ве при че сти, ко ја је од из у -
зет ног зна ча ја за еван ге ли стич -
ку ве ру. Та ко ђе, ста лак с цве -
ћем је не из о став ни ре кви зит
на сли ка ма на ко ји ма се на ла -
зе мла де де вој ке, ко је се др же
за ру ке. Ту су и сли ке вој ни ка у

уни фор ма ма, спрем них за по -
ла зак у рат. Ме ђу оним нај -
ста ри јим сли ка ма мо ти ви ро -
ђе ња су ве о ма рет ки, или их
го то во не ма, док је мо тив кр -
ште ња за бе ле жен нај че шће у
ви ду сли ке на ко јој се на ла зи
ку ма с но во ро ђен че том, бу ду -
ћи да је уло га ку ме би ла ве ли -
ка. С дру ге стра не, фо то гра -
фи са ње са хра на ни је би ло чуд -
но. У тре ну ци ма нај ве ћих ту -
га пра вље не су по след ње фо -
то гра фи је пре ми ну лог с по ро -
ди цом, по угле ду на вик то ри -
јан ско до ба. Тре ба има ти у ви -
ду да је фо то гра фи са ње не ка -
да би ло из у зет но ску по, па не
чу ди што су се не ки сли ка ли
јед ном или ни јед ном у свом
жи во ту. Про цес фо то гра фи са -
ња до жи вља ван је као из у зет -
на све ча ност. Не по сред но пре
до ла ска фо то гра фа из ор ма на
су ва ђе не и обла че не нај леп -
ше но шње. Ка ко је Вој ло ви ца
на се ље ко је је пре ко сво јих
пле ћа пре ба ци ло мно ге ра то -
ве, за бе ле же не су и фо то гра -
фи је на ко ји ма се се о ски по -
сло ви оба вља ју на има њу код
дру гих на род но сти. Бу ду ћи да
су и Нем ци жи ве ли на овим
под руч ји ма, не тре ба да нас
чу ди што су на не ким фо то -
гра фи ја ма би ли за бе ле же ни и
они. Та ко по сто ји јед на фо то -
гра фи ја на ко јој се на ла зе Сло -
ва ци ко ји по ма жу при ли ком
об ра де тр ске на не мач ком

имању.  По пут те сли ке, по -
сто ји још јед на нео бич на при -
ча за бе ле же на оштрим оком
фо то гра фа. На и ме, реч је о
сли ци на ко јој су мла де де вој -
ке то ком пре ла усли ка не с не -
мач ким мла ди ћи ма. У гру пу
сли ка с мо ти ви ма сва ко днев -
ног жи во та убра ја ју се и оне
на ко ји ма је оста ло за бе ле же -
но оба вља ње по љо при вред них
по сло ва, по пут ко ше ња жи та
и по зи ра ња по ред ма ши на тек
из ни клих из про из вод ње, кућ -
не ра ди но сти, за тим сан ка ње,
пот ки ва ње ко ња…

Сли ка ње де це ни је би ло
тако че сто

У вре ме ка да вак ци не ни су би -
ле то ли ко рас про стра ње не, а
смрт ност де це ве ли ка, фо то -

гра фи је су оста ле као је -
ди ни под сет ник по је ди них
чла но ва по ро ди це ко ји се
ту, на жа лост, ни су ду го за -
др жа ли. Па жња ко ја се
усме ра ва ла фо то гра фи са -
њу де це би ла је јед на ка па -
жњи фо то гра фи са ња свих
дру гих тре ну та ка. Де ца ко -
ја се де у ла во ру об у че на,
или се игра ју на ули ци,
пра ве акро ба ци је, пе њу се
јед ни дру ги ма на ле ђа, че -
сти су мо ти ви. Сли ка ње
де це ни је би ло та ко че сто
ка ко то да нас ра ди мо, ни -
је се мо гао ухва ти ти сва ки
мо мент од ра ста ња, те су
упра во због то га ма ло број -
ни за бе ле же ни тре ну ци би -
ли из у зет но це ње ни. Пу -
тем мо ти ва с фо то гра фи -
ја, тра ди ци јом и при ча ма
пре но ше ним с ко ле на на
ко ле но ус пе ли смо да ство -

ри мо и ре кон стру и ше мо жи -
вот Сло ва ка у Вој ло ви ци од не -
ких нај ра ни јих тре ну та ка њи -
хо вог до се ља ва ња на под руч је
Вој ло ви це. Оно што ви ди мо,
го во ри нам о то ме ко ли ко су
се и на ко ји на чин та да шњи
жи во ти раз ви ја ли и на пре до -
ва ли. Мо же мо да до но си мо за -
кључ ке да се мо да ме ња ла и
та да, не бр зи ном ко јом се то
да нас од и гра ва, али о про ме ни
сти ла мо же мо да го во ри мо гле -
да ју ћи фо то гра фи је мла де на -
ца пре и по сле ра та, као и бо је
и сим бо ле ко ји су до ми нант ни
на сли ци. Мо тив за јед ни штва,
зна чај по ро ди це, ува жа ва ње ме -
ђу љу ди ма и од но си бли ско сти
су оно о че му нам го во ре по ро -
дич ни пор тре ти док ви се на

зидо ви ма и под се ћа ју нас на
оне по ти сну те вред но сти. Сре -
ћа на свад бе ним сли ка ма, те
ту га на сли ка ма са хра на ја сно
у цен тар ста вља ју про ла зност
жи во та. Док скла па мо сли ку
жи во та Сло ва ка пу тем ста рих
фо то гра фи ја, ја сно нам пред
очи до ла зи јед на ва ро ши ца,
ушу шка на у бли зи ни Ду на ва,
чи ји су ста нов ни ци зна ли да
це не оно што им је да то и за бе -
ле же оно што им је би ло од из -
у зет не вред но сти. Ја сност ових
фо то гра фи ја из 20. ве ка за и ста
је из не на ђу ју ћа. Ка да по гле да -
мо фо то гра фи ју, вр ло ла ко мо -
же мо ви де ти ште се же ле ло по -
ка за ти, не ма пре ве ли ке гу жве,
бес по треб них де та ља, већ је то
ја сан при каз оно га што је тре -
ба ло да бу де за бе ле же но. У очи
упа да и при род ност Сло ва ка на
фо то гра фи ја ма. Од су ство осме -
ха или са мо ње гов на го ве штај
не зна че да су љу ди би ли не -
срећ ни. Сам про цес фо то гра -
фи са ња зах те вао је вре ме, па
су озбиљ ни из ра зи ли ца би ли
не што што се је ди но ла ко одр -
жа ва ло због ду жи не про це са. У
џе пу успо ме на љу бо мор но оста -
ју са чу ва не фо то гра фи је јед ног
на ро да ко ји је увек ишао у ко -
рак с вре ме ном, не за бо ра вља -
ју ћи сво ју тра ди ци ју и оне ко ји
су му је по ве ри ли на чу ва ње.
Фо то гра фи је су је дан од из вр -
сних под сет ни ка на мно ге ства -
ри у жи во ту. Оне мир но жи ве
на зи до ви ма со ба или у ал бу -
ми ма ко је ли ста мо сва ки пут
као под сет ник на на ше успо -
ме не. Док при ча мо при че ко је
се кри ју иза за бе ле же ног тре -
нут ка, из но ва про жи вља ва мо те
мо мен те из раз ли чи тих пер -
спек ти ва. Док др жи мо у ру ка -
ма фо то гра фи је, дав на вре ме -
на чи не нам се бли жим. Та ко
су и Сло ва ци из Вој ло ви це при -
бли жи ли не ка да шњи жи вот,
тру де ћи се да на при че ста рих
фо то гра фи ја не пад не пра ши -
на за бо ра ва. Ве ли ке збир ке та -
квих при ка за из при ват них вла -
сни штва из ло же не су у ет но-
ку ћи ко ја се на ла зи у скло пу
СКПД-а „Ђе тван” и Ма ти ци сло -
вач кој у Вој ло ви ци, те сва ко ко -
га за ни ма дух про шло сти за бе -
ле жен овим пу тем, мо же до ћи
да по гле да.

Ми о на Па влов

(На ста вак из 
про шлог до дат ка)

Про паст ре во лу ци је
1848–1849.

Јо зеф Ми ло слав Хур бан је био
и ак тив ни уче сник ре во лу ци је
1848–1849. го ди не, као је дан
од во ђа Сло вач ког устан ка. Та -
ко је по стао ви со ко по зи ци о -
ни ран по ли ти чар. Пи сао је ре -
во лу ци о нар не зах те ве сло вач -
ког на ро да ма ђар ској вла ди и
са ста вио про глас „Бра ћо Сло -
ва ци”. Од сеп тем бра 1848. до
рас пу шта ња ре во лу ци о нар ног
по кре та био је пр ви пред сед -
ник Сло вач ког на род ног са ве -
та, нај ви шег по ли тич ког те ла
Сло ва ка, а ис по ста ви ће се и

по след њи, све до 1918. го ди не.
По што је за њим, Шту ром и
Хо џом, због пре врат нич ког де -
ло ва ња, ма ђар ска ре во лу ци о -
нар на вла да рас пи са ла по тер -
ни це, Хур бан се скло нио у Че -
шку. У Пра гу је уче ство вао на
Пр вом све сло вен ском кон гре -
су, на ко ме је по моћ за тра жио
не са мо од Че ха не го и од Ср ба
и Хр ва та. По ред срп ских вел -
мо жа ко ји су по мо гли сло вач -
ким до бро во љач ким је ди ни ца -
ма ис по ру ка ма оруж ја и нов -
ца, по зи ву су се ода зва ли и срп -
ски до бро вољ ци.

Хур ба но ви у Вој во ди ни

Пре ма не ким се ћа њи ма, на ко -
ја се из ме ђу два свет ска ра та по зи вао и Ми лош Цр њан ски,

Хур бан је 1848. го ди не по се -
тио свог ду хов ног са бра та све -
ште ни ка Ште фа на Ле шку у Ста -
рој Па зо ви. Тад се ви ше од сто
Сло ва ка из тог се ла до бро вољ -
но при ја ви ло да оде у срп ске
вој не кам по ве у Кар лов ци ма и
су прот ста ви се ма ђар ским тру -
па ма. За ни мљи во је да је у
истом срем ском ме сту, од 1874.
до сво је смр ти 1914. го ди не,
слу жбо вао, као сло вач ки еван -
ге лич ки све ште ник, дру ги Хур -
ба нов син Вла ди мир Хур бан.
Ста ро па зов ча ни ис ти чу да су
та да шњи сло вач ки пр ва ци пре -
шли све ча но укра ше ним ко чи -
ја ма, че тво ро пре зи ма, го то во

чи та во Ау стро у гар ско цар ство
од ју га до се ве ра и на зад (пут
од 1.000 км) да би из да ле ке
Хлбо ке до ве ли Хур ба на и ње -
го ву су пру гу Ау гу ста Шту ро ву,
си но ви цу Љу до ви та Шту ра, у
Па зо ву. Мла ђи Хур бан је, као
и отац, био ве ли ки кул тур ни
пре га лац, пан сла ви ста и про -
све ти тељ у свом кра ју. По кре -
нуо је осни ва ње сло вач ког ама -
тер ског по зо ри шта и сло вач ке
чи та о ни це. За хва љу ју ћи ње му
је Ста ра Па зо ва, по ред Срем -
ских Кар ло ва ца, по ста ла нај -
ва жни ји цен тар пан сла ви зма у
Сре му и ши ре. Хур ба нов син
Вла ди мир Хур бан Вла ди ми ров
на ста вио је оче вим и де ди ним
сто па ма, ра де ћи у Ста рој Па -
зо ви као па стор, нај плод ни ји
сло вач ки драм ски пи сац, про -
све ти тељ и ор га ни за тор кул -
тур ног жи во та.

Су о сни вач Ма ти це
словачке и ува же ни
пансла ви ста

По сле про па сти ре во лу ци је
1849. Јо зеф Ми ло слав Хур бан
ни је мо гао да се ба ви по ли ти -
ком. Тек с па дом Ба хо вог ап -
со лу ти зма он се вра тио по ли -
ти ци уче ству ју ћи у пи са њу Ме -
мо ран ду ма сло вач ког на ро да,
ко ји је во дио ства ра њу Ма ти це
сло вач ке. Био је и је дан од ње -
них осни ва ча 1863. го ди не и

члан од бо ра. По сле Ау стро-
-угар ске на год бе 1867. го ди не
Хур бан је два пу та хап шен због
сво је по ли тич ке ак тив но сти и
отво ре не кри ти ке не прин ци -
пи јел не ко а ли ци је. По за тва -
ра њу три ју сло вач ких гим на -
зи ја и Ма ти це сло вач ке Хур -
бан је свој ал ма нах „Ни тра” по -
но во штам пао, као у пр вим

дани ма из ла же ња, на че шком
је зи ку, на шта су ње го ви са -
бор ци и мла ди след бе ни ци
него до ва ли. Тај по тез је оправ -
да вао же љом да ука же на зајед -
ни штво два ју је зи ка и народа.

У по зним го ди на ма он се
посве тио пи са њу оп се жне

биогра фи је Љу до ви та Шту ра,
као и се ћа ња на ре во лу ци ју
1848–1849. За сво га жи во та
Хур ба на су, као нај зна ме ни ти -
јег Сло ва ка, ве о ма ува жа ва ли
у по ро ди ци сло вен ских на ро -
да, Че си, Ру си, Хр ва ти и Ср би.
Ка да је 1888. Хур бан умро, вест
о ње го вој смр ти бол но је
одјекну ла ши ром Сло вач ке, у

Пе тро гра ду, Мо скви, Пра гу, За -
гре бу и Бе о гра ду. Вр сни по зна -
ва о ци Хур ба но вог жи во та и де -
ла су за кљу чи ли да је Јо зеф
Ми ло слав Хур бан био ис тра -
јан чо век ко ји је „за гри зао сва -
ки про блем”.

Иван За фи ро вић

ВОЈ ЛОВ ЧА НИ И МО ДА ЕПО ХЕ

ЧУ ВА ЊЕ ЦР НО-БЕ ЛИХ УСПО МЕ НА

ВЕ ЛИ КА НИ СЛО ВАЧ КЕ ИСТО РИ ЈЕ (2)

До сле дан бо рац за пра ва и сло бо ду сло вач ког и сло вен ских на ро да
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По сао уз ат мос фе ру
дру же ња и за ба ве

Пре ма ње од осам го ди на Сло -
вач ко кул тур но-про свет но
дру штво „Ђе тван” из ра зи ло је
по тре бу за до ма ром. На оглас
се при ја вио брач ни пар Ан ка
и Сте ви ца Би ро ви ца. Че као
их је ре но ви ран, од мах усе -
љив стан, у ко ји су се, по сле
оба вље них фор мал но сти, усе -
ли ли. Ти ме је за по че ла њи -
хо ва функ ци ја до ма ра. Вред -
не ру ке ових љу ди су од мах
кре ну ле да уре ђу ју про сто ри -
је, ба шти це и дво ри ште. Већ
на кон крат ког вре ме на сва ко
ко би пре ко ра чио „Ђе тва нов”
праг, при ме тио би про ме не.
Ба шти це с пу но про цве та лих
ру жа и дру гог цве ћа, уред но
по ко шен трав њак, чи сто дво -
ри ште... Сте ви ца је про це нио
да би у не ким де ло ви ма дво -
ри шта мо гло да се по са ди др -
ве ће и та ко је за не ко ли ко го -
ди на из ни као ми ни-воћ њак с
де се так бре скви, ко је у цва ту
још ви ше укра ша ва ју дво ри -
ште, а у је сен по се ти о ци ма и
чла но ви ма дру штва ну де сво -
је пло до ве. Мно ги мла ден ци
ко ји су сво је вен ча ње про сла -
вља ли у ре сто ра ну у окви ру
„Ђе тва на” ове ко ве чи ли су све -
ча ност фо то гра фи ја ма у овом
цвет ном вр ту.

Али жи вот те че и Сте ван и
Ан ка су, ре ша ва ју ћи свој стам -
бе ни про блем, на ја ви ли од -
ла зак из „Ђе тва на”. То се до -
го ди ло овог ле та по след њих
да на ју ла. Же ле ли смо да чу -
је мо са да већ бив ше до ма ре с
ка квим ути сци ма од ла зе.

При чу је за по че ла Ан ка:
– Би ло је ја ко ле по, до ду -

ше по не кад и ма ње ле по, јер
ми смо дру га чи је за ми шља -
ли шта зна чи би ти до мар. Ка -
да смо ста ли на тло, ви де ли
смо да ће би ти дру га чи је. Пу -
но оба ве за, мно го ви ше не го
што смо оче ки ва ли, али ми
се ни смо да ли. Тру ди ли смо
се да све бу де под ко нац.

У раз го вор се укљу чу је и
Сте ви ца, па при чу на ста вља -
ју на из ме нич но:

– Би ли смо до ма ри у мо -
жда нај ин тен зив ни јем пе ри -
о ду ак тив но сти „Ђе тва на”.
Че ста пу то ва ња чла но ва, че -
сти до ла сци го сти ју, рет ко
ко ји ви кенд се ни је пу то ва -
ло, де ца, фол клор од ра слих,
по зо ри шне гру пе... Све је тре -
ба ло ис пра ти ти, по мо ћи при
уто ва ру ре кви зи та, до че ка ти
их и по ма га ти при ис то ва ру.
Сва ке го ди не се пу то ва ло у
Сло вач ку. Не ка да чак и че -
ти ри пу та. Ка да би на ши чла -
но ви би ли на го сто ва њу, ми
ни смо спа ва ли до сит них са -
ти, че ка ју ћи њи хов по вра так
и по ру ку: „Сти же мо, отва -
рај!” Ба ло ви и до чек но ве
годи не су се за вр ша ва ли ка -
да су се по здра вља ли ноћ и
дан и, уме сто од ла ска на спа -
ва ње, че ка ло нас је ра спре -
ма ње. Ипак, све то ни је би -
ло те шко, јер смо се и ми са
оста лим чла но ви ма укљу чи -
ва ли у ат мос фе ру дру же ња
и за ба ве. За то по ру ке за но -
ве до ма ре не ма мо. Ка да упад -
ну у ва тру, са ми ће се пе ћи,
ако оста не не ка ра на, и она
ће би ти успо ме на, ве ру јем,
као и све на ше, ле пе успо -
ме не.

На са стан ку Управ ног од -
бо ра по све ће ном до ма ри ма
та ко ђе је кон ста то ва но да је
са рад ња би ла из у зет на, на че -
му им УО за хва љу је, са же -
љом да и с но вим до ма ри ма
бу де бар ово ли ко успе шно.

М. К.

Ка жу да ако су тво ји сно ви и
ам би ци је ве ћи од гра да у ко -
ме се на ла зиш, то је знак да
тре ба да одеш. Па сош и ко фе -
ри у ру ка ма за мно ге мла де
Сло ва ке из Ср би је пред ста -
вља ју пр ви ко рак за од скоч ну
да ску до бо ље бу дућ но сти: бо -
љи усло ви сту ди ра ња, бо ља
пер спек ти ва, бо ље по слов не
по ну де, ве ћа и бр жа мо гућ -
ност на пре до ва ња, сти пен ди -
је за сту ден те.

То су са мо не ки од сви ма на -
ма до бро по зна тих раз ло га од -
ла ска на ших при ја те ља, по -
зна ни ка и по ро ди це. Сло ва ци
из Ср би је се нај че шће од лу чу -
ју да се вра те сво јим ко ре ни -
ма и иду у Сло вач ку. Не ки да
би на ста ви ли шко ло ва ње, а не -
ки да би до би ли при ли ку да
на ђу при сто јан по сао. Као при -
пад ни ци сло вач ке на ци о нал -
не ма њи не сти чу пра во на раз -
не бе не фи ци је ко је Сло вач ка
пру жа. За сту ден те по ла ко по -
чи ње про цес оса мо ста љи ва ња,
бру цо ши ма ин тер нат по ста је
дру га ку ћа, ци ме ри су као чла -
но ви по ро ди це, а ма ми ну ку -
хи њу за ме њу је мен за. Чак и
ве ли ки број мла дих па ро ва од -
лу чу је се баш за ту зе мљу сма -
тра ју ћи да је по год на за осни -
ва ње по ро ди це.

Је дан од по ка за те ља ко ли ко
на ших мла дих та мо има је су
тзв. бал кан ске жур ке, ко је увек
на пу не клу бо ве. Про гра ми раз -
ме не сту де на та, ко је има ју го -
то во сви фа кул те ти, или до -
би ја ње сти пен ди је за за вр ша -
ва ње сту ди ја у ино стран ству
пр ва су вра та ко ја се отво ре
сту ден ти ма и да ју им мо гућ -
ност за упо зна ва ње но вих зе -
ма ља и њи хо ве кул ту ре. На -
кон не ког вре ме на про ве де ног
та мо уса вр ше је зик, стек ну
при ја те ље, а ку ћи се вра те бо -
га ти ути сци ма, с но вим ис ку -
стви ма и на дом да ће мо ћи
по но во да оду и та мо на ста ве
свој жи вот ни пут.

Има ли смо при ли ку да на
ову те му по раз го ва ра мо са
Аном T. из Ко ва чи це, ко ја је
би ла део про гра ма раз ме не
сту де на та и ко ја је же ле ла да
с на ма по де ли сво је ис ку ство.
Упи са ла је фа кул тет у Сло вач -
кој без ика кве пред ста ве о то -
ме да мо же да по ста не део та -
квог про гра ма. Убр зо на кон
по чет ка пр вог се ме стра ви де -
ла је кон курс ве зан за раз ме ну
и од лу чи ла да про ба. То ком
пр ве го ди не сту ди ја вред но је
учи ла, тру ди ла се, ка ко би до -
би ла при ли ку да кон ку ри ше
за раз ме ну сту де на та и оде у
Не мач ку.

Обра зо ва ње и труд се ви ше

це не

Вре ме ко је је про ве ла та мо са
оста лим сту ден ти ма с раз ме не
пам ти ће це лог жи во та као јед -
но од нај леп ших ис ку ста ва. Ре -
дов но је по ха ђа ла на ста ву и све
сво је оба ве зе за вр ша ва ла на
вре ме, а сло бод но вре ме во ле -
ла је да про во ди са сво јим ин -
тер на ци о нал ним ци ме ри ма док
су при ча ли о кул ту ри, оби ча -
ји ма, ку хи њи… „Они ни кад ни -
су про ба ли па ла чин ке, ни су мо -
гли да пре ста ну да их је ду ка -
да сам им спре ма ла”, ис при -
ча ла нам је она. У Ср би ју не
на ме ра ва да се вра ти јер је, ка -
ко је и са ма ре кла, има ла мо -
гућ ност да ис ку си жи вот у две
ино стра не зе мље у ко ји ма се
обра зо ва ње и труд да ле ко ви -
ше це не, али и на чин жи во та
ко ји они жи ве ви ше јој се до -
па да и ви ше јој од го ва ра. Је -
ди ну за мер ку има ла је на „хлад -

но ћу” Не ма ца. То нам је по -
твр ди ла и Јо ва на К. из Вој ло -
ви це, ко ја је сво је сту ди ра ње
за по че ла у Не мач кој и та ко ђе
не пла ни ра да се вра ти у Ср би -
ју. Сло жи ле су се да, по ред свих
мо гућ но сти ко је сту ден ти и
мла ди та мо има ју, „хлад но ћа”
је ствар ко ја мо же у пот пу но -
сти да се за не ма ри. Уо ста лом
сва ки град ши ром Евро пе има
ин тер на ци о нал не сту ден те, та -
ко да вр ло ла ко мо же да се на -
ђе не ко слич ног мен та ли те та
и у Не мач кој.

Из тог крат ког раз го во ра с
њи ма мо же мо да за кљу чи мо да
се до ци ља до ла зи упор но шћу,
тру дом и ра дом. Ако го во ри мо
о жи вот ним стан дар ди ма у ино -
стра ним зе мља ма, они су сва -
ка ко ви ши, што су нам на ше
са го вор ни це и по твр ди ле, та ко
да је и жи вот та мо до ста ску -
пљи, и то не го во ри мо о лук су -
зном на чи ну жи во та, већ о

основ ним по треп шти на ма. Али
ве ћи на фа кул те та има на ста ву
ор га ни зо ва ну та ко да сту ден -
ти, по ред оба ве за на фа кул те -
ту, има ју вре ме на и мо гућ ност
и да на ђу по сао. Нај че шће то
бу ду ка фи ћи, про дав ни це, бу -
ти ци, по сло ви он лајн… Ме ђу -
тим, да ли сун це ту ђег не ба за -
и ста бо ље гре је и да ли вре ди
оти ћи, а оста ти ду хом, нај бо ље
зна ју они ко ји оду. Иа ко се, ка -
жу, иза гра ни ца бо ље и леп ше
жи ви и сту ди ра, до ђу мо мен ти
ка да их пре пла ве емо ци је, па
сва ко од њих бар на мо ме нат
осе ти на лет но стал ги је. Та да
вред но ра де и уче да све сво је
оба ве зе за вр ше на вре ме и што
пре до ђу ку ћи и ту про ве ду
распуст или го ди шњи од мор.

Ход ни ци ин тер на та оста ли
пра зни

Но во на ста ла си ту а ци ја у све ту
иза зва на са да већ до бро по зна -
тим ви ру сом ко вид 19, као и

код нас, до ве ла је до за тва ра -
ња фа бри ка и фа кул те та ши -
ром све та, та ко да је то сту ден -
ти ма и рад ни ци ма да ло зе ле -
но све тло да се већ у пр вим та -
ла си ма вра те сво јим ку ћа ма.
Фа кул те ти су ор га ни зо ва ли он -
лајн пре да ва ња ко ја су сту ден -
ти мо гли да пра те од ку ће и да
на тај на чин про ве ду и пре кра -
те сво је вре ме у пре по ру че ној
са мо и зо ла ци ји, на ко ју се ве -
ћи на њих од лу чи ла. На ша Ана
је би ла јед на од тих осо ба, јер
је про це ни ла да је опа сност
иста и из ван и уну тар гра ни ца
Ср би је, а сва ка ко је за њу би ло
бо ље да тај пе ри од про ве де код
ку ће у по ро дич ној ат мос фе ри.
Ме ђу тим, има и оних ко ји ни -
су ус пе ли да се вра те, већ су
оста ли да ту ма ра ју пра зним
ули ца ма Сло вач ке.

Сту ден ти у ин тер на ти ма почи -
њу да се при др жа ва ју но вих пра -
ви ла и ме ра пре до строжности.

Дру же ње у сту дент ским до мо -
ви ма се све ло на ми ни мум, ход -
ни ци ко ји ма је ра ни је од зва њао
смех, утих ну ли су. Ка ко је пан -
де ми ја по че ла да је ња ва, др жа -
ве отва ра ју гра ни це и по го ни у
фа бри ка ма су опет по че ли да
ра де, а на ши љу ди су по ла ко
по че ли да па ку ју сво је ко фе ре
и да се при пре ма ју за по вра так
на зад. Са сту ден ти ма је си ту а -
ци ја ма ло дру га чи ја, део њих је
мо рао да се вра ти и за вр ши сво -
је оба ве зе и школ ску го ди ну пре
по чет ка ле та, а део је то успе -
шно ура дио он лајн, или од мах
на кон отва ра ња фа кул те та, и са
осме хом на ли цу кре ну ли су ку -
ћи. До ду ше, иа ко се ле то већ
бли жи кра ју, ви рус нас све и
да ље вре ба.

По ред Ане и Јо ва не, ко је су
с на ма по де ли ле сво је ис ку ство
у ве зи с раз ме ном сту де на та и
сту ди ра њем ван Ср би је уоп ште,
по при ча ли смо с још не ким
сту ден ти ма ко ји су ов де на рас -

пу сту и рас пи та ли се ка ква је
про це ду ра за по вра так на зад
ка да до ла зиш из ри зич не зе -
мље. Од го вор је био исти од
свих: нај ма ње пет да на изо ла -
ци је у из најм ље ним сме шта ји -
ма, на кон то га те сти ра ње и, ако
тест по ка же не га ти ван ре зул -
тат, мо гу да се вра те у ин тер -
нат и нор мал ном на чи ну жи -
во та. Због ових окол но сти рас -
пуст им се скра ћу је и за то по -
ку ша ва ју да што ви ше вре ме на
про ве ду с при ја те љи ма и по -
ро ди цом, јер пред ви ђа ња за да -
љи пе ри од ни су обе ћа ва ју ћа и
ни су си гур ни ка да ће опет мо -
ћи да се вра те.

Они ко ји су оста ли мо гу са -
мо да се на да ју да не ће мо ра ти
да ку пе кар ту у јед ном сме ру
до бо љег жи во та, а они ко ји су
оти шли – да ће се јед ном вра -
ти ти. Не за то што мо ра ју, већ
за то што же ле.

Ја на Ђу риш

ТРА ГА ЊЕ ЗА БО ЉИМ ЖИ ВО ТОМ

СТУ ДЕНТ СКИ ЖИ ВОТ ЗА ВРЕ МЕ ПАН ДЕ МИ ЈЕ

СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ СВЕЧАНОСТИ

Традиција на нетрадиционалан начин

ОД ЛА ЗАК ДУ ГО ГО ДИ ШЊИХ ДО МА РА

Пе ри од ле пих 
успо ме на

Навикли смо да се сваке го-
дине у августу у Бачком Пе-
тровцу на централној манифе-
стацији Словака из Војводине
састану Словаци из целе Вој-
водине, посетиоци из околних
земаља, као и гости из Словач-
ке. То је идеална прилика за
дружење, размену искустава и
уживање у многобројним кул-
турно-уметничким програми-
ма, изложбама, спортским так-
мичењима, традиционалном
вашару... Међутим, ове годи-
не, због мера заштите од пан-
демије, овогодишње „Словач-
ке народне свечаности” нису
одржане, бар не на уобичајени
начин.

Како се традиција и конти-
нуитет не би нарушили, Наци-
онални савет словачке нацио-
налне мањине у сарадњи са
словачком редакцијом РТВ Вој-
водине снимио је специјалну
емисију о „Словачким народ-
ним свечаностима”, које су од
великог значаја за нашу ма-
њинску заједницу.

У петак 7. aвгуста, у време
када је традиционално, у нор-
малним околностима, требало
да се одржи церемонија отва-
рања свечаности, емитован је
посебан програм, мозаик по-
свећен „Словачким народним
свечаностима”, снимљен у Но-
вом Саду, Старој Пазови, Бач-
ком Петровцу, Ковачици...

Садржај је био фокусиран на
годишњице, a део програма по-
свећен је и неизоставном делу

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

фестивала народних песама у
Пивницама. Била је то захвал-
ница свима који су развијали и
развијају словачку националну
свест на нашим просторима.
Пројекат је обухватао 83 уче-
сника, 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 Кола-
рик и Жељко Суханек из Кова-
чице, у чијем студију се ком-
пакт-диск припрема. К. К.
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Dôsledný bojovník za práva slovenského národa (2)
(Pokračovanie z predchádzajúcej

prílohy)
Pád revolúcie 
1848-1849

Jozef Miloslav Hurban bol aktív-
nym účastníkom revolúcie 1848-
1849 ako jeden z vodcov Sloven-
ského povstania. Stal sa tak vyso-
ko postaveným politikom. Ma-
ďarskej vláde písal revolučné žia-
dosti slovenského národa a zo-
stavil proklamáciu Bratia, Slová-
ci. Od septembra 1848 až do roz-
pustenia revolučného hnutia bol
prvým predsedom Slovenskej ná-
rodnej rady, najvyššieho politic-
kého orgána Slovákov, a treba

podotknúť, aj posledným do ro-
ku 1918. Po tom, čo maďarská re-
volučná vláda vydala na neho,
Štúra a Hodžu, zatykač, Hurban
sa uchýlil do Českej republiky. V
Prahe sa zúčastnil prvého Slo-
vanského zjazdu, kde požiadal o
pomoc nielen Čechov, ale aj
Srbov a Chorvátov. Na pozvanie
reagovali okrem srbských šľachti-
cov, 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 ma-
ďarským jednotkám. Je zaujíma-
vé, že na tom istom mieste v Srie-
me, od roku 1874 až do svojej
smrti v roku 1914, slúžil ako slo-
venský evanjelický kňaz druhý
Hurbanov syn Vladimir Hurban.
Obyvatelia Starej Pazovej pouka-
zujú na to, že vtedajší slovenskí

priekopníci prešli cez Rakúsko-
Uhorsko z juhu na sever a späť
(cesta 1000 km) v slávnostne vy-
zdobených kočoch, štvorzápra-
hoch, aby priviedli Hurbana a je-
ho manželku Augustu Štúrovú,
neter Ľudovíta Štúra, do Pazovy.
Mladší Hurban, rovnako ako jeho
otec, bol v jeho oblasti veľkým
kultúrnym organizátorom, pan-
slavistom a osvietencom. Inicio-
val založenie slovenského ochot-
níckeho divadla a slovenskej či-
tárne. Vďaka nemu sa Stara Pazo-
va, okrem mesta Sremski Karlov-
ci, stala najdôležitejším centrom
panslavizmu v Srieme a širšie.
Hurbanov syn, Vladimír Hurban
Vladimirov, nasledoval po sto-
pách jeho otca a deda, pôsobil v
Starej Pazovej ako farár, najplod-
nejší slovenský dramatik, osviete-
nec a organizátor kultúrneho ži-
vota.

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 náro-
da, ktoré viedlo k vytvoreniu
Matice slovenskej. V roku 1863

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

názií a Matice slovenskej, Hur-
ban znovu dal vytlačiť svoj alma-
nach Nitra, ako v prvých dňoch
jeho vydania, do českého jazyka,
s čím jeho spolubojovníci a mla-
dí nasledovníci nesúhlasili. Zdô-
vodnil tento krok tým, že chcel
poukázať na jednotu dvoch jazy-
kov a národov.

V neskorších rokoch sa veno-
val písaniu rozsiahlej biografie

Ľudovíta Štúra, ako aj spomien-
kam na revolučné roky 1848 -
1849. Počas svojho života bol
Hurban ako najvýznamnejší Slo-
vák vysoko rešpektovaný v rodi-
ne slovanských národov, Če-
chov, Rusov, Chorvátov a Srbov.

Keď Hurban zomrel v roku 1888,
správa o jeho smrti sa bolestne
rozliahla po celom Slovensku, v
Petrohrade, Moskve, Prahe, Zá-
hrebe a Belehrade. Experti na
Hurbanov život a prácu dospeli
k záveru, že Jozef Miloslav Hur-
ban bol vytrvalý človek, ktorý
„sa zahryzol do každého problé-
mu“.

Ivan Zafirović

Dvadsiate prvé storočie, storočie
vedy a techniky, čas sa pre nás stal
neoceniteľným a ľudia sú si navzá-
jom čoraz viac cudzí. Rok, ktorý sa
drobnými krokmi blíži ku koncu,
nám okrem všetkých jeho špecifík
pripomenul niektoré dôležité, ale
zanedbávané zásady. Rozvoj tech-
nológií a vedy, virtuálneho sveta, v
ktorom sa čoraz viac stávame ot-
rokmi, nás obmedzuje na mini-
málnu 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 zazname-
nanom okamihu dôležitej uda-
losti, vidíme, aké bezcenné je
hromadenie mnohých spomie-
nok uložených v elektronickej
skrinke. Kultúra, tradícia, jazyk a
aktivity chránené su pred zabud-
nutím najmä vďaka fotografiám,
ktoré pokojne visia na stenách et-
no domov alebo múzeí. Tým spô-
sobom môžeme vidieť početné
premeny, ktorými komunita pre-
šla a pod aký vplyv spadla. Doba,
v ktorej koncept fotografie vzni-
kol, určovala aj spôsob, akým ľu-
dia budú fotografovať. Preto dnes
pri pohľade na staré fotografie vi-
díme, že sa ľudia zriedka alebo
takmer vôbec nesmejú. Súčasná
fotografia má predsa len iný kon-
cept. Fotografia v dnešnej dobe
nemá také čaro, aké mala kedysi.
Fotíme každý deň bezdôvodne,
vo všelijakých situáciách, sláv-
nostných príležitostiach alebo
bežných chvíľach, takže také ob-
rázky pre nás nie sú dôležité. Čo
sa nestáva často, to, čoho máme
málo, si ceníme o niečo viac. Pre-
to sú pre slovenských obyvateľov
Vojlovice staré fotografie ich
predkov neoceniteľné. Z hmotné-
ho hľadiska môžu byť bezcenné,
ale duchovná hodnota, ktorá je
vysoko nad hmotnou hodnotou,
je veľká.

Najstaršia fotografia
pochádza z roku 1906

Neodmysliteľnou súčasťou kaž-
dého domu je rodinný portrét.
Stačí sa pozrieť na obrázok a už
môžeme tušiť, kto má aký vý-
znam: v strede fotografie sedia
babička a dedko. Na ich kole-
nách 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 po-
rtréty sa väčšinou fotografovali

na rodinom dvore a na svadbách.
Po chvíli, keď deti z týchto ob-
rázkov vyrastú a zostarnú, roz-
právajú svojim vnúčatám o ro-
dinných zväzkoch a vysvetľujú,
kto je kto. Týmto spôsobom za-
braňujú tomu, aby sa zabudlo na
ich predkov, pretože ľudia zo-
mierajú, 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.

Proces fotografovania bol
vnímaný ako výnimočná
slávnosť

Okrem rodinných portrétov majú
na starých fotografiách veľký vý-
znam aj fotografie novomanželov.
Novomanželia z Vojlovice na čier-
nobielych fotografiách sú oblečení
v špeciálnom, svadobnom kroji.
Okrem takýchto obrázkov sú tu aj
fotografie urobené bezprostredne
po svadbe, pred slovenským kos-
tolom vo vojlovickom parku. Pred
kostolom boli zachytené aj chvíle
po konfirmácii, ktorá má pre

evanjelické vierovyznanie mimo-
riadny význam. Tiež stojan s kvet-
mi je nevyhnutnou rekvizitou ob-
razov mladých dievčat, ktoré sa
držia za ruky. Tu sú aj obrázky vo-
jakov v uniformách, pripravených

ísť na vojnu. Medzi najstaršími fo-
tografiami sú motívy narodenia
veľmi zriedkavé alebo takmer ne-
existujú, zatiaľ čo motív krstu sa
najčastejšie zaznamenáva vo for-
me fotografii zobrazujúcej krstnú
matku s novorodencom, pretože
úloha krstnej mamy bola veľká.
Napriek tomu fotografovanie po-
hrebu nebolo také zvláštne. Vo
chvíľach najväčšieho zarmútku
boli podľa vzoru viktoriánskej éry
urobené posledné fotografie zos-
nulého s jeho rodinou. Treba byť
vedomý toho, že fotografovanie
bolo kedysi mimoriadne drahé,
takže nie je div, že sa niektorí ľu-
dia fotografovali raz alebo ani raz
v živote. Proces fotografovania bol
vnímaný ako výnimočná slávnosť.
Tesne pred príchodom fotografa
boli zo skrine vytiahnuté a obleče-
né tie najkrajšie kroje. Keďže Voj-
lovica je osada, ktorá zažila mno-
ho vojen, boli zaznamenané aj fo-
tografie, ktoré ukazujú, že sa de-
dinské práce robili na majetku
iných národností. Keďže v týchto
oblastiach žili Nemci, nemalo by
nás prekvapiť, že aj oni boli zazna-
menaní na niektorých fotogra-

fiách. Existuje teda fotografia Slo-
vákov, ktorí pomáhajú spracová-
vať trstinu na nemeckom majetku.
Rovnako ako tento obrázok, je tu
aj ďalší neobvyklý príbeh zazna-
menaný ostrým okom fotografa.

Ide konkrétne o obrázok, na kto-
rom boli počas priadok odfotené
mladé dievčatá s nemeckými mlá-
dencami. Do skupiny obrázkov s
motívmi každodenného života
patria aj tie, na ktorých sú zazna-
menané poľnohospodárske práce,
napríklad kosenie obilia a pózova-
nie vedľa strojov, ktoré sa práve
dostali z výroby, fotografie reme-
siel, potom sánkovania, podkúva-
nie koní ...

Fotografovanie detí nebolo
také bežné

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

okamih dospievania, a práve pre-
to tých pár zaznamenaných mo-
mentov boli mimoriadne vzácne.
Prostredníctvom motívov z foto-
grafií, tradície a príbehov odo-
vzdávaných z generácie na gene-
ráciu sa nám podarilo vytvoriť a
zrekonštruovať život Slovákov vo
Vojlovici od najskorších okami-
hov ich prisťahovania do oblasti
Vojlovice. To, čo vidíme, nám ho-
vorí, koľko a akým spôsobom sa
vyvíjali a rozvýjali vtedajšie živo-
ty. Môžeme dospieť k záveru, že
móda sa menila aj vtedy, nie rý-
chlosťou, akou sa dnes mení, ale o
zmene štýlu môžeme hovoriť po-
zorujúc fotografie novomanželov
pred vojnou a po nej, a pozorujúc
farby a symboly, ktoré sú na ob-
rázku dominantné. Motívom spo-
lupatričnosti, dôležitosti rodiny,
rešpektu medzi ľuďmi a  blízkych
vzťahov je to, o čom nám rozprá-
vajú rodinné portréty, zatiaľ čo vi-
sia na stenách a snažia sa pripo-
mínať tieto potlačené hodnoty.
Šťastie na
svadbách a
smútok na po-
hrebných ob-
rázkoch jed-
noznačne sta-
via do popre-
dia pominu-
teľnosť života.
Keď skladáme
obraz sloven-
ského života
prostredníc-
tvom starých
fotografií, zre-
teľne vidíme
malé mesto
pritúlené k
Dunaju, ktoré-
ho obyvatelia
vedeli oceniť
to, čo im bolo
dané, a  zazna-
menať to, čo
pre nich malo
mimoriadnu
hodnotu. Jas-
nosť týchto fo-
tografií z 20.
storočia je
skutočne pre-
kvapivá. Pri
pohľade na fo-
tografiu ľahko
vidíme, čo chceli ukázať, niet tam
príliš veľa davu, zbytočných de-
tailov, ale priame zobrazenie to-
ho, 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 foto-
grafovania si vyžadoval čas, takže
sa, vďaka dĺžke procesu, iba vážne
výrazy tváre udrživali ľahko. Vo
vrecku spomienok žiarlivo zostá-
vajú fotografie národa, ktorý vždy
kráčal s dobou, nezabúdajúc na
jeho tradíciu a tých, ktorí ju zveri-
li do jej ochrany. Fotografie sú
jednou z výborných pripomienok
mnohých vecí v živote. Pokojne
žijú na stenách miestností alebo
albumoch, ktoré zakaždým listu-
jeme ako pripomienku našich
spomienok. Kým rozprávame prí-
behy, ktoré sa skrývajú za zazna-
menaným okamihom, znovu pre-
žívame tie okamihy z rôznych
uhlov pohľadu. Držiac fotografie
v rukách, dávne časy sa nám zda-
jú bližšie. Tak priblížili svoj býva-
lý život Slováci z Vojlovice, ktorí
sa snažili, aby príbehy starých fo-
tografií 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

VOJLOVIČANIA A MÓDA DOBY

UDRŽIAVANIE ČIERNOBIELYCH SPOMIENOK
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI

Tradícia netradičným spôsobom
Zvyknutí sme, aby sa každoročne
v auguste v Báčskom Petrovci, na
ústrednom podujatí vojvodin-
ských Slovákov, stretali Slováci z
celej Vojvodiny, návštevníci z oko-
litých krajín a hostia zo Slovenska.
Je to ideálna príležitosť na kamará-
tenie, výmenu skúseností a užíva-
nie si mnohých kultúrno-umelec-
kých programov, výstav, športo-
vých súťaží, tradičných jarmokov...
Tento rok sa však kvôli bezpeč-
nostným opatreniam pred pandé-
miou Covid-19 tohtoročné Slo-
venské národné slávnosti nekonali,
aspoň nie obvyklým spôsobom.

Aby sa nenarušila tradícia a
kontinuita, Národnostná rada
slovenskej národnostnej menšiny
v spolupráci so slovenskou redak-
ciou RT Vojvodina natočila špe-
ciálnu reláciu Slovenských národ-
ných slávností, ktoré majú pre na-
šu menšinovú komunitu veľký
význam.

7. augusta, v čase, keď sa tra-
dične, 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 okrúh-
le výročia, a časť programu bola
venovaná nevyhnutnej súčasti
kultúry slovenskej národnostnej
menšiny, teda folklórnemu festi-
valu Tancuj, tancuj alebo festivalu
ľudových piesní v Pivnici. Bolo to
poďakovanie všetkým, ktorí roz-
víjali a rozvíjajú slovenské národ-
né povedomie v našom regióne.
Projektu sa zúčastnilo 83 účastní-
kov a Katarína Kalmárová pred-
stavila našu Vojlovicu prednesom
ľudovej piesne. Pieseň bude na

Práca s atmosférou
kamarátenia a zábavy

Pred necelými ôsmimi rokmi
oznámil Slovenský kultúrno-
osvetový spolok Detvan že po-
trebuje domovníkov. Na inzerát
sa prihlásili manželia Anka a
Stevica Birovica. Čakal ich zre-
konštruovaný, hned´ obývateľný
byt, do ktorého sa po vybavení
formalít nasťahovali. Tak začala
ich funkcia domovníkov. Usi-
lovné ruky týchto ľudí okamžite
začali upravovať izby, záhrady a
dvor. Po krátkom čase by si
zmeny všimol každý, kto by pre-
kročil prahy Detvana. Záhradky
s množstvom rozkvitnutých ru-
ží a iných kvetov, upravený tráv-
nik, čistý dvor ... Stevica ocenil,
že by sa v niektorých častiach
dvora mohli zasadiť  stromy, a

tak za pár rokov vznikol mini-
sad s desiatimi broskiňami, kto-
rý v rozkvite ešte väčšmi zdobí
dvor a na jeseň ponúka svoje
plody návštevníkom a členom
spolku. Mnoho novomanželov,
ktorí oslavovali svadbu v reštau-
rácii 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 od-
chod z  Detvana. Stalo sa to v
posledných júlových dňoch.
Chceli sme počuť, s akými doj-
mami 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

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 roz-
hovoru, a tak rozprávanie po-
kračujú striedavo:

- Boli sme domovníkmi v az-
da najintenzívnejšom období
aktivít Detvana. Časté cestova-
nia členov, časté príchody hos-
tí, máloktorý víkend sa neces-
tovalo, deti, folklór dospelých,
divadelné odbočky ... Všetkých
bolo treba vyprevadiť, pomôcť
s nakladaním rekvizít, privítať
ich a pomôcť s vykladaním.
Každý rok sa cestovalo na Slo-
vensko. Niekedy aj štyrikrát.
Keď boli naši členovia na zájaz-
doch, nespali sme takmer do
bieleho rána, čakali sme na ich

návrat a správu: „Ideme, otvor-
te!“ Plesy a Silvester sa končili,
keď sa noc a deň zdravili, a na-
miesto toho, aby sme išli spať,
nás čakalo upratovanie. Všetko
to však nebolo ťažké, pretože
sme sa spolu s ostatnými člen-
mi zapojili do atmosféry kama-
rátenia a zábavy. Preto nemáme
správy pre nových domovní-
kov. Keď spadnú do ohňa, po-
pália sa, ak zostane rana, bude
to, veríme, pekná spomienka,
ako všetky naše.

Na zasadnutí Výkoného výbo-
ra, ktorý bol venovaný domovní-
kom, sa tiež zkonštatovalo, že
spolupráca bola výnimočná, za
čo im výbor ďakuje, s  prianím,
aby spolupráca s  novými do-
movníkmi bola minimálne rov-
nako úspešná. M. K.

Hovoria, že ak sú tvoje sny a am-
bície 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 odra-
zový mostík pre lepšiu budúcnosť:
lepšie študijné podmienky, lepšia
perspektíva, lepšie pracovné ponu-
ky, väčšia a rýchlejšia príležitosť
na postup, štipendiá pre študentov.

Toto sú len niektoré zo známych
dôvodov odchodu našich priate-
ľov, známych a rodiny. Slováci zo
Srbska sa zvyčajne rozhodnú vrá-
tiť ku koreňom a odísť na Slo-
vensko. Niektorí pokračujú vo
vzdelávaní a iní dostanú šancu
nájsť si dôstojné zamestnanie.
Ako príslušníci slovenskej národ-
nostnej menšiny získavajú právo
na rôzne výhody poskytované
Slovenskom. Pre študentov sa po-
maly začína proces nezávislosti,
pre prvákov sa internát stáva dru-
hým domovom, spolubývajúci
členmi rodiny, a mamina kuchy-
ňa je nahradená jedálňou. Aj veľ-
ké 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 výme-
ny študentov, ktoré majú takmer
všetky fakulty, alebo získanie šti-
pendia na ukončenie štúdia v za-
hraničí, sú prvé dvere, ktoré sa
študentom otvárajú a umožňujú
im spoznať nové krajiny a ich kul-
túru. Po nejakom čase tam zdo-
konalia svoj jazyk, spoznajú pria-
teľov 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 na-
mi podeliť o svoje skúsenosti. Na
Univerzitu na Slovensku sa pri-
hlásila bez toho, aby tušila, že by
sa mohla stať súčasťou takéhoto
programu. Krátko po začiatku pr-
vého 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 ostatný-
mi 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 spolu-
bývajúcimi 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, preto-
že, ako povedala, mala príležitosť
zažiť život v dvoch cudzích kraji-
nách, v ktorých je vzdelanie a
práca oveľa cenenejšia, a spôsob
ako sa tam žije viac jej vyhovuje a
viac sa jej páči. Jedinou pripo-
mienkou bol „chlad“ Nemcov.

Potvrdila to aj Jovana K. z Voj-
lovice, ktorá tiež študuje v Ne-
mecku a neplánuje sa vrátiť do
Srbska. Zhodli sa na tom, že po-
pri všetkých možnostiach, ktoré
tam študenti a mladí ľudia majú,
je to vec, ktorú možno úplne ig-
norovať. Koniec koncov, každé
mesto v Európe má zahraničných
študentov, takže v Nemecku je
ľahké nájsť niekoho s podobnou
mentalitou.

Z tejto krátkej konverzácie s ni-
mi môžeme uzavrieť, že cieľ sa
dosahuje vytrvalosťou, úsilím a
prácou. Ak hovoríme o životnej
úrovni v zahraničí, určite je vyš-
šia, čo nám potvrdili naše spolu-
hovoriace, takže život je tu oveľa
nákladnejší, a nehovoríme o lu-
xusnom spôsobe života, ale o zá-
kladných životných potrebách.
Väčšina fakúlt má však vyučova-
nia organizované tak, aby mali
študenti, okrem svojich povin-
ností na fakulte, aj čas a príleži-

tosť nájsť si prácu. Najčastejšie je
to práca v kaviarňach, obcho-
doch, butikoch, online práca ...
Tí, ktorí odchádzajú, však najlep-
šie vedia, či slnko v inej krajine
lepšie zohrieva a či stojí za to od-
ísť, a zostať duchom. Hovoria že,
aj keď ľudia v zahraničí žijú a štu-
dujú 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 do-
mov a strávli tam svoje prázdniny
alebo dovolenku.

Chodby internátu zostali
prázdne

Nová situácia na svete spôsobená
už dobre známym vírusom CO-
VID-19, ako aj v našej krajine,
viedla k zatvoreniu tovární a fa-
kúlt po celom svete, čo žiakom a
pracovníkom poskytlo možnosť
vrátiť sa domov už v prvých
vlnách. Fakulty organizovali onli-
ne vyučovania, ktoré mohli štu-
denti sledovať z domu, a tak strá-
vili čas v odporúčanej izolácii, pre
ktorú sa väčšina rozhodla. Naša
Ana bola jednou z tých ľudí, pre-
tože bola vedomá toho, že nebez-
pečenstvo je rovnaké tak za hra-
nicami Srbska, ako aj v Srbsku,
preto pre ňu bolo určite lepšie
tráviť toto obdobie doma v rodin-
nej atmosfére ako sama v cudzej
krajine. Sú však aj tí, ktorí sa ne-
vrátili, ale sa zostali túlať po
prázdnych uliciach Slovenska.

Študenti na internátoch začí-
najú dodržiavať nové pravidlá a
preventívne opatrenia. Kamaráte-
nie v študentských internátoch sa

znížilo na minimum, chodby,
ktoré boli predtým plné smiechu,
teraz zmlkli. Keď sa pandémia za-
čala zmenšovať a štáty otvorili
svoje hranice, prevádzky v továr-
ňach začali opäť fungovať a naši
ľudia si pomaly začali baliť kufre a
pripravovať sa na návrat. Situácia
so študentmi je trochu iná, niek-
torí 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 dovo-
lenke, a pýtali sme sa, aký je po-
stup pri návrate, keď prichádzate
z rizikovej krajiny. Odpoveď bola
rovnaká: minimálne päť dní izo-
lácie v prenajatom ubytovaní, po-
tom testovanie, a ak test ukáže
negatívny výsledok, môžu sa vrá-
tiť na internát a k bežnému spô-
sobu života. Kvôli týmto okolnos-
tiam sa im prázdniny krátia, a
preto sa snažia tráviť čo najviac
času s priateľmi a rodinou, preto-
že 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.

Jana Ďurišová

HĽADANIE LEPŠIEHO ŽIVOTA

ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT POČAS PANDÉMIE
ODCHOD DLOHODOBÝCH DOMOVNÍKOV

Obdobie pekných
spomienok
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CD platni Detvanovho festivalu
Vyšli hviezdy od Dunaja, ktorá
onedlho bude vydaná, a jej reali-
záciu majú na starosti orchester

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



Зим ни ца је да нас мно ги ма си -
но ним за не ка дав на вре ме на у
ко ји ма су на ше ба ке, док ни је
би ло фри жи де ра и за мр зи ва -
ча, оси гу ра ва ле хра ну за зи му
ви шеч ла ној по ро ди ци. При пре -
ма је зах те ва ла вре ме и жр тву.
Баш то је да нас је дан од глав -
них раз ло га за што се мно ге до -
ма ћи це „при бо ја ва ју” при пре -
ме зим ни це.

У бр зом днев ном рит му је -
два успе ва мо да ис пу ни мо све
оба ве зе, вре ме на нам увек не -
до ста је, а су пер мар ке ти ну де
све и сва шта, па чак и зим ни -
цу. Но ку пов не ва ри јан те ни су
та ко уку сне и здра ве по пут оних
са мо стал но при пре мље них. Ва -
ља се са мо охра бри ти и из дво -
ји ти вре ме за на бав ку и при -
пре му. И не ће те се по ка ја ти –
уште де ће те но вац и спа сти кућ -
ни бу џет, а нај дра жи ма ће те
по кло ни ти не за бо ра ван ку ли -
нар ски ужи так то ком зим ских
да на.

При ро да нам је и овог ка сног
ле та да ро ва ла оби ље во ћа и по -
вр ћа. Ако то ком ју на и ју ла ни -
сте ус пе ли да све ње не да ро ве
спа ку је те у те гле и за мр зи ва че,
са да је вре ме да то учи ни те.

Зре ли и соч ни пло до ви жу те
и цр ве не па при ке, те здра ви
крастав ци основ ни су са стој ци

тра ди ци о нал не сла не зим ни це.
Ако сте по чет ник, а же ли те да
сво јој по ро ди ци при у шти те соп -
стве ни про из вод, здрав и ква -
ли те тан, без кон зер ван са, па -
жљи во би рај те где ће те и шта
на ба ви ти. Иде ал но би
би ло кад би сте по вр ће
за сво ју зим ску тр пе зу
ку пи ли на пи ја ци од
про из во ђа ча и про да -
ва ца у ко је има те по ве -
ре ња. На рав но, нај бо -
љи су они пло до ви ко је
убе ре те у свом вр ту или
ба шти, ако их има те.

Уко ли ко во ће и по -
вр ће за при пре му зим -
ни це ку пу је те на пи ја -
ци, не мој те се ус те за -
ти да пи та те про дав ца
о по ре клу ро бе. Што
је кра ћа до ста ва про -
из во да од ме ста уз го ја
до те зге про дав ца, то
је ро ба ква ли тет ни ја.

Ако сте се од лу чи -
ли на при пре му зим -
ни це, ва жно је зна ти
не ка упут ства у ве зи с тим.
При на бав ци по вр ћа во ди те
ра чу на о то ме да је оно здра во
и зре ло, јер ће са мо та ко и ва -
ша зим ни ца би ти по ште ђе на
ква ре ња. Не до зре ло по вр ће не -
ма пра ви укус. По вр ће не сме
би ти оште ће но, вла жно ни

труло. Ако са ми бе ре те по вр -
ће, учи ни те то на кон што је
ро са не ста ла, сат вре ме на пре
по днева.

Чи сто ћа је из у зет но ва жна
– ода бра не пло до ве опе ри те

под мла зом во де, а ка да их
огулите, још је дан пут их опе -
ри те. По су де и при бор за при -
пре ма ње зим ни це мо ра ју би -
ти бес пре кор но чи сти, опра ни
де тер џен том и ис пра ни вре -
лом во дом ка ко би се уни шти -
ли сви узроч ни ци ква ре ња.

Оце ди те их на ис пе гла ној чи -
стој кр пи.

Из бе га вај те алу ми ни јум ско
по су ђе, јер ни је до бро за ки се -
ље ње. Пре упо тре бе све те гле и
фла ше до бро про ку вај те. Прет -

ход но пре гле дај те да ни су на -
пу кле. Не ка се хла де у во ди, а
кад их ва ди те, пр сти ма их до -
ди руј те са мо са спо ља шње стра -
не. Не мој те их бри са ти, већ их
са мо ста ви те да се оце де.

По ступ ком па сте ри за ци је и
сте ри ли за ци је уни шта ва ју се

мо гу ћи узроч ни ци ква ре ња.
Зим ни цу мо же те сте ри ли са ти
(про ку ва ти 10–15 ми ну та на
до вољ но ви со кој тем пе ра ту ри)
са мо у сте ри ли за то ру или
експрес лон цу. Те гле и фла ше,

те ме тал не по су де с по -
клоп цем ку вај те у
обич ном лон цу до вољ -
но ду го. Па жљи во за -
тво ри те по су ду с при -
пре мље ном на мир ни -
цом да не би про др ли
узроч ни ци ква ре ња.
Не ки про из во ди се за -
тва ра ју то пли, дру ги
хладни.
При пу ње њу те гли ни -

ка да не си пај те врео
са др жај у хлад не по -
су де, јер ће пр сну ти,
већ их увек прет ход но
за греј те. Те гле не мој -
те пу ни ти до вр ха. Не -
ка увек оста не два цен -
ти ме тра пра зног про -
сто ра ис под иви це. На -
пу ње не те гле се пр во
из бри шу мо кром, а за -

тим су вом кр пом. На њих се
ста вља ети ке та с нат пи сом о
то ме шта са др же и ка да је то
при пре мље но. На кон то га те -
гле се оста вља ју на ме сто с ко -
јег се не ће по ми ца ти бар пр -
вих 10–15 да на, јер ни ка ко не
под но се кре та ње и др ма ње. По -

сле то га се мо гу пре не ти на
дру го ме сто, али па жљи во и
без на глих по кре та. По треб но
је бар је дан пут не дељ но пре -
гле да ти све фла ше и те гле у
ко је је ста вље на зим ни ца.

Про сто ри ја у ко јој се чу ва
зим ни ца мо ра да ис пу ња ва од -
ре ђе не усло ве да би се оно што
сте при пре ми ли до бро одр жа -
ло. Све тла ме ста, као и она ко -
ја су из ло же на ве ли кој то пло -
ти ни су по год на за чу ва ње зим -
ни це јер мо гу да иза зо ву вре -
ње, по сле че га се зим ни ца бр -
зо ква ри. Исто та ко, на зим ни -
цу не по вољ но ути че и вла га,
ко ја иза зи ва ства ра ње бу ђи. Нај -
бо ље ме сто за оста вља ње зим -
ни це је сте оно ко је је су во, хлад -
но и из ло же но про ма ји, та ко
да на том ме сту има увек до -
вољ но све жег ва зду ха. Ову про -
сто ри ју пре по чет ка се зо не тре -
ба при пре ми ти – зи до ве опа ја -
ти и окре чи ти, а по ли це опра -
ти и за стр ти пла стич ном фо -
ли јом или па пи ром.

А сад, кад смо се под се ти ли
нај ва жни јих пра ви ла, вре ме је
да пре ђе мо на ре цеп те. Оне уо -
би ча је не, за про из во де ко ји ма
се сва ка оста ва на пу ни с је се -
ни, сви већ до бро по зна ју, па
смо овог пу та ода бра ли ма ло
ег зо тич ни је, нео бич не ва ри јан -
те. При јат но! Д. Кожан

ТЕМА БРОЈА
Петак, 18. септембар 2020.
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По треб но је: че ти ри ки ло -

гра ма па ра дај за, три ки ло -

гра ма па при ке ба бу ре, 500

г цр ног лу ка, гла ви ца бе лог

лу ка, 500 г шар га ре пе, јед -

на ве за пер шу но вог ли ста,

јед на ве за це ле ро вог ли ста,

би бер у зр ну, два ли ста ло -

во ра, со, че тврт ли тра уља,

200 г сен фа.

Све по вр ће очи сти ти, ма -

ло исе ћи, до да ти за чи не и

ку ва ти по кло пље но. Ме ка но

по вр ће про па си ра ти, за тим

до би је ну ка шу ку ва ти док

не бу де гу шћа од мар ме ла -

де. До да ти уље и ку ва ти да -

ље да се до бро сје ди ни. До -

вољ но гу стој па ште ти до да -

ти сенф и со, до бро из ме ша -

ти и вру ће си па ти у за гре ја -

не те гле.

Ста ви ти у за гре ја ну пећ -

ни цу да се фор ми ра по ко -

ри ца. Kада се охла ди, по ве -

за ти це ло фа ном или за тво -

ри ти по клоп цем. Из ван ред -

на је као на маз за хлеб.

Па ште та од по вр ћа

По треб но је: 10 кг цр ве ног

ку пу са, две гла ви це цр ног

лу ка, две ја -

бу ке, два ве -

ћа ли ста ло -

во ра, 30 г

со ли, две

к а ш и  ч и  ц е

кима.

С ку пу са

се ски не гор -

ње ли шће,

опе ре се и

исе че на ре -

зан це или на стру же. Цр ни

лук се исе че круп ни је. Ја бу -

ке тре ба ољу шти ти и исе ћи

на кри шке по ду жи ни. Све

се из ме ша, по со ли и ста ви у

јед ну ве ћу или не ко ли ко ма -

њих по су да. До бро се на би -

је и при ти -

сне. Ако не -

ма до вољ но

соп стве ног

со ка да огре -

зне, до да се

хла дан пре -

со лац.

По ве же се

пла стич ном

фо ли јом и

10 да на др -

жи на соб ној тем пе ра ту ри.

Та да се скло ни у хлад ни ју

про сто ри ју. Kупус је упо тре -

бљив за је ло по сле шест

неде ља.

Цр ве ни ку пус с ја бу ка ма

По треб но је: 30 цр ве них па -

при ка, 2,5 дл сир ће та, 2,5

дл во де, две ка ши ке ше ће -

ра, ка ши ка со ли, 500 г сен -

фа, 2,5 дл уља, со, би бер,

ло во ров лист.

Па при ке исе ћи на де бље

ре зан це и ку ва ти 10 ми ну та у

раз бла же ном сир ће ту ко јем

су до да ти ше ћер, со, би бер и

ло во ров лист. За тим оце ди ти

и охла ди ти. У сенф уме ша ти

уље, а за тим и па при ку, све

до бро из ме ша ти и си па ти у

те гле. По ве за ти це ло фа ном и

др жа ти на хлад ном.

Па при ка у сен фу

По треб но је: ки ло грам шар -

га ре пе, ки ло грам цр ног лу -

ка, 750 г пер шу на, 500 г

це ле ра, 500 г ке ле ра бе,

500 г ке ља, три ки ло гра ма

па ра дај за, 500 г со ли и ма -

ло би бе ра у пра ху.

По вр ће очи сти ти, исе ћи и

са мле ти у ма ши ни за ме со,

па по со ли ти и ку ва ти као

пек мез. За вре ме ку ва ња

до да ва ти по ма ло во де да не

за го ри. Kада по ста не гу сто,

ста ви ти у те гле и по ве за ти

це ло фа ном (нај бо ље је си -

па ти врео пек мез у то пле

те гле ко је, по ве за не, тре ба

умо та ти у кр пе и оста ви ти

до су тра дан да се хла де).

Овај пек мез се упо тре -

бља ва за при пре ма ње су па,

ума ка, ва ри ва итд.

Пек мез од по вр ћа

Иза бра ти пла ве па тли џа не

сред ње ве ли чи не, до бро их

опра ти и ољу шти ти, па им

на сре ди ни на пра ви ти

отвор за пу ње ње.

Про ку ва ти их 10

ми ну та, а за тим

из ва ди ти из

во де и пу сти -

ти да се до -

бро оце де. У

ме ђу вре ме ну на пра ви ти

сме су за пу ње ње: у ду бљу

шер пу ста ви ти сит но исец -

ка не цр ве не, бе ле и зе ле не

па при ке, ма ло ту ца ног бе -

лог лу ка, ко је зр но би бе ра,

ма ло сец ка ног пер шу но вог

и це ле ро вог ли ста, до да ти

со ли по уку су и све то оста -

ви ти да од сто ји око пет са -

ти, па за тим пу ни ти

пла ви па ра дајз.

Ре ђа ти пу -

ње ни па тли -

џан у те гле,

на ли ти га бла -

гим вин ским

сир ће том, по ве за ти те гле

пер га мент па пи ром на ква -

ше ним у то плој во ди и оста -

ви ти са оста лом зим ни цом.

Па тли џан се мо же пу ни ти и

слат ким ку пу сом.

Пу ње ни пла ви па тли џан
По треб но је: три ки ло гра ма

па ра дај за, 200 г су вог гро -

жђа, три че на бе -

лог лу ка, сир -

ће, со, ше ћер,

му скат ни ора -

шчић, би бер у

пра ху и ка ран -

фи лић.

Па ра дајз опра -

ти и очи сти ти, па исе ћи на

јед на ке де ло ве и ку ва ти.

Kада пу сти сок, до да ти су во

гро жђе и исец кан бе ли лук,

па све за јед но ку ва ти да се

згу сне. Та да до да ти по уку -

су сир ће та, со ли, би бе -

ра, ка ран фи ли ћа и

м у  с к а т  н о г

о р а  ш ч и  ћ а .

Све за јед но

ку ва ти још 20

ми ну та, а он да

про хла ђе но си -

па ти у ма ње те гле. По ве за -

ти и оста ви ти ме ђу зим ни -

цу. Од ли чан је уз раз не вр -

сте ме са.

До ма ћи ке чап

По треб но је: по ла ки ло гра -

ма фе фе ро на, два стру -

ка пра зи лу ка, ма -

ло це ле ро вог

ли шћа, ка ши -

ка со ли, ка -

фе на шо љи -

ца уља, ма ло есен -

ци је и кон зер ван са.

Фе фе ро не исе ћи ма ка за -

ма на ко лу то ве, бе ли део

пра зи лу ка та ко ђе исе ћи на

ко лу то ве, до -

да ти исец ка -

но це ле ро во

ли шће, па

пу ни ти те -

гле. Пре -

ли ти ме ша -

ви ном во де,

со ли, есен ци је, уља и

кон зер ван са и по ве за ти.

По треб но је: 1,5 ки ло гра ма

мла дог па су ља, ли тар сир -

ће та, ми ро ђи ја, би бер у зр -

ну, со, две шо ље уља.

Очи сти ти па суљ, опра ти и

про су  ши ти .

За то вре ме

ста ви ти сир ће

да про ври,

до да ти па суљ

и ку ва ти 5-6

ми ну та. Из ва -

ди ти и про су -

ти на чи сту по вр ши ну да се

пот пу но осу ши.

Са свим сув па суљ по ре -

ђа ти у при пре мље не, чи сте

и су ве те гле, по со ли ти, до да -

ти ми ро ђи ју и зр на би бе ра.

Пре ли ти уљем. По ре ђа ти

те гле на не ко хлад ни је ме -

сто, али не за тва ра ти их, и

оста ви ти да сто је не ко ли ко

да на. Тре ба кон тро ли са ти

ни во уља

и до да ва -

ти га ако

је по треб -

но, та ко

да па суљ

бу де пот -

пу но пре -

кри вен уљем. Kада се ни во

уља ста би ли зу је, по ве за ти

те гле и оста ви ти са оста лом

зим ни цом. Ова ко при пре -

мљен па суљ од ли чан је за

раз не са ла те.

Мла ди па суљ у уљу

ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА ЈЕ СЕ ЊЕ ЂА КО НИ ЈЕ

НЕО БИЧ НИ РЕ ЦЕП ТИ ЗА СА ВР ШЕ НУ СЛА НУ ЗИМ НИ ЦУ

Фе фе ро ни с пра зи лу ком

Са стој ци: два ки ло гра ма

гро жђа, 100 г љу тих па при -

чи ца, два ли тра во де, че ти -

ри ка ши ке со ли, шест ка ши -

ка ше ће ра,

1/2 л ал ко хол -

ног сир ће та,

по ла ке си це

кон зер ван са,

по ла ке си це

ви но бра на.

Г р о  ж ђ е

опра ти, очи сти ти и по ре ђа -

ти здра ва, нео ште ће на зр на

у те гле. Из ме ђу зр на умет -

ну ти љу те па при чи це, па

све до бро при ти сну ти

решет ка стим пла стич ним

др жа чи ма. У про ку ва ну во -

ду до да ти со, ше ћер, сир ће

и кон зер ван се, па до бро из -

ме ша ти и оста ви ти да се

о х л а  д и .

Овим пре -

с о л  ц е м

п р е  л и  т и

зр на гро -

жђа, да бу -

ду са свим

пре кри ве -

на теч но шћу. Те гле до бро

за тво ри ти и ста ви ти на

хлад но и мрач но ме сто. По -

сле ме сец да на тур ши ја је

спрем на за из но ше ње на

сто.

Гро жђе у тур ши ји

По треб но је: два ки ло гра ма

очи шће них и исе че них ти ка -

ва, со, це ле ро во ли шће, три

ки ло гра ма па ра дај за.

Ти кве исе -

ћи на коц ке,

па их ста ви -

ти у осо ље ну

про кљу ча лу

во ду да се

ма ло ску ва -

ју, тек то ли ко

да по ста ну

ста кла сте, али ни ка ко да се

рас ку ва ју. Ре ђа ти их у за -

гре ја не те гле.

Па ра дајз опра ти и исе ћи

на јед на ке ко ма де, ску ва ти,

про па си ра ти и ти ме на ли ти

ти кве. У сва ку те глу ста ви ти

ма ло це ле ро вог ли ста. Те гле

по ве за ти це ло фа ном и ку ва -

ти их у па ри

10 ми ну та.

На ј  бо  ље

је ста вља ти

ти кве у вре -

ме ка да се

ку ва би стар

сок од па ра -

дај за за зи -

му. Ова ко при пре мље ним

ти ква ма у па ра дај зу при ли -

ком упо тре бе, ка да за вре,

до да ти бла гу за пр шку и ва -

ри во је го то во.

Ти кве у па ра дај зу
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8 ГРАДСКА

Са ви тљив или крут ђон, ма ло ве ћи
број или та ман, ко жа или не ки дру -
ги ма те ри јал? Ку по ви на обу ће ни -
кад ни је ла ка, а кад је, по врх све га,
би ра те за свог ма ли ша на, ства ри се
до дат но ком пли ку ју. Не а де кват на
обу ћа мо же до ве сти до оште ће ња
сто па ла, док она ква ли тет на га ран -
ту је пра ви лан раз вој. Са мо, ка ко на -
пра ви ти раз ли ку и не по гре ши ти у
из бо ру?

Ве ћи на ро ди те ља се бар три пут пре -
зно ји кад год ку пу је обу ћу за сво ју де -
цу. Што је ма ли шан мла ђи, то је избор
те жи. Го то во увек се на ђе мо у не до у -
ми ци да ли смо иза бра ли до вољ но
ква ли те тан про из вод и да ли је мо дел
ко ји нам је за пао за око од го ва ра ју ћи
за сто па ло на шег де те та.

Вр ло је ва жно зна ти ода бра ти
квали тет ну деч ју обу ћу, пре по зна ти
пра ве ма те ри ја ле, али и об лик ко ји
нај ви ше од го ва ра сто па лу де те та, и
то не са мо кад је реч о пр вим ци -
пели ца ма већ и ка сни је кроз це ло
де тињ ство.

Не пра вил но иза бра на обу ћа мо же
до ве сти до оште ће ња сто па ла, а у ква -
ли тет ном и пра вил но иза бра ном мо -
де лу ци пе ла деч ја сто па ла ће оста ти
здра ва, ак тив на и пра вил но ће се раз -
ви ја ти. До но си мо вам ми ни-во дич ка -
ко би ва ши ма ли ша ни ужи ва ли у сва -
ком ко ра ку, а ви за јед но с њи ма.

Пра ти те ход свог де те та

Да би сте уста но ви ли је су ли де те ту
ода бра не ци пе ле удоб не, обра ти те
па жњу на то ка ко оно хо да у њи ма.
Ци пе ли ца, по себ но она за пр ве ко -
ра ке, мо ра би ти чвр ста и по ви ше на
у зад њем де лу, ко ји др жи скоч ни
зглоб.

С дру ге стра не, ђон тре ба да бу де
ме кан и са ви тљив. Ни ка ко не мој те
би ра ти ци пе ли це с кру тим и де бе лим
ђо ном, ни ти с ме ка ним де лом на пе -
ти. Kад ку пу је те де те ту ци пе ле, оба -
ве зно му за тра жи те да на пра ви бар
не ко ли ко ко ра ка у њи ма. Та ко ће те
нај бо ље мо ћи да ви ди те да ли му не -
што при хо ду сме та. Ако при ме ти те

да је ход не пра ви лан, зна чи да ци пе -
ла ни је од го ва ра ју ћа.

Из ме ри те сто па ло

Ци пе ле ни ка ко не сме ју да бу ду пре -
ма ле, али ни пре ве ли ке. Иде а лан раз -
мак из ме ђу пал ца и вр ха ци пе ле је од
шест до два на ест ми ли ме та ра. Аде -
ква тан про стор омо гу ћа ва да де те то -
ви пр сти ћи мо гу сло бод но да се кре -
ћу, што је ве о ма ва жно за пра ви лан
раз вој сто па ла.

Чак и ако ма ли ша на из не ког раз -
ло га не мо же те да во ди те у ку по ви ну

са со бом, по сто ји јед но ста ван на чин
да про ве ри те да ли му је не ка ци пе ла
од го ва ра ју ћа. Не ка ва ше де те бо со но -
го ста не на ко мад кар то на, а по том
на цр тај те обри се оба ју сто па ла и из -
ре жи те об лик сто па ла из кар то на. При
ку по ви ни ци пе ла ко ри сти те та кар -
тон ска сто па ла и обра ти те се за по моћ
про дај ном осо бљу, ко је ће вам пре ма
ве ли чи ни кар то на по мо ћи да иза бе ре -
те од го ва ра ју ћу ве ли чи ну ципела.

Још је дан тест ко ји мо же те да на -
пра ви те је сте да пал цем опи па те где

се на ла зи нај ду жи пр стић ва шег де -
те та. Ако прст не уда ра о зид ци пе ле,
већ има до вољ но про сто ра, ве ли чи на
је од го ва ра ју ћа.

При па зи те на ма те ри ја ле

Kвалит етни ма те ри ја ли до при но се ве -
ћој про зрач но сти и ела стич но сти ци -
пе ле, што је истин ски ва жан фак тор
при од лу ци о ку по ви ни обу ће за ва -
шег де ча ка или де вој чи цу.

Пре по ру чу је се и да ци пе ла има
уну тра шњи ана том ски уло жак од ме -
ког и при род ног ма те ри ја ла ра ди

оптимал не удоб но сти за деч ју но жи -
цу. Ела стич ност ђо но ва је та ко ђе бит -
на. Син те тич ки ма те ри ја ли мо гу до -
ве сти до зно је ња сто па ла, што мо же
узро ко ва ти не у го дан ми рис, али и
дру ге, озбиљ ни је про бле ме. Kако би
се ваш ма ли шан си гур но кре тао у
свом но вом па ру ци пе ли ца, по жељ но
је да ђон до бро при а ња на под ло гу и
да не кли зи. До дат но, ва ља ло би би -
ра ти ци пе ли це с ни ском пе том ка ко
би се те жи на ва шег де те та рав но мер -
но рас по ре ди ла по по вр ши ни.

KАДА ЈЕ ВРЕ МЕ ЗА ПР ВЕ ЦИ ПЕ ЛИ ЦЕ?

Од 1. ја ну а ра у ма ло про дај ним објек -
ти ма, тр жним цен три ма, тр го вин ским
лан ци ма, оста лим услу жним и дру -
гим де лат но сти ма пла стич не ке се би -
ће за бра ње не на ме сту про да је. Разлог
је, на рав но, штет ност по жи вот ну
среди ну.

Та ко ће мо се вра ти ти тор ба ма за
ку по ви ну, це ге ри ма и па пир ним вре -
ћа ма, али и но вим би о ра згра ди вим
пла стич ним ке са ма. Њи хо ва це на ће,
ка ко сто ји у Од лу ци о усло ви ма ко -
ри шће ња ке са, би ти по ви ше на. Про -
ве ри ли смо ко ли ко ће на шим гра ђа -
ни ма све ово би ти нео бич но.

ЛЕН ЧЕ КО ЦЕВ СКИ, тр го вац:
– Ни ра ни је ни је би ло пла стич них

ке са, не го па пир них. Ја је сам за њи -
хо во уки да ње. Би о ра згра ди ве ке се су
та ко ђе из др жљи ве. Ја сам тр го вац, у
про дав ни ци рин фу зе па ко ва ли смо
ше ћер, бра шно и пи ри нач у њих, па
ни је би ло про бле ма. Те па пир не би
би ле ма ло де бље и чвр шће. Пре је
би ло и оних пле те них кор пи. С тим у
ру ци смо па за ри ли, ишли у про дав -
ни це. Још бих во ле ла и да се из ба це
пла стич не фла ше и да у упо тре би
буду са мо ста кле не, као што је би ло
ра ни је.

ВА ЛЕ РИ ЈА МИ КЛОШ, до ма ћи ца:
– Сва ка ко да сам за ини ци ја ти ву да

се пла сти ка из ба ци. И са да углав ном
ко ри стим па пир не вре ћи це.

ТА ЊА РЕ МИЋ СТО ЈА НО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Сви зна мо да су љу ди и пре жи ве -
ли без пла стич них ке са. То ни је ни -
шта но во. Ја пр ва ни ка да не ко ри -
стим нај лон ске ке се. Имам це гер увек
у тор би. Нај ва жни је је људ ско здра -
вље. Али ипак је све ствар из бо ра.
Сва ко има пра во да ко ри сти шта хо -
ће, а мно го то га је и ствар на ви ке. И
што се ам ба ла же ти че, пре бих пи ла
из те тра па ка не го из пла стич не фла -
ше. Ста кло је нај бо љи из бор.

РИ СТО ЂОР ДАН, пен зи о нер:
– Ап со лут но сам за уки да ње

пластичних ке са. Убио их бог, ко их
измисли! Не тре ба да се че ка ни 1. ја -
ну ар. Што пре, то бо ље. До ду ше, што
је сте – је сте, ко ри стим шта до хва тим.
Не мам оби чај да као мо ја же на но сим
са со бом тор бу и он да мо рам да узмем
пла стич ну ке су. Иа ко нај лон осу ђу јем,
ко ри стим га кад мо рам. Мр зи ме да
ву чем це гер, али кад бо ље раз ми слим,
тре ба ло би да га спа ку јем.

СТА ЊА АН ТИЋ, пен зи о нер:
– И тре ба да се од ре ди је дан зна -

ча јан да тум ка да ће се то из ба ци ти.
Код нас ни шта без бит ног да ту ма.
До бро је што је то 1. ја ну ар, са мо да
ни је 1. април (смех). Ја имам на ви -
ку да но сим тор бу са со бом, али кад
за бо ра вим, ку пим ке су. Кад кре нем,
а не што сам за бо ра вио, уоп ште се
не вра ћам. Али углав ном но сим ке -
су са со бом, и то плат не ну. Као не -
кад што се но си ло. Не ће ми би ти те -
шко да се из ба ци пла сти ка. Уоп ште
ни је ни тре ба ло да се уво ди. Као и у
дру гим ства ри ма, та ко и у овим, ми
све не што ка сни мо за За па дом. Кад
они пре ки ну с не чим, ми то он да
тек за поч не мо. То је код нас та ко. А
не би тре ба ло у све му ићи за њи ма.
За то сам да се што пре да се из ба це
ке се.

ЕР НЕ НАЂ, елек три чар:
– Имам на ви ку да ко ри стим нај -

лон ске ке се. Не но сим вре ће, це ге -
ре, или рет ко ка да то чи ним. Мо -
жда ће би ти чуд но у по чет ку ка да се
уки ну пла стич не ке се, али на ви ћи
ће мо се. Ве ро ват но ће он да уве сти
па пир не.

Је ле на Ка та на

Р. ЂОРДАНТ. РЕМИЋ СТОЈАНОВИЋ С. АНТИЋ Е. НАЂВ. МИКЛОШЛ. КОЦЕВСКИ

НАША АНКЕТА

СА ВЕ ТИ ПРО ФЕ СИ О НА ЛА ЦА

КА КО ДА ОДА БЕ РЕ ТЕ ИДЕ АЛ НУ
ОБУ ЋУ ЗА СВО ЈЕ ДЕ ТЕ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ако сте овај при ме рак „Пан чев ца”
ку пи ли од кол пор те ра у че твр так,
17. сеп тем бра, ују тру, он да ће вам
мо жда би ти од ко ри сти ин фор ма -
ци ја да је „Елек тро вој во ди на” за тај
дан на ја ви ла ис кљу че -
ња стру је због ра до ва
на елек тро ди стри -
бу тив ној мре жи, и
то у два на вра та на
две ло ка ци је – у Пан -
че ву и Ја бу ци.

У Пан че ву од 9 до 10
са ти стру је не ће има ти
Ули ца Ми хај ла Пу пи на, бро -
је ви 43–53 и 54–58 и Иве
Kурјачког, бро је ви 50–70а и 63а–85.
У Ја бу ци од 8.30 до 13 са ти не ће

бити стру је у де лу се ла од цен тра
(Рад нич ка ули ца) ка Гло го њу и
Тамишу.

У пе так, 18. сеп тем бра, без на па -
ја ња елек трич ном енер ги јом оста ће

С т е  р и  ј и  н а
улица и обје -
кат на адре си
М. Обре но ви -
ћа 31.

У „Елек -
тро вој во ди ни”
ка жу да ће,

ако бу де вре мен -
ских не при ли ка, ра -

до ви би ти от ка за ни,
као и да ће у слу ча ју ра ни јег

за вр шет ка ра до ва на па ја ње ко ри сни -
ка би ти укљу че но пре пла ни ра ног
вре ме на. Ин фор ма ци је о ис кљу че -
њи ма ре дов но се ажу ри ра ју на сај ту
„Елек тро вој во ди не”. Квар на елек -
тро ди стри бу тив ној мре жи мо же те
при ја ви ти на те ле фон 319-220.

Без стру је де ло ви 
Пан че ва и Ја бу ке

Фа ли им да ска

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ка жу да је др во нај пле ме ни ти ји при -
род ни ма те ри јал, чи ја је упо тре ба
из у зет но ши ро ка. Та ко вам јед на да -
ска, у за ви сно сти од ква ли те та, мо -
же по слу жи ти за раз не ства ри. Мо -
же те је исе ћи и на пра ви ти не ки ку -
хињ ски пред мет, на при мер вар ја чу
или да шчи цу за се че ње. Ако је до -
вољ но ши ро ка, да ска вам мо же до -
бро до ћи и као по ли ца за књи ге или
за раз ли чи те укра се.

Уко ли ко има те ко ју да ску ви ше,
он да би сте мо жда мо гли да скле па -
те и не ке мер де ви не, на при мер. Ако
сте ко лек ци о нар да са ка, не би вам
од њих ло ше ис па ла ни та ра ба. Ако

вам се по ло ми но га од сто ла, опет
би не ка да ска би ла при вре ме но ре -
ше ње. Кад тре ба де те ту при по мо ћи
у из ра ди до ма ћег за дат ка из тех нич -
ког, без да ске те шко да ће те мо ћи
да бри љи ра те. У крај њем слу ча ју,
по ко ја да ска, ако је на тру ла, до бро
би до шла на зи му за огрев.

За шта су да ске ко је су иш чу па ли
из ове клу пе на Со да ри упо тре би ли
на ши су гра ђа ни, ве ро ват но ни кад
не ће мо са зна ти. Али јед но зна мо:
ко ли ко год да са ка укра ли и од не ли
оста вља ју ћи иза се бе ру гло, јед на да -
ска ће им увек, али увек фа ли ти. Ја -
сно је и ко ја: она у гла ви.

На шој ре дак ци ји обра тио
се чи та лац ко ји ка же да је,
на кон оче ве смр ти, на сле -
дио и ње гов дуг по кре ди ту
и пи та да ли је у оба ве зи да
вра ти тај кре дит.

У На род ној бан ци Ср би -
је на во де да су пра ва, оба -
ве зе и од го вор ност у по гле -
ду на сле ђи ва ња ду га по кре -
ди ту или по те ку ћем ра чу -
ну ре гу ли са ни За ко ном о
обли га ци о ним од но си ма и За ко ном
о на сле ђи ва њу. По си ли за ко на, у
тре нут ку смр ти осо бе за о став шти на
пре ла зи на на след ни ке, с тим што
они исто вре ме но сти чу пра во да се
на сле ђа од рек ну. При хва та њем на -
след ства ау то матски се под ра зу ме -
ва и да су при хва ти ли оба ве зе од но -
сно ду го ва ња оста ви о ца.

„У слу ча ју при хва та ња ду го ва ња
по кре ди ту или те ку ћем ра чу ну, при -
хва та ју се и све оба ве зе ве за не уз
кре дит од но сно те ку ћи ра чун, укљу -
чу ју ћи и ка ма те и на кна де, од но сно
ни је про пи са но пра во на от пис ових

по тра жи ва ња. На след ник од го ва ра
за оста ви о че ве ду го ве до ви си не
вред но сти на сле ђе не имо ви не, а ду -
го ви се ме ђу на след ни ци ма де ле
сра змер но њи хо вим на след ним де -
ло ви ма. По ве ри о ци оста ви о ца мо гу
у ро ку од три ме се ца од да на отва -
ра ња на сле ђа зах те ва ти да се за о -
став шти на из дво ји од имо ви не на -
след ни ка. Ну жни на след ни ци не од -
го ва ра ју за оста ви о че ве ду го ве до
ви си не вред но сти ну жног де ла, јер
се они на ми ру ју по сле оста ви о че -
вих по ве ри ла ца”, на во де у На род -
ној бан ци Ср би је.

Ко пла ћа кре дит ка да 
ду жник умре?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

МО ЖЕ ТЕ ЛИ ДА ЗА МИ СЛИ ТЕ ЖИ ВОТ БЕЗ ПЛА СТИЧ НИХ КЕ СА?

Це гер је са вр ше на за ме на за нај лон

Пре не го што бе ба поч не са мо стал -

но да сто ји и на чи ни пр ве ко ра ке,

не ма по тре бе да јој ку пу је те ци пе -

ли це, јер су до та да до вољ не са мо

ча ра пе. У ку ћи бе ба за по че так мо -

же да хо да бо са, у ча ра па ма или

ме ка ним ци пе ли ца ма, јер ће та ко

лак ше оја ча ти и уса вр ши ти ко ор -

ди на ци ју сто па ла и но гу. Ка да иде -

те на по ље, иза бе ри те ци пе ле у за -

ви сно сти од вре мен ских при ли ка.

Пр ве ци пе ли це за бе бу мо ра ју

да бу ду ме ка не и ела стич не и да

сто па ли ма пру же рав но те жу. Ме -

ђу тим, не сме ју би ти пре ви ше ме -

ка не, јер не ће пру жи ти ста бил ност,

али ни су ви ше твр де, јер ће он да

спре чи ти нор мал но са ви ја ње сто -

па ла. Ма те ри јал од ко га је ци пе ла

на пра вље на тре ба да бу де од при -

род них ма те ри ја ла у ко ји ма „но га

ди ше”, ка ко се но ге не би зно ји ле.

Оче куј те да у по чет ку ма ли ша ну

ку пу је те но ве ци пе ле на сва ких три

до шест ме се ци, от при ли ке за сва -

ко го ди шње до ба.



Су шни пе ри о ди
остави ли тра га

На пан че вач ким
атари ма при но си од
шест до осам то на 
по хек та ру

Ових да на ла га но по чи ње бер -
ба ку ку ру за у ре ги о ну, а оче -
ки ва ни при но си кре ћу се у ши -
рем ди ја па зо ну, и то од че ти ри
па до де вет то на по хек та ру.

Го ди ну су ка рак те ри са ли ду -
жи су шни пе ри о ди, „пре се ца -
ни” по вре ме ним вла жним ин -
тер ва ли ма, што је до ве ло до
спо ри јег и не рав но мер ног ни -
ца ња, као и до про бле ма у су -
зби ја њу ко ро ва, а све то се од -
ра зи ло и на род.

Про бле ма тич но су зби ја ње
ко ро ва

У ју жном Ба на ту же тва на ше
нај за сту пље ни је ра тар ске кул -
ту ре кре ну ла је у ве ћи ни ата ра,
али с ве ли ким раз ли ка ма у вре -
ме ну по чет ка. Та ко је нај ра ни је
стар то ва ла бер ба на по је ди ним
њи ва ма у оп шти на ма Kовачица
и Али бу нар; не што ка сни је у
Опо ву, а нај ка сни је у Пан че ву.

Упра во на ве де ну те ри то ри ју
по кри ва По љо при вред но-са ве -
то дав на слу жба Ин сти ту та „Та -
миш”, чи ји струч њак и са ве то -
да вац за област ра тар ства, ди -
пло ми ра ни ин же њер Јан Баб -
ка, ис ти че да је на пар це ла ма
ко је зва нич но при па да ју на шем
гра ду се зо на ски да ња ку ку ру за
нај пре отво ре на у До ло ву и Но -
вом Се лу, док је у пре о ста лим
ата ри ма до сад оба вља на углав -
ном са мо бер ба кли по ва.

– Kако по сто је зна чај не раз -
ли ке у вре ме ну по чет ка уби ра -
ња пло до ва, исто та ко би ће и
раз ли ка оства ре них ре зул та та у
ро ду. Пре ма са да шњим про це -
на ма, нај ма њи при но си оче ку -
ју се у не ким ата ри ма у оп шти -
на ма Kовачица и Али бу нар, на
ко ји ма ће ро ди ти из ме ђу че ти -
ри и пет то на по хек та ру; та мо
где су бер ба и же тва по че ле не -
што ка сни је, при но си ће се кре -
та ти из ме ђу пет и се дам то на, а
у ата ри ма на ко ји ма је же тва
тек у пла ну про сеч ни при но си
би ће од се дам до де вет то на зр -
на. На те ри то ри ји Пан че ва ски -
да ње ку ку ру за за по че то је у До -
ло ву и, пре ма са да шњим на го -
ве шта ји ма, би ће убра но из ме ђу
шест и по и осам то на по хек та -
ру – на во ди Баб ка.

Пре ма ње го вим ре чи ма, крај -
њи про се чан при нос ку ку ру за у
ју жном Ба на ту ве о ма је те шко
или го то во не мо гу ће у овом тре -
нут ку пре ци зно од ре ди ти због
ве ли ких раз ли ка у при но си ма
по по је ди ним ата ри ма, или чак
и у по је ди ним де ло ви ма ата ра,
што је ре зул тат вре мен ских
усло ва то ком по след ње зи ме,
као и за вре ме про ле ћа и ле та у
овој про из вод ној го ди ни.

– У се зо ну про из вод ње ку ку -
ру за ушли смо с ве о ма скром -
ним за ли ха ма вла ге у зе мљи -
шту, ко ја је та ко ре ћи из гу бље -
на у апри лу и ма ју. То је до -
при не ло да нам род ку ку ру за
за ви си од па да ви на у то ку дру -
гог де ла про ле ћа и ле та, ко јих
је на сре ћу би ло у на ве де ном
пе ри о ду, али су оне до брим де -
лом би ле ло кал ног ка рак те ра.
Та ко су не ки ата ри или де ло ви
ата ра до би ли ви ше, а не ки зна -
чај но ма ње вла ге и оту да то -
лико ша ре ни ло у при но си ма
ку ку ру за. По ред то га, у вре ме
се тве и на кон ни ца ња од ви јао
се из у зет но ду га чак су шни пе -
ри од, па је до шло до по ја ве
спо рог и не у јед на че ног ни ца -
ња би ља ка и, ка сни је, про бле -
ма у су зби ја њу ко ро ва због сла -
би јег де ло ва ња аде кват них сред -
ста ва – на во ди Баб ка.

Пло до ред из у зет но ва жан

Овај струч њак при ме ћу је да су
у овој про из вод ној се зо ни нај -
ви ше по сла има ли струч ња ци
из обла сти за шти те би ља, и то
због про бле ма око ефи ка сно -
сти хер би ци да у ве зи с по ме -
ну тим не по вољ ним вре мен ским
усло ви ма.

– Ми, ра та ри, нај ви ше по -
сла има ли смо око од ре ђи ва -
ња оп ти мал не ком би на ци је
пред се тве не при пре ме и правог

вре ме на се тве, а све то при ме -
ре но усло ви ма. У ве зи с про -
лећ ним ђу бре њем ку ку ру за би -
ло је не до у ми ца да ли, чи ме и
ко ли ко при хра њи ва ти усе ве,
јер у су шним усло ви ма, ка кви
су би ли, то не ма ефек та бу ду -
ћи да је за де ло ва ње ђу бри ва
нео п ход на зе мљи шна вла га.
Нај че шће пре по ру чи ва на ком -
би на ци ја би ла је да тре ба са -
че ка ти пр ве па да ви не и у то ку
ве ге та ци је при ме ни ти ђу бре -
ње, то јест при хра њи ва ње усева
– ка же са ве то да вац.

Као из у зет но ва жно, он исти -
че при ме ну пло до ре да у про -
из вод њи ку ку ру за и дру гих
кул ту ра, што број ни ра та ри не
по шту ју.

– С дру ге стра не, мо гу ре ћи
да је то зна чај но ма ње из ра же -
но не го у пе ри о ду пре око пет -
на ест го ди на. Ипак, има још
мно го про из во ђа ча ко ји те шко
при хва та ју при ме ну пло до ре да,
иа ко им је без број пу та пре до -
че но и до ка за но да је при ме на
пло до ре да ме ра ко јом се мо гу
зна чај но убла жи ти или ре ши ти
про бле ми у ве зи с по ја вом ште -
то чи на, не ких но вих ко ров ских
вр ста и от пор но сти ко ро ва на
по је ди не гру пе за штит них сред -
ста ва. По ред оста лог, то је и
еко ло шки нај при хва тљи ви ји ме -
тод – ис ти че овај струч њак.

По раст це на

У дру гој по ло ви ни ав гу ста ове
го ди не на до ма ћем тр жи шту
ку ку ру за до шло је до по ра ста
це не ку ку ру за.

– То је за то што су за ли хе
про шло го ди шњег ро да углав -
ном би ле по тро ше не или про -
да те, па је у том пе ри о ду ку ку -
руз но вог ро да мо гао да се про -
да по осам на ест и де вет на ест
ди на ра за ки ло грам, али га је

би ло ве о ма ма ло, па је и ма њи
број про из во ђа ча ус пео да оства -
ри ту це ну. Од по чет ка сеп тем -
бра кре ну ла је тен ден ци ја сма -
њи ва ња це не ку ку ру за и она се
тре нут но кре ће из ме ђу пет на -
ест и пет на ест и по ди на ра за
ки ло грам. На ње но фор ми ра -
ње код нас нај ви ше ути чу из -
во зне це не, ко је опет нај ви ше
за ви се од оних на европ ским
бер за ма. Да ље, на це не мо же

да ути че мо гућ ност пре во за ку -
ку ру за Ду на вом, као глав ном
са о бра ћај ни цом у из во зу, по -
пу ње ност скла ди шних ка па ци -
те та за ку ку руз, а на рав но бит -
но ути че и тра жња на до ма ћем
тр жи шту – за кљу чу је овај по -
љо при вред ни ин же њер.

Због све га овог ве о ма је те -
шко пред ви де ти це ну јед ног од
на ших стра те шки нај ва жни јих
про из во да, а по све му су де ћи
не би тре ба ло да она бу де знат -
но ни жа од тре нут не.

Петак, 18. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

9СЕЛО
Тенденција је смањивањe цене, која се тренутно
креће око петнаест динара за килограм.

Дипл. инж. Јан Бабка, 
Институт „Тамиш”

ПО ЧЕ ЛО СКИ ДА ЊЕ КУ КУ РУ ЗА С НА ШИХ ЊИ ВА

РОД ОСРЕД ЊИ, ЦЕ НА СО ЛИД НА

НО ВИ ХИ БРИ ДИ

Пре от при ли ке две де це -

ни је по че ло је ма сов ни је

уво ђе ње у про из вод њу хи -

бри да кра ће ве ге та ци је и

сма њи ва ње уде ла хи бри да

ду же ве ге та ци је.

– Из тог раз ло га са да

до ми ни ра ју хи бри ди ку ку -

ру за из ФАО гру па 400–

500, ко ји су на ме ње ни за

же тву у зр ну, а ви ше стру -

ко ма ње се се ју хи бри ди

ФАО гру па 600–700, ко ји

су на ме ње ни углав ном за

бер бу у кли пу – ка же ди -

пло ми ра ни ин же њер Јан

Баб ка.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ У ИВА НО ВУ

Два ве ка Пал ће на у Ба на ту

Удру же ње Ма ке до на ца „Вар -
дар” Ка ча ре во при ре ди ло је
че тр на е сте „Су сре те гај да ша”
у су бо ту, 12. сеп тем бра, у свом
дво ри шту и уз по што ва ње свих
про пи са них ме ре за шти те од
ко ро на ви ру са.

Гај де, као је дан од ау тен -
тич них ин стру ме на та ко ји -
ма се из во ди из вор на ма ке -
дон ска му зи ка, на кон Дру -
гог свет ског ра та до не те су у
Ка ча ре во, а и да нас се њи -
хов звук чу је у том се лу, као
у сво је вр сном цен тру очу -
вања те ле пе тра ди ци је у
Војводи ни.

Због пан де ми је ни је би ло
мно го го сти ју, па је је дан део
из во ђа ча на сту пио на ли цу
ме ста, док се ве ћи на пред ста -
ви ла пре ко ви део-би ма пу тем
ин тер не та, а мно ги су би ли и
из Ма ке до ни је.

Ме ђу при сут ни ма су се на -
шли и пред став ни ци ма ке -
дон ског на ци о нал ног са ве та,
чи ји је пред сед ник Бор че Ве -
лич ков ски у увод ној ре чи, по -
ред оста лог, ис та као ко ли ко
је ва жно очу ва ње ма ни фе ста -
ци је у ова те шка вре ме на.

Ин те ре сант но је да се на по -
чет ку про гра ма пред ста вио нај -
мла ђи гај даш у Ср би ји – Фи -
лип Бог да но вић из Ле ба на, ко -
ји је учио од тре нут но нај ста -
ри јег – де ве де се тјед но го ди шњег
Слав ка Цвет ко ви ћа, а на сту -
пи ла је и јед на де вој ка – Ста -
ни сла ва Ђор ђе вић из Оџа ка.

Ба нат ски Бре сто вац: Одр жан
је са ста нак пред став ни ка Ин -
сти ту та „Та миш” и чла но ва
Удру же ња по вр та ра „Бре сто -
вач ки род” на те му ин тен зив -
ни је са рад ње и струч не по мо -
ћи ло кал ним про из во ђа чи ма.
При кра ју су ра до ви на уре ђе -
њу про сто ри ја вр ти ћа, а у то ку
је и на бав ка опре ме. Фуд ба ле -
ри „Бу дућ но сти” по бе ди ли су
с 3 : 0 „Kолонију” у Kовину.

Ба нат ско Но во Се ло: Удру -
же ње же на „Но во се љан ке/Bo-
boacele” успе шно се пред ста -
ви ло на ма ни фе ста ци ји „Уку -
си Вој во ди не” сво јим хле бом
с ко мло вом.

До ло во: Удру же ње же на „До -
лов ке” про ве ло је про те кли
ви кенд у ба њи Ко ви ља чи.
Удру же ње пен зи о не ра је за
сво је чла но ве пре то га ор га -
ни зо ва ло од ла зак у Со ко ба њу.

Гло гоњ: По че ли су ра до ви на
ас фал ти ра њу Млин ске ули це
у окви ру јав но-при ват ног
парт нер ства. Фуд ба ле ри „Гло -
го ња” су у ло кал ном дер би ју
по бе ди ли сеф ке рин ски „Тем -
по” с 3 : 1.

Ива но во: Но во са гра ђе ни вр -
тић је 14. сеп тем бра и зва -
нич но по чео да ра ди. Су тра -
дан је у До му кул ту ре упри -
ли че на про мо ци ја књи ге ко ју
је из дао Исто риј ски ар хив у
Пан че ву под на зи вом „200 го -
ди на у Ба на ту 1738–1938: жи -
вот и оби ча ји ба нат ских Бу -
га ра”, ко ју је с пал ћен ског бу -
гар ског на срп ски пре вео Ива -
нов ча нин Ау гу стин Kалапиш.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца обо -
га ти ће дво ри ште деч јег об да -
ни шта у вр ти ћу ду плом љу -
ља шком, ду плом клац ка ли -
цом и пе ња ли цом. Због пла -
ни ра них ра до ва на елек трич -
ној мре жи, 17. сеп тем бра, из -
ме ђу 8.30 и 13 са ти, не ће би -
ти стру је од Рад нич ке ули це
ка Гло го њу и Та ми шу.

Ка ча ре во: По кре ну та је са на -
ци ја де по ни је, ко ја под ра зу -
ме ва ре ци кла жу и од воз смећа

на ре ги о нал ну де по ни ју, на -
кон че га ће на том ме сту ло -
кал но пред у зе ће спро ве сти сад -
њу за штит ног по ја са. Из ло жба
уља на плат ну ау то ра Ива на
Ка ран фи лов ског из Цре па је
отво ре на је 16. сеп тем бра у
Све ча ној са ли МЗ Ка ча ре во, а
гра ђа ни ма ће би ти до ступ на
рад ним да ни ма од 10 до 17
са ти. Су сре ти гај да ша одр жа -
ни су 12. сеп тем бра, у ор га ни -
за ци ји удру же ња Ма ке до на ца
„Вар дар” Ка ча ре во.

Омо љи ца: По во дом блин ди -
ра ња вен ти ла на из во ру по -
зна том као „ба ња”, пред став -
ни ци Ме сне за јед ни це на воде
да их ни ко ни је оба ве стио о
раз ло гу. Иа ко раз у ме ју да је
то при ват на сво ји на НИС-а,
бу ду ћи да мно ги љу ди ко ри -
сте та мо шњу во ду за ле че ње
мно гих обо ље ња, у ско ри је
вре ме оче ку ју зва ни чан став
о раз ло гу за тва ра ња из во ра.

Стар че во: У про грам са на ци је
ко ло во за у окви ру јав но-при -
ват ног парт нер ства ушле су и
ули це Ке сте но ва, Вељ ка Вла -
хо ви ћа, Про лет ња, Вој во ђан -
ска, Ви но град ска и део Ба -
штен ске ули це, а ра до ви се
оче ку ју уско ро. Рад но вре ме
му зе ја је утор ком и че тврт ком
од 18 до 20, сре дом од 13 до
15, a су бо том и не де љом од
17.30 до 20 са ти, док је за по -
се те у рад но вре ме (9–15) по -
треб но по зва ти на број те ле -
фо на 631-144. Дом кул ту ре је
у уто рак, 15. сеп тем бра, ор га -
ни зо вао пред ста ву за де цу
„Kраљевство”, по клон ђа ци ма
пр ва ци ма, а у че твр так, 17.

сеп тем бра, од 19 са ти, на про -
гра му је про мо ци ја ро ма на
Ми ки це Пе тро ни је ви ћа под
на зи вом „Ре мек-де ло или
додир Бо га”.

Месне актуелности

У КА ЧА РЕ ВУ, ЧЕ ТР НА Е СТИ ПУТ

Гај да ши одо ле ли и ко ро ни

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Биће га и за извоз, као и обично

Kњига под на зи вом „200 го ди -
на у Ба на ту (1738–1938): Жи -
вот и оби ча ји ба нат ских Бу га -
ра” пред ста вље на је у уто рак,
15. сеп тем бра, у ива но вач ком
До му кул ту ре. Ово де ло је из -
дао Исто риј ски ар хив у Пан -
че ву уз фи нан сиј ску по др шку
Гра да Пан че ва, а с је зи ка ба -
нат ских Бу га ра – Пал ће на на
срп ски је зик пре вео га је Ау гу -
стин Kалапиш, ива но вач ки на -
став ник у пен зи ји, уз струч ну

по моћ про фе сор ке
Ду ње Ан то нов
Ротар.

Она је, као за по -
сле на у по ме ну тој
град ској уста но ви,
овом при ли ком го -
во ри ла о зна ча ју
очу ва ња ет нич ких
гру па ци ја, а Kала -
пиш је на вео да му
је би ла же ља да се
што ви ше љу ди

упо зна са исто ри -
јом и жи во том ба -
нат ских Бу га ра.
Сво је им пре си је о
књи зи пре не ли су
и ам ба са дор Бу -
гар ске у Ср би ји –
Рат ко Влај ков, као
и про фе сор бу гар -
ског је зи ка Ог њан
Цвет ков.

Про мо ци ју је
отво рио ди рек тор

До ма кул ту ре Мар ко Гу ран,
пред огра ни че ним бро јем при -
сут них, због си ту а ци је с ко ро -
на ви ру сом, а ме ђу њи ма су се,
пред оста лих, на шли и гра до -
на чел ник Пан че ва Алек сан дар
Сте ва но вић и чла ни ца Град -
ског ве ћа за ду же на за кул ту ру
Ма ри ја Је вић.

На кра ју ве че ри при ка зан
је до ку мен тар ни филм на
палћен ском је зи ку „За ду -
мевање ту”.

У ОМОЉИЦИ ПРИРЕЂЕН ХУМАНИТАРНИ БАЗАР

За малу Мињу
Хуманитарни базар за под на-
зивом „За малу Мињу” одр-
жан је у недељу, 13. септем-
бра, у Омољици, у организа-
цији двају удружења: „Загр-
љај и љубав за свако дете –
Добри људи града Панчева” и
„Омољчанке”.

Том приликом од јутарњих
сати на тезгама постављеним
на платоу испред Дома култу-
ре било је изложено много тога
– од сланих и слатких ђакони-
ја, преко књига, гардеробе и

цвећа, до прибора за школу и
разноразних играчака.

Према речима председ-
нице Удружења жена „Омољ-
чанке” Славице Полић, одзив
људи добре воље био је
фантастичан.

– И овом приликом захва-
љујемо бројним племенитим
суграђанима који су прилози-
ма и донацијама дали допри-
нос успеху ове акције, коју су
подржали и Месна заједница,
Дом културе и комунално 

предузеће, као и Савет за род-
ну равноправност Града Пан-
чева – истиче председница.

Мала Миња Матић болује од
спиналне мишићне атрофије,
веома ретке, прогресивне и смр-
тоносне болести.

И док многи маштају о лук-
сузу, 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.
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Ти ја на Са ва тић, пе сни ки ња

и рад ни ца у кул ту ри

КЊИ ЖЕВ НОСТ пре ста је да
бу де пред мет лич ног из бо ра
он да ка да не ко иза бе ре да је
сту ди ра. Од тог тре нут ка од -
нос пре ма тек сту и чи та њу се
ве о ма по ла ко, али трај но ме -
ња. Ба ви ти се књи жев но шћу
че сто зна чи чи та ти за рад са -
ме при ме не тог чи та ња, чак
и ка да се не чи ни да је та ко.
Ро ман Во ји сла ва Де спо то ва
„Је сен сва ког др ве та”, као књи -
га ко ју сам не дав но чи та ла
„се бе ра ди”, оста вио је ути -
сак на ме не пре све га због по -
ступ ка пи са ња, за ни мљи вог
од но са пре ма фор ми и спе -
ци фич не упо тре бе фраг ме на -
та, а по е зи ја По ла Се ла на за -
но сна је у по гле ду је зич ке
спрет но сти и за чуд не упо тре -
бе сли ке. Осим то га, ак тив но
пра ће ње ло кал не књи жев не
сце не, са ак цен том на тре нут -
ном, по ста је при род ност ка -
да не ко од лу чи да се ба ви пи -
са њем. Рад ко ле га ме не рет -
ко под сти че, ин спи ри ше и
омо гу ћа ва ми да бо ље ослу -
шку јем и раз у мем оно што и
са ма пи шем.
ФИЛМ: Ин те ре со ва ње за
филм ни је у под јед на кој ме -
ри усло вље но, али мој из бор
у овом по љу ипак под ле же
уо ча ва њу ком по зи ци је или
осе тљи во сти за упо тре бу је -
зи ка. Иа ко из бор у ве ли кој
ме ри за ви си од тре нут ног
рас по ло же ња, филм ми се
углав ном до пад не ка да по -
ка же до след ност рад ње, када

има оправ да не ли ко ве и за -
тво ре ну струк ту ру без та ко -
зва них ре по ва. Филм Спај ка
Ли ја из 1989. го ди не „Do the
Right Thing”, ко ји сам тек
не дав но гле да ла, по тим кри -
те ри ју ми ма при лич но ми се
до пао, а сма трам да је осе -
ћај за дру штве на пи та ња у
ве ли кој ме ри при мен љив на
са вре ме ни тре ну так у гло -
бал ном по гле ду.
МУ ЗИ КА је по ље у ко ме су
мо ји из бо ри нај ма ње оп те ре -
ће ни. Не дав но ми је спон та -
но при ву кла па жњу пе сма „A
Hero’s Death” мла дог пост -
панк са ста ва из Да бли на „Fon-
taines D. C.”, да бих тек по -
том са зна ла да их је љу бав
пре ма по е зи ји пр во бит но оку -
пи ла и да су пре осни ва ња
бен да за јед нич ки об ја ви ли
две збир ке по е зи је. Осим то -
га, ра ду је ме ка да му зич ке
ико не оста ју до след не се би,
као у слу ча ју Ким Гор дон и
пе сме „Air BnB” с ње ног со ло
ал бу ма или ка да бен до ви ко -
је ак тив но пра тим по сти жу
све бо га ти ју оства ре ност сти -
ла и зву ка као „Fat White Fa-
mily” с по след њим ал бу мом
„Serfs Up”.

Је сен сва ког др ве та

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ОДРЖАНИ „РУКОПИСИ 43”

О књижевности у новој реалности

НА ГРА ДА ЗА СТРА ХИ ЊУ ДРА ГА ША

Африка из угла 
седмогодишњака

Про шлог ви кен да, у До му
омла ди не Пан че во одр жа на је
про мо ци ја че тр де сет тре ћег
по ре ду Збор ни ка по е зи је и
крат ке про зе мла дих са про -
сто ре бив ше Ју го сла ви је „Ру -
ко пи си”. Иа ко у оте жа ним
окол но сти ма, уз по што ва ње
епи де ми о ло шких ме ра без бед -
но сти и без ау то ра из ре ги о -
на, ово го ди шња про мо ци ја
оку пи ла је број не мла де ау то -
ре из Ср би је, као и љу би те ље
књи жев но сти.

Пр во ве че ма ни фе ста ци је
про те кло је у раз го во ру са пе -
сни ком Звон ком Ка ра но ви ћем,
ко ји је по знат, из ме ђу оста лог,
и као про мо тер књи жев ног ства -
ра ла штва мла дих, и мла дим
пе сни ком Ср ђа ном Се ку ли ћем,
јед ним од оних  чи је вре ме тек
до ла зи. По ред ак ту ел них те ма,
по пут про је ка та на ко ји ма ови
ства ра о ци тре нут но ра де и у
че му про на ла зе ин спи ра ци ју,
на књи жев ној ве че ри би ло је
ре чи и о по ло жа ју у ком се

дана шњи мла ди пе сни ци на -
ла зе ка да је у пи та њу об ја вљи -
ва ње књи га, по го то во у си ту а -
ци ји пан де ми је ко ја нас је

задесила. Раз го вор са пе сни -
ци ма во дио је Ву ле Жу рић.

Дру ги дан ма ни фе ста ци је
запо чео је ра ди о ни цом са

аутори ма чи ји су ра до ви об ја -
вље ни у ово го ди шњим „Ру ко -
пи си ма”. Ове го ди не ра ди о ни -
ци ни су при су ство ва ли ау то ри

из ре ги о на, али је од зив мла -
дих љу ди из на ше зе мље био
ве ли ки. Не ко ли ко де се ти на
мла дих пи са ца, не ко ли ко са ти

је у дво ри шту До ма омла ди не
Пан че во раз го ва ра ло о књи -
жев но сти, об ја вљи ва њу пр ве
или дру ге књи ге, из да вач ким
ку ћа ма, те по ло жа ју књи жев -
них де ла у елек трон ским ме -
ди ји ма и на ин тер не ту. Та ко -
ђе, у све тлу да тих окол но сти,
при ча ло се о то ме ко ли ко су
књи жев ност, и уоп ште умет -
ност, ва жне као по моћ у пре -
вла да ва њу „но ве ре ал но сти” ко -
ју жи ви мо због пан де ми је.

На кон ра ди о ни це, пред пу -
ном ба штом До ма омла ди не
Пан че во, ау то ри су чи та ли сво -
је ра до ве об ја вље не у збор ни -
ку, и о њи ма раз го ва ра ли са
јед ном од уред ни ца „Ру ко пи -
са” Ја сми ном То пић.

По што ни су би ли у мо гућ -
но сти да при су ству ју, уче сни -
ци ма су се пу тем ви део лин ка
обра ти ли уред ни ци На та ли ја
Ми ло ва но вић из Сло ве ни је и
Ђо ко Здра ве ски из Ма ке до ни -
је, као и не ко ли ко ода бра них
ау то ра из Хр ват ске.

ПРО ЈЕ КАТ ЈАВ НО-ПРИ ВАТ НОГ ПАРТ НЕР СТВА

Раз ме на кул тур них до ба ра
У че твр так 10. сеп тем бра пот -
пи сан је про то кол о са рад њи
из ме ђу Град ске би бло те ке Пан -
че во и Удру же ња за кул ту ру,
умет ност и ме ђу на род ну са рад -
њу „Адли гат” из Бе о гра да.

Овим про то ко лом је ус по -
ста вље на ду го роч на стра те шка
са рад ња из ме ђу две ин сти ту -
ци је и до го во ре на раз ме на кул -
тур них до ба ра.

Иде ја је да се са рад ња оства -
ри ин тер ак тив ним при сту пом,
да се раз ме њу ју ин фор ма ци је
из обла сти ко ји ма се оне ба ве,
те да бу де ус по ста вљен ста лан
кон такт и да по сто ји уза јам но
ин фор ми са ње о зна чај ним пи -
та њи ма из обла сти свог ра да.
Град ска би бли о те ка и удру же -
ње „Адли гат” пру жа ће јед ни
дру ги ма бес плат не струч не са -
ве те и струч ну по моћ, са ра ђи -
ва ће на про јек ти ма и уна пре -
ђи ва њу обла сти ко ји ма се ба ве.
Та ко ђе ће по сре до ва ти у слу -
ча ју по тре бе за кон так ти ра њем

с дру гим ин сти ту ци ја ма, удру -
же њи ма, ар хи ви ма, би бли о те -
ка ма и дру гим струч ним ор га -
ни за ци ја ма и по је дин ци ма из
обла сти ко ји ма се ба ве, у зе -
мљи или у ино стран ству. У
окви ри ма сво јих мо гућ но сти
са ра ђи ва ће у свим обла сти ма,
на осно ву по је ди нач них ини -
ци ја ти ва и про је ка та.

Сво је ак тив но сти ће, у скла -
ду с мо гућ но сти ма, ин тен зи -
ви ра ти у пред ста вља њу и очу -
ва њу исто риј ски зна чај не гра -
ђе; про јек ти ма очу ва ња, спа са -
ва ња, ди ги та ли за ци је и пре зен -
та ци је кул тур ног на сле ђа; раз -
ме ни књи га и дру гог би бли о -
теч ког и/или ар хив ског ма те -
ри ја ла; за јед нич ком ор га ни зо -
ва њу из ло жби, пре да ва ња, кон -
фе рен ци ја, се ми на ра; за јед нич -
ком упу ћи ва њу по мо ћи дру гим
ин сти ту ци ја ма и ор га ни зо ва њу
ак тив но сти ху ма ни тар ног ка -
рак те ра; уна пре ђе њу и раз во ју
Му зе ја књи ге и пу то ва ња и

Музе ја срп ске књи жев но сти; и
афир ма ци ји са рад ње и про мо -
ци ји за јед нич ких ак тив но сти,
за сно ва них овим про то ко лом.

„Адли гат” ће пре у зи ма ти
вишко ве пу бли ка ци ја Би бли -
о те ке, по што оне пр во бу ду

по ну ђе не На род ној би бли о те -
ци Ср би је и Ма ти ци срп ској.
Mеђусобно ће им би ти омо гу -
ћен по вла шћен при ступ и ко -
ри шће ње ар хив ских, би бли о -
теч ких, му зеј ских и дру гих
фон до ва.

Стра хи ња Дра гаш (7), по ла -
зник сек ци је „Ча роб ни свет
цр та ња”, на гра ђен је у ка те -
го ри ји мла ђих уз ра ста на ли -
ков ном кон кур су „Ар тФРИ -
КА”, у ор га ни за ци ји Му зе ја
африч ке умет но сти у Бе о гра -
ду, за цр теж на те му „Африка”.

На кон курс је сти гло око сто
ше зде сет ра до ва де це уз ра ста
основ них и сред њих шко ла
из Ср би је и ре ги о на. Жи ри је
био са ста вљен од ку сто са Му -
зе ја африч ке умет но сти, а рад
Стра хи ње Дра га ша (7) ко ји је
на гра ђен до био је нај ви ше
гла со ва у ка те го ри ји мла ђих
раз ре да. Ра до ви ње го вих дру -
га ра из ли ков не сек ци је, Ле -
не Врањ ко вић (7), Ада ма Вар -
ге (14) и Сер ге ја Ра де ви ћа
(10), увр ште ни су у вир ту ел -
ну из ло жбу, ко ју мо же те по -
гле да ти на www.mau.rs до 30.
но вем бра ове го ди не.

Стра хи ња је као на гра ду до -
био по клон-па кет из Му зе ја
африч ке умет но сти на кућ ну
адре су, а он је са др жао ди -
пло му, при бор за цр та ње, књи -
ге о африч кој умет но сти и су -
ве ни ре из му зе ја. Стра хи ња
је на свом цр те жу на цр тао пу -
но жи во ти ња, хра брог африч -
ког лов ца ко ји ја ше ла ва, ко -
ји ре пом уда ра у буб ње ве…

Стра хи ња Дра гаш је уче -
ник пр вог раз ре да Основ не
шко ле „Ђу ра Јак шић”.

– На ли ков ној сек ци ји „Ча -
роб ни свет цр та ња” че сто ра -
ди мо цр те же за кон кур се. Мо -
рам при зна ти да сам на овом
кон кур су ви ше оче ки вао од
де це ста ри јег уз ра ста, али

црта ње је та кво, као и у фуд -
ба лу, све се окре не кад се нај -
ма ње на даш. Стра хи ња нај -
ви ше во ли да цр та жи во ти ње,
та ко да му је ова те ма баш ле -
гла. У ку ћи, кад смо чу ли вест,
сви смо ска ка ли од сре ће као
да је пао гол, а се стре су га
по ди гле и с пе смом но си ле
кроз ку ћу – ка же Ни ко ла Дра -
гаш, мен тор сек ци је „Ча роб -
ни свет цр та ња”.

Ли ков на сек ци ја „Ча роб ни
свет цр та ња” део је Ло го пед -
ско-еду ка тив ног цен тра „Ко -
рак по ко рак 2” и на њој де -
ца, уз струч но во ђе ње мен то -
ра Ни ко ле Дра га ша, пан че -
вач ког ка ри ка ту ри сте и илу -
стра то ра, сти чу зна ња и ве -
шти не из ка ри ка ту ре, стри па
и илу стра ци је.

Пре ко два де сет
учесни ка 

Филм ска ко ло ни ја „Де ли блат -
ски пе сак” ко ју у са рад њи са
ре ди те љем Ива ном Ра ки џи ћем
ор га ни зу је Ре ги о нал ни цен тар
за та лен те „Ми хај ло Пу пин”
ове го ди не одр жа на је од 25.
до 29. ав гу ста у дру га чи јем ре -
жи му не го ина че због си ту а -
ци је иза зва не ко ро но ви ру сом.
Из без бед но сних раз ло га пре -
ко два де сет мла дих та лен та ни -
је се оку пи ло у Пе шча ри, већ
су у цен тру гра да у дво ри шту
Сту ди ја „ИР” има ли при ли ку
да уче о те о ри ји фил ма.

Пр вог да на одр жа но је пре -
да ва ње под на зи вом „Ка ме ра,
пр ви ко ра ци” Лу ке Ива но ви ћа,
сту ден та че твр те го ди не Фа кул -
те та драм ске умет но сти, док су
дру гог да на уче сни ци слу ша ли
при чу Бо жи да ра Зе че ви ћа, пу -
бли ци сте и дра ма тур га о ста -
ром Хо ли ву ду. Исте ве че ри пан -
че вач ки глу мац Ми ро слав Жу -
жић из вео је сво ју мо но дра му
„До бри вој ник Швејк”. По ла -
зни ци гру пе за филм тре ћег да -
на мо гли су да са зна ју ви ше о
зву ку, ко је је одр жао Дра гу тин
Ћир ко вић, ре дов ни про фе сор
на ФДУ, на кон че га је при ка -
зан филм „Бу ле вар су мра ка”.
О дра ма тур ги ји крат ких филм -
ских фор ми при чао је про фе -
сор дра ма тур ги је на Ака де ми -
ји за умет ност у Но вом Са ду
Угље ша Шај ти нац, а на кра ју

ове ве че ри је при ка зан филм
„Кес”. По след ње ве че ри о филм -
ској мон та жи при ча ла је Је ле -
на Ђо кић, про фе сор ка на ФДУ
у пен зи ји, а о но вим тех но ло -
ги ја ма ко је се све ви ше ко ри -
сте на фил му, Не над По по вић,
до цент на ФДУ. 

– Ове го ди не смо ре ши ли да
ко ло ни ја бу де окре ну ти те о ри ји
фил ма, јер тре нут но не по сто је
усло ви за дру га чи ји рад. Сни -
ма ње зах те ва да се љу ди фор -
ми ра ју у гру пе, и кре ћу ме ђу љу -
ди ма, што тре нут но ни је пре по -
руч љи во. Да би смо све то избегли

ис ко ри сти ли смо при ли ку да до -
ве де мо ква ли тет не пре да ва че ко -
ји су на шим по ла зни ци ма да ли
ма ло ви ше те о рет ског зна ња –
ре као је Иван Ра ки џић, ре ди тељ
и мен тор гру пе за филм. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, те -
ме су при ву кле па жњу по ла -
зни ка ко ји су вр ло ак тив но уче -
ство ва ли и по ста вља ли пи та -
ња. На кра ју сва ке ве че ри уче -
сни ци и пре да ва чи раз го ва ра -
ли су фил му. 

– Све је функ ци о ни са ло од -
лич но. Са зна ли смо вр ло за -
ни мљи ве ства ри од пре да ва ча.

Ипак то ни је она ко ло ни ја на
ко ју смо ми на ви кли, јер је су -
шти на да се ба ви мо прак тич -
ним ра дом. На дам се да ће мо
се на ред не го ди не ипак по но -
во оку пи ти у Де ли блат ској пе -
шча ри – ре као је Ра ки џић. 

За вре ме одр жа ва ња ко ло -
ни је по што ва не су све ме ре
Вла де Ре пу бли ке Ср би је про -
тив ви ру са Ко вид-19. На ула зу
је сви ма ме ре на тем пе ра ту ра,
а уче сни ци су но си ли ма ске,
при др жа ва ли се пре по ру ка фи -
зич кој уда ље но сти и ко ри сти -
ли сред ства за дез ин фек ци ју.

О ДВА ДЕ СЕ ТОЈ ФИЛМ СКОЈ КО ЛО НИ ЈИ 

НЕО БИЧ НО, АЛИ УСПЕ ШНО
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Уз све то, све сни чи ње ни це да по је -
ди ни гра ђа ни жи ве у те шким еко ном -
ским усло ви ма и да не ма ју оба ве зно
здрав стве но оси гу ра ње, пред ви де ли
смо и од ре ђе ни број гра тис опе ра ци ја
ка та рак те ка ко би смо им по мо гли да
ре ше тај, до са да не пре мо стив здрав -

стве ни про блем – ис та као је Зо ран Пе -
шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној
бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”
оба вља ће др Вла ди мир Дра га нић, на -
чел ник оде ље ња за пред њи сег мент
Kлинике за оч не бо ле сти Вој но ме ди -
цин ске ака де ми је и ли цен ци ра ни ин -
струк тор за опе ра ци ју ка та рак те си сте -
ми ма „Alcon and Bausch & Lomb”.

Док тор Дра га нић има три де се то го ди -
шње ис ку ство у овој обла сти, а с 30.000
до са да ура ђе них опе ра ци ја у вр ху је ме -
ђу ле ка ри ма у це лој Ср би ји. Пре ма ње -
го вим ре чи ма, сви ма те ри ја ли и ма ши не
ко ји ће се ко ри сти ти при ли ком опе ра -
тив них за хва та у „Све том Ва си ли ју
Остро шком” пред ста вља ју оно нај бо ље
што тре нут но по сто ји на тр жи шту.

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

Ра ди ЧЕ ТВРТ КОМ и ПЕТКОМ и оба вља сле де ће пре -

гле де:

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

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

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

• IOL ма стер,

• пре глед про ме на на кап ку.

* Док тор Вла ди мир Дра га нић оба вља и опе ра ци је

ка та рак те.

Др Владимир Дра га нић

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 13Петак, 18. септембар 2020.

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ УПАЛЕ У ОРГАНИЗМУ: СЕДИМЕНТАЦИЈА
+ CRP Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

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

АКЦИЈE ОД 27. АВГУСТА ДО 24. СЕПТЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати



КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

ВОЗИЛА

ПОНУДА

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте
угља и огревно
дрво за ложење 

лом палета

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

(1
/2

9
5

9
0

2
)

ПРОДАЈЕМ опел мериву
2005. годиште. 063/325-
972. (295833)

ОЛДТАЈМЕР буба, 1974.
исправна, регистрована до
27. јула 2021, у возном ста-
њу, цена 1.300 евра. Може
замена. До 25. 09. 2020
062/632-552, +38162/632-
552. 8295834)

АЛФА РОМЕО 155, 1997,
запремина 1748, бензинац.
062/102-94-47. (295851)

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

НА ПРОДАЈУ алфа ромео
147. 060/030-11-62.- (295895)

ПРОДАЈЕМ фијат панда,
2007. годиште. 069/170-59-
54. (295959)

ПУНТО 1, 1997, петора
врата, у првој боји, реги-
строван годину. 064/587-
50-24. (295974)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, пе-
тора врата, атестиран плин,
регистрован. 064/130-36-
02. (295974)

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

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007,
петора врата, фул, шест бр-
зина. 064/130-36-02. (295974)

ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора
врата, фул опрема.
064/130-36-02. (295974)

ШКОДА октавија 2.0 , 2005.
фул опрема, шест брзина.
064/130-36-02. (295974)

ПУНТО 1.2, 3 В, 2001, ате-
стиран плин, клима, серво,
одличан. 064/142-55-93.
(296008)

НА ПРОДАЈУ ксара пикасо
2.0 ХДИ, без пливајућег за-
мајца, прешао 235.000 км,
2003. годиште. 064/698-02-
25. (296030)

ПРОДАЈЕМ опел кадет 270
е и фолксваген танспортер,
750 евра. 061/171-54-06.
(296075)

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

КУПУЈЕМ ауто до 500 евра.
Митров Жива, Јосифа Пан-
чића 4. 013/314-118. (295929)

КУПУЈЕМ аутомобиле од 80
до 1.600 евра. 063/165-83-
75. (296109)

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

ПРОДАЈЕМ комушаљку са
осам ваљака, потпуно ре-
монтовану 4 кс, повољно.
063/728-25-41. (295930)

ПРОДАЈЕМ шанк, кревет,
гарнитура – фотеље, кана-
ба, угаљ, телевизор.
061/193-00-09. (295943)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на
Котежу 1. 069/409-83-42.
(295880)

ИЗДАЈЕМ гаражу, центар,
Браће Јовановић 24, насло-
њена на Музеј. 064/190-34-
49. (296022)

ПРОДАЈЕМ зидане гараже
у Ул. Патријарха Чарноје-
вића 8. 063/315-872. (295514)

ВЕШ-МАШИНА и половни
делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-76-
07. (295967)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-
куп слупаних и неисправ-
них. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (296018)

ШТАМПАЧ оки Б 412 Дн
лас, ц/б, нов, неотпакован,
10.500. 069/123-85-35.
(296034)

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

ПРОДАЈЕМ, плуг 757, дво-
браздни, тањирачу 24, пр-
скалицу, рау 440, круњач
оџаци, круни, меље.
064/901-93-63. (295575/р)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер, двомоторац, судопера
с висећим, телевизор ЛЦД,
инвалидска колица.
061/861-82-66.  (295659)

ДРВЕНИ са столицама,
кућни бар и столице. Дрве-
на и метална комода, му-
зичка линија, теписи.
064/206-30-23. (295852)

ПРОДАЈЕМ стари радни
сто од дрвета. 064/129-81-
77. (295843)

ПРОДАЈЕМ нов симпов
тросед и фотељу, повољно.
Тел. 353-067. (294855)

ПРОДАЈЕМ машину за про-
изводњу папирних џакова.
Тел. 064/424-95-10.
(295845)

ФОТЕЉА мојца, самачки
кревет, лежај, кауч, брачни
са две фотеље. 063/861-82-
66. (295968)

ДВЕ нове витрине, гарде-
робни орман, двосед, трпе-
заријске столице, сто.
063/861-82-66. (295968)

ПРОДАЈЕМ козе мангули-
цу, са прасићима и два му-
шка. Тел. 064/121-43-65.
(295871)

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,
20 евра комад, кухињска
два радна стола, судоперу ,
два висећа дела, све за 50
евра, када лимена – 30
евра. Сто за ручавање 30
евра сто масажни веће ди-
мензије, чврст, 50 евра.
Због реновираљња куће све
продајем. 064/049-63-12,
Љиља. (295884)

ЛЕЖАЈ симпо клик-клак,
лето фикс чиније, вангле,
фотеље склопиве. 064/955-
51-85. (295894)

ПРОДАЈЕМ два тучана ра-
дијатора, дизалицу – кро-
кодилку компресор.
060/030-11-62. (295895)

НА ПРОДАЈУ комплет судо-
ва, 12 комада, швајцарски
ros frei. 069/369-69-93.
(295907)

ХИТНО продајем/покла-
њам полован намештај.
064/065-23-38. (295904)

ПРОДАЈЕМ повољно котао
за центр. Грејање, на чвр-
сто гориво, 30 кв, радијато-
ре, пумпе 2 комада.
069/504-55-93. (295923)

ПРОДАЈЕМ шанк, кревет,
гарнитура – фотеље, кана-
ба, угаљ, телевизор.
061/193-00-09. (295943)

ПРОДАЈЕМ двокрилна ула-
зна врата, ролетне комплет
са кутијом, прозорска кри-
ла са вакум стаклом.
013/352-114. (295983)

УСТУПАМ на коришћење
два гробна места на старом
католичом гробљу у Панче-
ву. Тел. 064/077-06-18.
(295966)

ПРОДАЈЕМ џем од чистог

шипурка. Тел. 060/161-64-

78. (295978)

ЈАБУКА, грожђе, крушка,
дуња за ракију, прода-
јем/довозим. Тел. 063/898-
53-08. (295975)

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)

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

ПРОДАЈЕМ судопере и
остале кухињске елементе.
060/180-10-20, 013/371-
568. (296070)

УВОЗНА бела тленика, веш-
машине, фрижидери, замр-
зивачи, телевизори и оста-
ло. 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)

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

ШПОРЕТ на чврсто гориво,
ТА пећ елинд 2. 063/537-
003. (296074)

ПРОДАЈЕМ топлу витрину
дуплу з апице, као нова,
радила је пар месеци. Уз
витрину иду и два метална
постоља за пице. 063/162-
18-06. (296084)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4.5 кв,
исправну са постољем и
термостатом, 70 евра.
063/162-18-06. (296084)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље, поред села у Качаре-
ву. 064/178-85-36. (295661)

ПРОДАЈЕМ три ланца зе-
мље, прва класа. 060/153-
25-15. (295744)

ПРОДАЈЕМ кућу, Горњи
град, три стана, 8 ари пла-
ца. 063/829-89-48.
(295424)

КУЋА, Панчево, Маргита,
180 квм + 3.5 ара плаца,
69.000 евра. 063/740-22-
41, 013/664-228. (295632)

КУЋА на продају, центар
Панчева. 060/690-36-85.
(296045)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље, Новосељански пут,
код Крнете. 063/103-04-33.
(295597)

КУЋА на продају, Старче-
во, главна улица, 8 ари
плаца, 80 квм, Информаци-
је на тел. 063/829-83-18.
(295323)

КУЋА на продају, Старчево
Шумице, Суботичка 10.
Термоизолована, легализо-
вана, 150 квм. Конт. Тел.
064/202-78-50. (295537)

ПРОДАЈЕМ три њиве, на
преком другу, Новосељан-
ски пут. Тел. 064/915-34-
43. (295794)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, кућа 170 квм, два
купатила М-3, терасе, цена
договор, без посредника.
061/406-35-49, 063/807-75-
61. (295540)

ПРОДАЈЕМ новију кућу у
Омољици, 6 ари плац. Тел.
013/618-652, 064/168-84-
32. (296038)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Песку, близина ергеле, 9
ари, 32.000 евра. 063/690-
269. (296029)

КУЋА на продају плац 145
ари, у Војловици, за више
информација позовите
063/825-63-87, 063/722-89-
88 или лично. (295831)

КУЋА на продају са две
стамбене јединице, Новосе-
љански пут код надвожња-
ка. 064/131-67-32. (295861)

ЗЕМЉА н апродају, 28 ари,
Кудељарски насип, излаз
на две улице. 069/408-97-
21. 8295863)

ВИКЕНДИЦА на продају на
Девојачком бунару, близуи
Аква центра. 064/450-78-
91. (295882)

ВОЈЛОВИЦА, 17 ари, 22

ширине, 100 квм, 41.000.

(679), „Трем 01”, 063/836-

23-83. (295913)

НОВОСЕЉАНСКИ, плац 13

ари, ограђен, 19.500. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(296107)

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

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
стан уз моју долату викен-
дицу у Бањи В рујци, која
има све и најлепши део ба-
ње, 7 ари, 71 квм. 064/579-
86-55. (295897)

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 намешта-
јем. 065/207-64-46. (295928)

УЗИМАМ земљу у закуп у
панчевачком атару.
063/867-18-61. (295915)

ЦЕНТАР, 70 дворишна ку-
ћа, 48.000, Старчево, 15
ари, кућа са локалом,
44.000. „Јанковић”, 348-
025. (296024)
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ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Taksam investd
.o

.o
.

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88
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Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

Потребни радници за рад у прехрамбеној производњи:

2 мушкарца и 2 жене

Посао за стално. Плата редовна. Тел. 062/365-414.
(ф)

КУЋА, Баваништански пут,
са већим плацем, 85.000.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (295932)

КУЋА, нова Миса, 220 квм,
68.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (295932)

ПЛАЦЕВИ, градско грађе-
винско, 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. 064/141-18-
51. (195955)

ПРОДАЈЕМ нову кућу, за-
вршни радови, нова Миса,
власништво 1/1. 064/221-
36-12. (295986)

КУЋА, 30 квм + 30 квм,
укњижена на Маргити.
064/248-90-16. (295987)

КУЋА за инвеститоре, Све-
тог Саве, 5 ари, 130.000.
(398), „Кров”, 060/551-64-
50. (296015)

КУДЕЉАРАЦ, нопва кућа
200 квм, стамбени и по-
словни простор, 3.4 ара,
75.000. „Кров”, 060/551-
64-50. (296015)

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

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

ВОЈЛОВИЦА, плац 14 ари,
погодан за све делатности,
11.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (296010)

НОВА МИСА, спратна кук-
ћа, 80.000; Горњи град, ку-
ћа за рушење. „Лајф”,
061/662-91-48. (296003)

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

ПРОДАЈЕ се кућа, старија,
са 4.5 ари плаца, Јове Мак-
сина 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/ме-
њам 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)

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПРИ,
договор. (679), „Трем 01”,
063/836-28-83. (295913)

ПРОДАЈЕМ улични двори-
шни стан, засебно двори-
ште, Жарка Зрењанина,
власник. 061/382-88-88.
(295908)

СТРОГИ центар, троипосо-
бан, II, ЦГ, 106 квм. „Кров”,
060/551-64-50. (296015)

ПРОДАЈЕМ станове у из-
градњи, у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. 063/315-
872. (295514)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ стан, нова Ми-
са, нов, укњижен, ниско
приземље, 43 квм, власник,
26.500 евра. 063/849-46-
34. (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, четворосо-
бан, 80 квм, VII, ЦГ,
65.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(296010)

ШИРИ ЦЕНТАР, новоград-
ња, 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”, 061/662-91-
48. (296003)

СТРЕЛИШТЕ, већи двосо-
бан, реновиран, ЦГ, лиофт,
две теарсе, 42.500.  (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(296003)

ЦЕНТАР, новоградња, ста-
нови свих структура, 1.100
евра/квм + ПДВ. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(295932)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
строги центар, ЦГ, лифт,
новија зграда. 060/033-15-
98. (296029)

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

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

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”, 063/744-
28-66. (296107)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, по-
требна гарсоњера, Тесла,
двоипособан, трособан,
хитно.  (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (296107)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требне некретнине, станови
све локације, брза реализа-
ција.  (67), 063/744-28-66.
(296107)

СТРОГИ центар, двособан,
ЦГ, високо приземље, усе-
љив, укњижен. (470), „Ди-
ва”, 064/246-05-71. (296079)

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама. Ис-
плата одмах. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(295913)

АКО планирате да купите
или продате некретнину зо-
вите Агенцију „Лајф”,
061/662-91-48. (296003

КУПУЈЕМО станове куће,
на свим локацијама. Брза
исплата. (353), „Премие-
ер”, 063/800-44-30. (296088)

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

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

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте. Рад-
нички смештај. Центар.
0963/502-211. (295867)

ИЗДАЈЕМ 2.5 стан, наме-
штен, 67 квм на Содари,
реновиран, ЦГ, 3 спрат,
лифт, кабловска. Дунавска
4/12. Цена 230 евра .
064/201-87-88 (СМС)

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

ИЗДАЈЕМ двипособан стан
на Содари, реновиран, на-
мештен 67 квм, Дунавска
4/12, ЦГ кабловска,  лифт,
трећи спрат. Тел. 064/201-
87-88. Цена 240 евра. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, 45
квм, ТА, зграда. Тел.
064/951-63-54. (296106)

ДВОСОБАН намештен стан
у строгом центру, ЦГ, изда-
јем. 063/772-60-03. (295835)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан са ЦГ, на Миси.
069/720-835. (295084/р)

ИЗДАЈЕМ потпуно наме-
штен стан, 60 квм, Котеж 2,
200 евра. 063/101-10-13.
(296201)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
банс тан, реновиран, Сода-
ра, ТА грејање, цена 230
евра. Тел. 064/245-88-57.
(295881)

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

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

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, посебан улаз,
струја, вода, гас. 064/579-
86-55. (295897)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан

на старој Миси. Тел.

064/337-19-39. (296058)

ИЗДАЈЕМ ненамештен дво-

собан стан, на Тесли.

063/805-59-36. (296039)

ИЗДАЈЕМ полунамештену

кућу код Старог бувљака,

Миса. 066/807-03-04. (295948)

ИЗДАЈЕМ кућу 70 квм, Та-

наска Рајића 65. Тел.

013/354-753. (295962)

ИЗДАЈЕМ мањи стан у
строгом центру, мала спа-
ваћа соба, мала кухиња и
купатило, за самца, наме-
штено. Цена 100 евра + де-
позит, ТА грејање. Тел.
063/617-190. (295942)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ дво-
собан стан и намешетну
гарсоњеру. 062/208-828.
(295998)

КОТЕЖ 1, намештен једно-
собан стан, 120 евра, изда-
јем самцу. 062/384-290.
(296027)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
стан, 54 квм, Ослобођења,
намештен. 064/320-84-32.
(296021)

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

НАМЕШТЕН, једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра. 064/122-
48-07. (296092)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан на Тесли. Звати
после 15 сати. 063/755-51-
77. (296094)

У ЦЕНТРУ Панчева издајем
опремљен простор за сме-
штај са 60 лећжаја.
064/143-52-98. (296063)

ИЗДАЈЕМ стан 40 квм, бли-
зу Болнице, Ул. Петра Пре-
радовића, 069/585-29-99.
(295820)

ЛУКС опремљен једноипо-
собанс тан у центру, у згра-
ди, лифт, ЦГ, клима. Дужи
период, само озбиљне по-
нуде, 250 евра. 063/879-60-
68. (296060)

ИЗДАЈЕМ дуплекс центар,
намештен, погодан за сту-
денте. 064/320-84-32. (296021)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, 50
квм, опремљен. 064/158-
15-90. (296067)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

од 40 квм, у Панчеву, Ко-

теж 2, Ул. Кикиндска 6. Тел.

064/184-87-50. (296055)
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ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/295686)

Компанији „Утва – Милан Премасунац” из Кача-

рева, потребни: металоглодачи, металоструга-

ри и борверкисти, са или без искуства.

Контакт телефон: 013/601-650                          (ф)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

069/232-66-88

062/889-81-28

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

– ТЕХНИЧАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 

адре су: sobvasilijeostroski@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -

вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 30. септембар 2020.

Стоваришту „Голија” потребан

ВОЗАЧ Ц КАТЕГОРИЈЕ
Доћи лично

Тел. 063/776-56-68, 013/252-06-64

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ИЗДАЈЕМ полунамештен
једнособан стан, 43 квм,
Котеж 2, Војвођански буле-
вар, 150 евра. Тел.
060/707-32-34. 8296080)

ИЗДАЈЕМ стан у центру, 32
квм, 200 евра. 063/892-08-
35. (296087)

ИЗДАЈЕМ два локала 18 и
12 квм, центар. 066/866-
49-00. (295624)

ИЗДАЈЕМ два сређена ло-
кала од 170 квм ио 75 квм,
на главном јабучком путу.
Тел/vi ber 004176/425-03-
02. (295844)

ИЗДАЈЕМ локал, 18 квм,
угао Браће Јовановића и
Светог Саве. 064/231-07-
33. (295801)

ИЗДАЈЕМ локал у Старче-
ву, идеалан за продавницу,
подрум пића, пекару, треба
видети. Повољно, због од-
ласка у иностранство. Тел.
062/632-552, до 25. 09.
2020, vi ber: +38162/632-
552, Раде. (295834)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (295358)

МАГАЦИН 60 квм на Бава-
ништанском путу издајем,
сву, бетониран, са струјом,
висина 3.5 м. 060/428-73-
83. 8295958)

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

ИЗДАЈЕМ локал са упо-
требном дозволом и мага-
цински са двориштем, Јабу-
ка. 063/351-709. (296072)

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

ИЗДАЈЕМ два локала 18 и

12 квм, центар. 066/866-

49-00. (295624)

ПОТРЕБАН младић за рад
у паркинг гаражи. 066/67-
64-677 (СМС)

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

ПОТРЕБНА радница на ин-
дустријским машинама.
065/ 882-30-37 (СМС)

ПОТРЕБАН механичар
С.З.В.Р „СРКИ”,  Ул.Моше
Пијаде 92 Тел.062/388-109
(СМС)

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

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

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

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

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб-
не раднице за палачинке и
piz za мајстор. 062/339-279.
(295421) 

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

ПИЦЕРИЈА Mammy тражи
радника и возача. 063/691-
169. (295792)

ПОТРЕБНЕ жене спремачи-
це-чистачице. 064/929-38-
87. (295859)

ПОТРЕБНА рдница за кла-
ње пилића са искуством.
064/365-65-56, 064/172-79-
38. (295870)

КАФЕУ „Пацифико” по-
требни конобари. 060/319-
05-77. (295905)

ДОМУ за стара лицa потре-
бан физиотерапеут са иску-
ством. За све додатне ин-
формације позвати
065/523-05-95. (ф) 

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на роштиљу са искуством,
сендвичара „Буба”.
0637248-599. (295878)

УДРУЖЕЊУ такси предузет-
ника „Панчевачки такси”
потребна диспечерка у ра-
дио-центру. 066/130-040.
(295909)

ЋЕВАБЏИНИЦИ Грил Бум
(код кеве), потребна рад-
ница за рад на роштиљу.
063/864-85-58. (295950)

ПОТРЕБАН пекар ученик и
продавац у пекари. Mail:
pe ka ra smi lja nic@mts.rs
064/217-48-56. (295960)

ПОТРЕБАН мајстор за про-
изводњу пецива. 065/533-
44-13. (295989)

ПОТРЕБАН роштиљ мај-
стор, роштиљ је на ћумур.
065/900-50-08. (296005)

ПОТРЕБАН радници на жи-
винарској фарми. 377-230,
064/259-96-62. (296041)

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари. 062/404-144. (296037)

ПОТРЕБНА радница лза
рад на фарми кока носиља
у Панчеву. 063/776-67-29.
(296028)

ПОТРЕБНЕ аниматорке за
децу, особље за шанк и ка-
фић у дечјој играоници,
рођендаоници. 062/500-
093, 062/500-092. (296073)

CAF FE ФЛАМИНГО тражи
девојку за рад. 069/364-10-
04. (296056)

РЕСТОРАН Коноба 32, тра-
жи конобар. 060/635-57-
73. (296071)

РЕСТОРАН Коноба 32, тра-
жи кувара и помоћног рад-
ника у кухињи. 060/635-57-
73. (296071)

ПОТРЕБНИ конобари и ко-
нобарице за ресторан Све-
тионик. 066/345-063, (296091)

ПОТРЕБНА радница у кро-
јачкој радњи на Зеленој пи-
јаци. Шивење, кројење, по-
правке гардеробе. 063/144-
95-42. (296044)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за доставу хране ста-
рости, до 55 година.
064/255-84-58. (296097)

ПОТРЕБНА спремачица за
спортски клуб. 060/362-22-
21. (296095)

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

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

ШЉУНАК,  песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-85-
31,  013/342-338  (СМС)

ЧИСТИМ подруме, таване,
гараже, дворишта, избацу-
јем полован намештај, ру-
шим старе објекте. Повољ-
но. 063/196-54-56,
061/130-44-33. (295866)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, тракасте, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (295094)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (295826)

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

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и
одвоз шута... 064/505-62-
44. (295646)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, венецијанери, комарни-
ци, гуртне, уграђујем, по-
прављам. 064/181-25-00.
(295372)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стир-
пор, бавалит фасаде, по-
вољно. 063/865-80-49.
(295608)

КОМБИ превоз робе, се-
лидбе. 064/243-82-85.
(293522)

ИЗРАДА пројекта за лега-
лизацију стамбених објека-
та. 064/129-81-77. (195843)

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

КОМБИ превоз робе (до

1500 кг). Тел. 064/064/612-

93-68. (295892)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде,  кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76.(295901)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-
хиња и канализационих це-
ви машинским путем.
062/640-07-41. (295918)

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

МОЛЕРАЈ: кречење, фар-
бање столарије, лепљење
тапета. Повољно. 064/174-
03-23. (295925)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Алексан-
дар. (295931)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-846.
(295724)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ:
ограде, капије, гараже, по-
правке бушилица, брусили-
ца. Злајо. 065/558-45-17.
(295936)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (295946)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: купа-
тила, поправке, преправке,
вентили, славине, одгушење
канализације. 061/193-00-
09. (295943)

ДАЈЕМ часове рачуновод-
ства, повољно, контакт:
063/162-77-17. Алексан-
дра. (295972)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе. Панчево-даље, цена да-
ље. 013/366-843, 063/193-
22-29. (295979)

РУШЕЊЕ кућа, шупа. Бето-
на, бетонирања, ископи,
обарање, стабала, кошење.
060/035-47-40. (295991)
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Нашој драгој куми

МИМИ

Радо ћемо се сећати

тренутака проведе-

них са тобом.

БРАНА, ДАЦА

и БРАНИСЛАВ

РАКЕТИЋ
(38/295911)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ

ЦАРАН

МИРОСЛАВ

КАЊЕВАЦ

са породицом
(42/295919)

МИМА

Путуј са анђелима.

Породица

МОДОШАНОВ

(68/295956)

МИМА

Причаћемо твојој де-

ци колико си била

храбра, не брини, чу-

ваћемо их

ДИНАРКА, 

НЕВЕНКА и ПАВА

са породицама

(71/295956)

МИМА

С љубављу

породица

ЧАМЏИЋ

(70/2959569

Драга

МИРЈАНА

Почивај у миру.

С поштовањем

ЈАСНА ЛАЗАРОВ

са породицом

(79/295981)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш вољени

ДУШАН ДРАГОВИЋ
1950–2020.

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

(58/1295947)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ ЦАРАН

Искрено саучешће породици

ЈОЦА ИЛИЋ с породицом

(112/296040)

Збогом анђеле

МИМА
1987–2020.

Комшије ЛЕЛА

и ЂУРА

(119/296054)

Последњи поздрав

БИЉАНИ

ПЕТРОВИЋ

и сећање на дивно

пријатељство.

Породица ГРУЈИЋ

(74/295964)

Последњи поздрав куму

НИКОЛИ ЋИРИЋУ

од породица ВИЦАНОВИЋ и ДАБИЋ
(13/295857)

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

наш драги

НИКОЛА ЋИРИЋ

НИКИЦА ЋИРА
1950–2020.

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

срцима.

Супруга РОЗАЛИЈА, ћерке НЕВЕНКА са породицом

и БИСЕРКА са породицом
(56/295944)

Последњи поздрав пријатељу

НИКОЛИ

Породица СТОЈКОВИЋ

(105/296023)

Последњи поздрав дра-
гом брату

НИКИЦА

ЋИРИЋ

Чуваћемо те од заборава.

Сестра ЖИВАНА и брат

ЈОВАН са породицама
(123/296061)

301-150, 300-830

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

ОБАРАЊЕ стабала, кошење
свих терена, чишћење тава-
на, одношење ствари.
064/122-69-78. (295991)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
уносим дрва, угаљ и остале
физичке послове. 061/311-
97-69. (296019)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
Одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (296049)

ПРЕВОЗИМ кипером, по-
вољно, песак, шљунак, сеја-
нац, ризлу, црну земљу.
064/354-69-94, 063/754-02-
72. (296050)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс,
фасаде, пензионерима по-
пуст, повољно. 061/626-54-
06. (296076)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста гра-
ђевинских радова од теме-
ља до крова. 063/724-36-
24. (296083)

РАДИМ физичке послове,
утовар, истовар, шут, угаљ,
пелет, итд. 060/1453-62-10.
(296082)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, меша-
лице за бетон. 064/351-11-
73. (295879)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ купа-
ћих, крпљење шупљих када,
гаранција. када, Www.bal -
to kad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (293296)

ГИПС, спуштени плафони,
преградни зидови, молерај,
термоизолација, адаптације,
материјал. 060/131-81-70.
(294913)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ мешали-
ца 10 евра дан, више дана
могућ договор као и наш
превоз до вас. 063/253-028.
(295917)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све заве-
се, тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (295377)

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, ру-
шење објеката, рашчишча-
вање терена са утоваром и
одвозом. Најповољније у
граду. 060/425-54-43. (294365)

РАД виљушкаром и теле-
хендером по свим терени-
ма на утовару и истовару
робе. 064/648-24-50. (294365)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим ками-
онима, ископ мањим и ве-
ћим багерима, рушење ку-
ћа. 063/218-894. (294365)

ЕЛЕКТРИЧАР ради бојлере,
индикаторе, инсталације,
белу технику, климе, ТА пе-
ћи. 060/521-93-40. (295961)

ТЕПИХ сервис „Путник”,
дубинско прање тепиха, на-
мештаја. 302-820, 064/129-
63-79. (295926)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бето-
на, зидова са одвозом шута,
набијање терена вибро пло-
чом. 064/648-24-47. (294365)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,
антибактеријско прање,
сервис беле технике.
060/521-93-40. (295961)

ТВ СЕРВИС „Тесла електро-
ник” све на једном месту.
060/078-47-89 (296018)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације, за-
мена вирбли, вентила, бате-
рија, санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим од-
мах. 013/348-139, 063/811-
74-89, Јовичин. (295984)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, бој-
лере, шпорете, поправљамо
са гаранцијом. „Фриготех-
ник”, 064/122-68-05. (296004)

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрве-
ћа камионом за рад на ви-
сини. 060/366-65-57. (294365)

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

СЕЛИДБЕ БОМБОНЧИЋ-
БОРИС, екипа радника, ко-
мибији, камиони, све рела-
ције по Србији. 063/253-028,
064/444-66-74. www.se lid -
be/bom bon cic.com   (295917)

СЕЛИДБЕ БОМБОНЧИЋ-
БОРИС, екипа радника, ко-
мибији, камиони, све рела-
ције по Србији. 063/253-028,
064/444-66-74. www.se lid -
be/bom bon cic.com   (295917)

СЕЛИДБЕ БОМБОНЧИЋ-
БОРИС, екипа радника, ко-
мибији, камиони, све рела-
ције по Србији. 063/253-028,
064/444-66-74. www.se lid -
be/bom bon cic.com   (295917)

МОЛЕРАЈ, глетовање, гип-
сане плоче, термоизолација,
купатила, подови, матери-
јал. 060/131-81-70. (294913)

МУШКАРАЦ, 56 година, ма-
теријално обезбезђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради друже-
ња, излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203. (295888)

МОЛИМ да ми се јаве људи
који су 12. августа 2019. го-
дине, око 16 сати, у Панче-
ву, 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. 063/740-16-
11. (295245)

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

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

УСЛУГЕ

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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МИРЈАНА ЦАРАН

Људи одлазе, али сећања остају.

Нека твоја племенита душа почива у миру.

Завичајно удружење „Стари Рас” Панчево

(37/295910)

МИМА

Спавај мирно, мама.

У добрим смо рукама.

Воле те МИЛИЈА, МАТЕЈА и МАРКО

(64/295956)

МИМА

Изгубила сам сестру и сад имам четири сина.

ЈОВАНА и НЕНАД НОВАКОВИЋ

(66/295956)

МИМА

Анђеле, мирно путуј.

А твоје анђеле чувају

бака СНЕЖА и деда

ЈОЦА

(65/295956)

МИМА

С љубављу

породице БУТЕСКИ

и РАЈИН

(67/295956)

МИМА

Увек ћеш бити са на-

ма.

Твоји: МИКИЦА, 

ЈАСНА и УРОШ

(69/295956)

Драга Мима,

остали смо у тузи са сећањем на наша дружења.

Чувамо те кроз успомене.

Породице ОЛАС и ТОМАШЕВИЋ

(77/295969)

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
(80/295981)

Драгој

МИМИ

Сестри и сваји последњи поздрав. 

Да ти Господ у рају подари насеље!

Твоји РАСТКО и ЈАСМИНА

(86/295992)

МИРЈАНА ЦАРАН

Бол и туга не мере се речима, већ пра-

знином која је остала за тобом. 

Искрено саучешће ожалошћеној поро-

дици.

ПАВЛЕ ТМУШИЋ са породицом

(87/295995)

Поводом смрти нама посебно драге

МИРЈАНЕ

Искрено саучешће породици Нишавић.

НЕНАД, ЈЕЛЕНА и ЈОВАН ЋИРИЋ

(89/295994)

Вољена наша

МИРЈАНА

Вечно ће твој осмех, твоја доброта, понос и

поштење живети у нашим срцима.

Утехе нема, волимо те заувек.

Твоји: ТАМАРА и ВЛАДА

(88/295993)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ

ЦАРАН

Искрено саучешће

породици.

Од друга и колеге

ДУЛЕТА ОБУЋИНЕ

(108/296032)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ

ЦАРАН

Твоје IV-8

(109/296033)

Најбољој другарици

МИРЈАНИ

Волим те бескрајно.

Кума МИЛИЦА са породицом

(130/296085)

МИРЈАНА ЦАРАН

Драга наша Мима,

тужни и у неверици испратили смо те на

место твог вечног боравка.

Све су речи превише болне...

Почивај у миру анђеле.

Породица СМИЉАНИЋ

(134/296090)

Последњи поздрав поштованом колеги

др БИЉАНИ ПЕТРОВИЋ
спец. трансфузиолог у пензији

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)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати



Последњи поздрав драгом куму

СЛАВКУ АЛЕКСИЋУ БУЦИ

од кумова ЛОНЧАРЕВИЋ
(18/295868)

Последњи поздрав

КАТИЦИ

МИТРОВИЋ

од комшија
(25/295887)

Последњи поздрав

течи

СЛАВКУ

АЛЕКСИЋУ

БУЦИ

Породица РОДИЋ

(33/295900)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 18. септембар 2020.20

Била је и остала душа наших душа

ВИДОСАВА ЈОВАНОВ
13. XI 1935 – 9. IX 2020.

Увек вољена од кћерке ЗОРИЦЕ, 

унука ДАРКА и МАРКА и зета ЈАНКА
(31/295898)

ВИДОСАВА ЈОВАНОВ
1935 – 9. IX 2020.

Последњи поздрав од сина СРЂАНА,

унуке ХЕЛЕНЕ са породицом и унука

ДАНИЛА са породицом

(32/295899)

С неизмерном тугом

опраштамо се од во-

љеног

ПЕТРА

ГАВРИЛОВИЋА
22. IX 1942.

Нека ти је миран веч-

ни сан.

Твоји најмилији

(44/295921)

Увек те се радо сећа-

мо

ПЕТАР

ГАВРИЛОВИЋ
1942–2020.

НЕВЕНА, ЈЕЛЕНА,

ЉИЉА и ЕМИЛ

(45/295921)

11. септембра 2020. године преминуо је

наш драги

СЛАВКО АЛЕКСИЋ БУЦА
1949–2020.

Успомену на њега чуваће

супруга СТЕЛУЦА, син МИЛАН, 

снаја ЕЛИЗАБЕТ, унук МИХАЈЛО

и остала родбина и пријатељи

(93/295999)

СЛАВКО

АЛЕКСИЋ

Последњи поздрав

од прије КАТИЦЕ

(94/295999

Последњи поздрав

СЛАВКУ АЛЕКСИЋУ БУЦИ

од МИЛАНА са породицом

(113/296047)

Последњи поздрав

драгом куму

СЛАВКУ

АЛЕКСИЋУ

БУЦИ

од кумова ВЕРЕ и

ЗОРАНА са породицом
(122/296059)

Последњи поздрав

ВАРГА ЈОЖЕФУ

Заувек ћеш живети у нашим срцима и

сећању.

Твоји: МАРИЈО и ЈАСМИНА

(131/296086)

Последњи поздрав

ШВАБИ

од породица

ЛЕПЕДАТ

и ВИДАКОВИЋ

(132/296086)

Последњи поздрав

комшији

ЈОЖЕФ

ВАРГА

од станара

у Ђуре Даничића 8

(43/295920)

Последњи поздрав

ВАРГА ЈОЖЕФУ

од колектива „Штампа систем” и „Футуре”

(99/296007)

С великом тугом обавештавамо родбину

и пријатеље да је наша драга мама и бака

ГОРДАНА НИКОЛИЋ
1947–2020.

преминула 15. септемра.

Ожалошћени: синови ЗВОНКО

и ЖЕЉКО с породицом

(129/2960789

Последњи поздрав нашој драгој куми

ГОРДАНИ НИКОЛИЋ

од породица ЈАКОВЉЕВИЋ

и ЂОРДАН

(116/296048)

Драга наша

ГОРДАНА НИКОЛИЋ

Заувек ћемо те чувати у срцу. Вољени никад не умиру.

ДУШИЦА и ОМЕР
(140/296100)

Ујна

ГОРДАНИ

с љубављу и пошто-

вањем.

Породица

РАДИШИЋ

ТРАИЛОВ
(138/296099)

Последњи поздрав

драгој ујни

ГОРДАНИ

НИКОЛИЋ

ЉУБИША

РАДИШИЋ

са породицом

(139/296100)

Последњи поздрав

нашој драгој

ГОРДАНИ

НИКОЛИЋ
1947–2020.

После тешке и крат-

ке болести премину-

ла у 73. години.

Комшије

у Моравској 3

(110/296035)

Отишла је моја мила кумица

МИЛИЦА ДАКИЋ

Њена ВУКИЦА са децом
(35/295906)

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших 

услу га 

да на це не

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим 

рад ним 

да ни ма

осим

сре дом.
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Последњи поздрав брату

МИЛАНУ

од ГОРАНА и ДРАГАНЕ МИЛЕУСНИЋ са породицом

(16/295864)

После тешке болести преминуо је у 58. години

МИЛАН МИЛЕУСНИЋ
1963–2020.

Почивај у миру и нека ти је лака земља.

Твоји: отац ДУШАН и синови СРЂАН и ВЛАДИМИР

са породицама

(17/295865)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

ЂУРА МИЛЕНКОВИЋ
1948–2020.

Наш вољени преминуо је 12. септембра, али ће

заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга СЛАЂАНА и син БОГДАН

(26/295890)

13. септембра преми-

нула је наша тетка

АНА

ЧОЛИЋ
1936–2020.

Последњи поздрав од

породице ПРЕКРАТ

(48/295924)

13. септембра преми-

нула је наша тетка

АНА

ЧОЛИЋ
1936–2020.

Последњи поздрав

тетки од породице

БОЖИЋ
(49/295924)

МИЛОРАД ЂОКОВИЋ
17. XI 1949 – 10. IX 2020.

Тужна срца јављамо да нас је напустио

наш вољени отац и дека.

Ожалошћени: ћерка АЛЕКСАНДРА

и син ИВАН са породицама

(61/295953)

9. септембра 2020. напустила нас је наша драга

супруга, мајка и бака

ВЕРА ЦВЕТАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруг ЈОВИЦА, свекар ЖИВОЈИН, ћерка

БИЉАНА, зет ЛАЗАР, син ВЛАДИМИР, снаја

АНЂЕЛКА и унука АНАСТАСИЈА

(85/295990)

Драгој

ВЕРИ

ЦВЕТАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

БРАТИСЛАВ, 

СНЕЖАНА и МИРЈАНА

ЦВЕТАНОВИЋ
(84/295990)

Последњи поздрав вољеном супругу

ВЛАДИМИРУ СТОЈИЛКОВИЋУ
1937–2020.

С поносом и љубави ћемо те помињати и чува-

ти од заборава.
Супруга МИЛЕВА

(96/296001)

ВАРГА ЈОЖЕФ

ШВАБА

Последњи поздрав

драгом пријатељу и

куму од БЕЛОГ и ко-

лектива БС АУТО

СТАКЛА.

(60/295951)

Прошла је најтужнија година без тебе

ВЕЛИЧКОВИЋ МИЛИЋ
1943–2019.

У нашим срцима и мислима увек ћеш бити ту.

Твоја супруга ВЕРА, син ДРАГАН, ћерка НАДА,

снаја МИРА, зет ЈАНИ и унуци ВУКАШИН, 

МИЛАШИН и ЛАЗАР

(30/295896)

СЕЋАЊЕ

СТОЈАНКА

ТУЦИЋ
2008–2020.

Дванаест година те не
видим, али си ту, у мом
срцу и мислима, Почи-
вај у миру мила мајко.

БАТА
(22/295874)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ

ПОМЕН

ЗОРКА

ЂОРЂЕВИЋ
1933–2020.

Од брата ДРАГАНА

и снаје ДРАГЕ

са породицом
(50/295927)

СЕЋАЊЕ

СВЕТЛАНА

ЛАЗОВИЋ
рођ. Меришл

5. I 1953 – 11. IX 2017.

Недостајеш.

ЛУКА, АЊА, АНДИ

и ЗВОНКО
(120/296057)

Шеснаест тужних го-

дина откако ниси с

нама, ал’ си у нашим

мислима

НАДА

ДУКИЋ

Син МИЛОМИР

с породицом
(135/296093)

19. септембра навршава
се четрдесет тужних дана

ДРАГИЦА

ПОПОВИЋ
1949–2020.

Мама, почивај у миру и
нека те чувају анђели.

Ћерка ЈОЈА и син
ЖЕЉКО са породицама

(137/296098)

Последњи поздрав вољеној

ЂУРЂИНИ ПОПОВИЋ
1944–2020.

Успомене и љубав остају у нашим

срцима.

Твоји најмилији

(124/296065)

Последњи поздрав сестри

ЂУРЂИНИ ПОПОВИЋ

Брат РАДЕ са породицом

(125/296064)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком 

и уторком 

од 8 до 18,

средом 

од 8 до 15,

а четвртком 

и петком 

од 8 до 13 сати
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Оба ве шта ва мо 
ко ри сни ке на ших услу га 

да на це не огла са 
и чи ту ља одо бра ва мо 
по пуст свим рад ним 
да ни ма осим сре дом.

У суботу, 19. септембра 2020. године, у 11

сати, на Старом православном гробљу у

Панчеву, даћемо једногодишњи помен

нашој драгој и непрежаљеној

ЉИЉАНИ ЂЕРИЋ

Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији

(21/295873)

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)

ВАСА

ЈЕФТИЋ
7. VII 1939 – 21. IX 2013.

Недостајеш... да бу-
деш поносан на нас
онако како си само
ти то знао.

Твоје: ШАРИКА
и ИВАНА

(28/295893)

29. септембра 2020. године навршава се двана-

ест тужних месеци откада није са нама наш во-

љени

МИЛОШ ШАТЛАН

19. септембра одржаће се помен са почетком у

10 сати, на Новом гробљу.

Твоји најмилији: супруга НАДА, син НЕБОЈША и

ћерка НАЦА са породицама
(101/296014)

18. септембра 2020. навршава се четрдесет дана

од смрти

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.

Твој брат ДРАГАН

(102/296016)

Прошле су две године од трагичног страдања на-

ше љубави

СНЕЖАНЕ АНОВИЋ
рођ. Мијовић

22. III 1964 – 20. IX 2018.

Зашто човек тек на крају схвати...

Успомену на тебе с поносом чувају твоји: 

МИЛОВАН, БОЈАН и ДАМЈАН
(103/296017)

СЕЋАЊЕ

БИЉАНА

ПРЕРАДОВИЋ
2010–2020.

С љубављу те чувамо у
нашим срцима.

Ћерка ТЕОДОРА, мајка
ВЕЛИНКА и сестра

ДРАГАНА с породицом
(104/296020)

Пола године није самном мој

МИЛАН ВУЧКОВИЋ

Знао си колико те волим, али никад нећеш зна-

ти колико моје срце пати. Ако постоји бол то је

живот без тебе, недостајеш ми.

Ако постоји кога желим то си ти.  Вукићу мој не-

достајеш ми, део мене заувек ће те негде чекати.

Твоја ГОЦА
(107/296031)

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

помен нашем

ДРАГОМИРУ АРАНЂЕЛОВИЋУ

СВИРИЈУ

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.

Твоја породица

(115/ф)

23. септембра 2020.
навршава се годину
дана откада није са на-
ма наша мила

ДРАГА

ЦАРАН

С љубављу и поштова-
њем БИЉА и МИОНА

(78/295980)

Годишњи помен дра-

гој баки и прабаки

ДРАГИ

ЦАРАН

од унука СТЕВАНА

са породицом

(98/296006)

СЕЋАЊЕ

МИРКО С.

МАНДРИНО
18. VI II 1944 – 19. IX 2019.

ДУЛЕ, МИЛЕ, ВУЛЕ

и ЗВОНКО

(121/296057)

Моји вољени

МИША ЗОРА СТЕВА

АНДРИЋ АНДРИЋ АНДРИЋ
1956–2010. 1933–1982. 1933–1980.

Увек присутни у мом срцу и мислима.

Њихова МИЛКА АНДРИЋ ВУЛЕТИЋ

с породицом
(126/296068)

Нашем тати

МИЛОШ

АНДРИЋ

ЧЕТНИК
1956–2010.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Твоји најмилији
(127/296069)

ЉИЉАНА

ЂЕРИЋ

Драгој сестри, тети и

баба тети. Заувек

ћеш бити у нашим

срцима.

Твоји

(128/296077)

Прошла је година без наших расправа и твојих

критика.

Колеге БОРА и ДУЛЕ
(133/296089)

БЛАГАЈНА 300-830
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

МИРОСЛАВА ХРИБ

ШАЈРИХ
1989–2020.

Твоји: НАДА, БРАНКА, 

МАРКО и ДУЊА

(24/295885)

19. септембра 2020. године, у 10.30, на Старом

православном гробљу, обележићемо годину да-

на откако није са нама наш драги

ВЛАСТИМИР АЋИМОВ
1940–2019.

Заувек ћеш бити у нашим мислима и нашим ср-

цима.

Породица АЋИМОВ

(54/295940)

18. септембра 2020. навршава се четрдесет

дана од смрти наше најдраже

ГОРДАНЕ РАШЕТА
1971–2020.

Толико нам недостајеш.

Састаћемо се у 11 сати код њене вечне куће.

Твоји: ГАВРА, ДАНЕ, БРАНКО, 

СТАНИМИР, БОРКА и СЛАЂА

са породицом

(59/295952)

Прошло је седам дугих и тужних година како ни-

је са нама наш драги супруг, отац и деда

ВЛАДИМИР МАЛИЋ
1959–2013.

Чувам те као највеће благо, скривен у срцу гдје

заборав не долази! Недостајеш.

Супруга НАТАЛИЈА, кћерка ДАНИЈЕЛА

и унуке МИЈОНА и МАША
(12/295856)

СЕЋАЊЕ

ДРНДАР НОВКОВИЋ ПЕКЕЧ

Сећање на нашу драгу родбину од породице

НОВКОВИЋ

(75/295965)

Обавештавамо драге пријатеље и родбину да ће-

мо 19. септембра 2020. у 11 сати, на Новом гро-

бљу давати годишњи помен драгој мајци

НАДИ КОСАНОВИЋ
24. IX 2019 – 24. IX 2020.

Њени најмилији

(76/295970)

ВАСКА ПЕШИЋ
24. IX 2019 – 24. IX 2020.

24. септембра 2020. навршава се годину дана от-

када није са нама наша најдража бака, мајка,

свекрва.

Пуно нам недостајеш.

Породица ПЕШИЋ

(72/295957)

Навршава се година

дана зету

ДРАГАНУ

РАДАНОВУ

Никада те нећемо за-

боравити.

ВАСА – ВЕРА

(51/295934)

19. септембра, у 11 сати, дајемо годишњи

помен нашем вољеном

ДРАГАНУ РАДАНОВУ

Вољени никад не умиру док живе они ко-

ји их воле, који их се сећају.

Твоји: БИЉАНА, БОБА, 

АЛЕН и МИЛИЦА

(82/295985)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР

ЂОРЂИЈЕВСКИ
1932–2010.

Заувек у нашим ср-

цима.

Твоја породица
(81/295982)

27. септембра 2020.

године навршава се

годину дана од смрти

нашег драгог

ДРАГАНА

РАДАНОВА

Заувек ћеш остати у

нашим мислима и се-

ћању.

ЦИЦА и ЗОКА

(83/295985)

19. септембра 2020. навршава се четрдесет дана

откако није са нама наш драги

РАДМИЛО РАНЂЕЛОВИЋ
1940–2020.

Сећање остаје заувек.

Твоји: супруга ЉИЉАНА, ћерка СНЕЖАНА, син

ДРАГАН, зет ГОРАН, снаја НАТАША и унуци

АЛЕКСА и ЛУКА
(39/295912)

Већ годину дана није са нама наш вољени, непре-
жаљени

МЛАДЕН РИСТИЋ
13. III 1950 – 23. IX 2019.

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
(95/296000)

МИЛАН

БОКШАН

Време не брише

успомене.

Заувек у мислима

МИЋЕ и ЦИЦЕ

(100/296009)

У петак, 18. септембра даваћемо четрдесето-

дневни помен најдражем тати, супругу и прија-

тељу

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ

Помен ће се обавити у 11 сати, на Старом право-

славном гробљу.

Помен дају његови најближи

(106/296025)

Сећања на драгог супруга и оца

ДРАГАН БОЖИЋ
1956–2013. 

Наше си небо

наше све

као првог дана

волимо те

Твоја: супруга АНКИЦА и синови ГОЈКО и БОЈАН

(47/295924)
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У суботу, 19. септембра 2020. године, у 11

сати, на Новом гробљу у Панчеву, даће-

мо шестомесечни помен нашем вољеном

РАЈКУ ЈОКСИМОВИЋУ

Поносни смо што си био део наших жи-

вота. С љубављу чувамо успомену на тебе.

Супруга РАДМИЛА са ћерком ИРЕНОМ

и унуком МАРИЈАНОМ

(9/295848)

СЕЋАЊЕ

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

С тугом и поштовањем увек те се сећа

ВАСИЛИЈЕ РАДУНОВИЋ с породицом

(10/295849)

Обавештавамо рођаке и пријатеље да је

прошло годину дана откако нас је напу-

стила наша

БОСА ВАСИЉЕВИЋ
1934–2019.

Годишњи помен одржаћемо на Новом

гробљу у Панчеву у четвртак, 24. септем-

бра, у 10.30. 

Ћерка РАДЕНКА ВУЈОВИЋ с породицом

(11/295850)

Навршава се пет го-

дина откада нас је

напустио

БОЖИДАР

ПЕРОВАНОВИЋ
1944–2015.

Чувамо те од забора-

ва.

Ћерка ЈЕЛЕНА, 

зет ДЕЈАН

и унука НАЂА

(19/295869)

Сећање на драге родитеље

ПОЖАР

ИМРЕ КАТИ
1922–1987. 1928–2015.

Од ћерке МАРИЈЕ, зета ПЕРЕ, 

унуке СУЗАНЕ и унука ЈОВАНА

(27/295891)

ЈЕЛЕНА БОГОЈЕВИЋ
2017–2020.

Најдража моја, три године бола и чекања да се одне-

куд 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. Мај-

ко, сада знам, ниси била вечна, али у мом срцу, сам-

ном живећеш и остати вечно.
Твоја НАДА

(34/295903)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЈОВАНКА МАТУХ ВАЊА

Много нам недостајеш. 

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Волимо те.

Твоја сестра ВУКИЦА са децом

(36/295906)

19. септембра 2020, у 11.30, даваћемо једногоди-

шњи помен вољеној

ЈОВАНКИ МАТУХ ВАЊИ
1936–2019.

Без обзира што нека срца не куцају више, ми ко-

ји живимо вечно ћемо их волети и чувати као

најдражу успомену.

Твоје СНЕЖАНА и АЊА
(40/295914)

19. септембра навр-

шава се шест месеци

како нас је напустио

ЖИКА

ЖИВКОВ
1955–2020.

Брат МИЛАН

са породицом

(46/295922)

Прошло је шест месеци откад си нас напустио наш драги брате

РАЈКО ЈОКСИМОВИЋ
1952–2020.

Сестра ДАНКА ШАПОЊИЋ ПЕТРОВИЋ са породицом

(53/295939)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВИЋ

ЈАЊА МИЛАНКО
2007–2020. 2013–2020.

Време пролази, успомене, сећања и туга остају.

Ваша ћерка АНА

(73/295963)

СЕЋАЊЕ

НЕНАД

НИКОЛИЋ
1933–2012.

Нисмо те заборавили.

Супруга МАРИЈА

и син ЗОРАН
(57/295945)

Шестомесечни помен нашем

МИЉКУ ИРИЧАНИНУ

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

(90/295996)

У сећању

РАЈКО ЈОКСИМОВИЋ

Колега из службе за финанијско-рачуновод-

ствене послове „ХИП-Петрохемија” Панчево

(91/295997)

РАЈКО

ЈОКСИМОВИЋ

Људи одлазе а сећа-

ња остају.

Нека твоја напаћена

душа почива у миру.

Породица ЂУРОВИЋ

(92/295997)

Прошло је пола године од смрти нашег

РАЈКА ЈОКСИМОВИЋА

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

Ћерка ЈЕЛЕНА са породицом

(111/296036)

Бели брате, Дунав не

тече исто откад ти

оде са анђелима

БЕЛОМ

Од САВЕ, ВУЈЕ, 

ЂОЛЕТА и СИМЕ

(118/296052)

У недељу, 20. септембра навршава се четрдесет дана

откад нас је напустио вољени наш

СРЂАН ПЕЈЧИЋ БЕЛИ

Ако постоји рајска башта ти си засигурно у њој. Сада

сви у себи носимо део твог срца које је младо преста-

ло да куца. Наша срца биће тужна док ми постојимо.

Ћерка КАТАРИНА, супруга МИРА, мајка ЗМАГИЦА,

отац СВЕТОЗАР и сестра ДЕСАНКА са породицом

(117/196052)
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Прошло је тужних

шест месеци откада

ниси са нама

МИЛУТИН

ЈУГОВИЋ
1945–2020.

Твоји најмилији

(1/295816)

22. септембра 2020. навршава се десет тужних

година откада није с нама наша

ЗОРА ФАРА
2010–2020.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

тебе.

Породица ФАРА

(2/295828)

15. септембра навршава
се девет година од смрти

МИЛОРАДА

КОВАЧЕВИЋА
Године пролазе, а бол и
туга остају.
Вечно ћеш живети у на-
шим срцима.

Твоји најмилији

(3/295836)

19. септембра 2020. навршава се шест месеци от-

како нас је напустила наша драга сестра

СПАСА ПАВЛОВИЋ
1934–2020.

Заувек ћеш остати у срцима сестара ИВАНЕ,

МЕНКЕ и БОБЕ, ЕМА, ГОРАН и СИМОНА

(4/295837)

Прошле су тешке три године откако није са на-

ма наша драга ћерка, сестра и тетка

ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ
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.

Неутешна мајка ЂУВЕЗА и брат ДУШАН

са породицом
(5/295842)

ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ
рођ. Дојчиновски

1967–2017.

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.

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

ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ
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)

СЕЋАЊЕ

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

Вољени не умиру... док живе они који

их воле!

Породица САВИЋ

(8/295847)

Прошло је шест тужних месеци без наше

МАРГИТЕ ДЕЛИЋ

Знала си колико те волимо али никад нећеш

знати колико нам недостајеш.

Твој супруг МИОДРАГ и унук ОГЊЕН

(14/1295858)

17. септембра навр-

шава се четрнаест го-

дина откако нас је

напустио наш вољени

ДЕЈАН

ЂАКОВИЋ
1985–2006.

Заувек у нашим ср-

цима.

Твоји: НАНА

и велики БАТА

са породицом
(20/295872)

ГОРДАНА СПРЕМИЋ
1965–2016.

Четири године без тебе.
МИЛАН
(23/295883)

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

бледи

ДЕСИМИР ПОПОВИЋ

Заувек твоји: АНДРЕЈА, МАТЕЈА, ИРЕНА и ДРАГАН

(29/ф-975)

19. септембра 2020. да-
јемо шестомесечни по-
мен вољеној

ЉУБИ

АВДАЛОВИЋ
1943–2020.

Заувек ћеш нам недо-
стјати.

Твоји: ћерка ЈЕЛИЦА
и зет БРАНКО

(41/295916)

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

БОРИСЛАВ

МИШЉАНОВ

БОРА
Увек ћеш бити у нашем се-
ћању.

Твоји најмилији
(52/295938)

МАРГИТА ДЕЛИЋ

Прошло је шест тужних месеци откако ни-

си са нама.

Брат ДУШАН и снаја СНЕЖАНА са децом

(62/295954)

МАРГИТА ДЕЛИЋ

Увек ћеш остати у мом срцу.

Мајка МАРГИТА

(63/295954)

МАРГИТА

ДЕЛИЋ
Увек си била ту за нас.
Рано си отишла, али
остајеш у нашим срци-
ма.

Твој брат МИША, брат-
нац БОБАН, братаница

ЈЕЛЕНА и зет РАДЕ
(55/295941)

Прошло је четрнаест

тужних година отка-

да није са нама наш

ДЕЈА

Сећање на другар-

ство и заједничко од-

растање.

Твој друг ЦАКА
(97/296002)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.



НАШИ СУГРАЂАНИ
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ПАН ЧЕВ ЦИ СНИ МА ТЕ ЉИ

КО РАК ИС ПРЕД ДРУ ГИХ
Та мо где су они, увек се де ша ва не -
што бит но. Ме сту с ко јег сви бе же,
они при ла зе и бе ле же тре нут ке за веч -
ност. Њи хо ве очи су наш про зор у
свет.

Шко ла ко ја тра је

Драган Веселић (42) ра ди за те ле ви -
зи је „Пр ва” и Б92. Опре де лио се за
по сао сни ма те ља пре ви ше од три де -
сет го ди на, ка да је на Чар да ку пр ви
пут ужи во ви део јед ну ком плет ну те -
ле ви зиј ску еки пу. Ту су би ли про ду -
цент, ор га ни за тор, ра све тљи ва чи…
Оду ше вио се и знао је да ће се на не -
ки на чин ба ви ти ова квим по слом.

– По сао ни је кла си чан, вр ло је ди -
на ми чан, зах те ван и те жак, ка ко пси -
хич ки, та ко и фи зич ки. Рад но вре ме
на по сто ји, али ми се до па да што ни -
је дан дан ни је исти – при ча Дра ган.

По сао га је до во дио и у опа сне си -
ту а ци је, као што су сни ма ње на ви си -
ни, ле те ње или пра ће ње на сил них де -
мон стра ци ја. А ра дио је и на фил му.

– Огром на је раз ли ка из ме ђу фил -
ма и те ле ви зи је. На фил му све мо ра
да бу де са вр ше но, иза те бе сто ји и ве -
ли ка еки па ко ја се тру ди да то бу де
за и ста та ко. Сва ко има свој део по сла

и тру ди се да га ура ди мак си мал но
про фе си о нал но. С дру ге стра не, на
те ле ви зи ји је опу ште ни је, све за ви си
од еки пе на те ре ну, што су у де ве де -
сет од сто слу ча је ва но ви нар и сни ма -
тељ. А опет, не ма се пра ва на гре шку,
не ма по на вља ња. На рав но да ква ли -
тет ни је као на фил му, али ја увек
дам све од се бе и то је нај бит ни је –
об ја шња ва Дра ган.

Он нај ви ше ужи ва у сни ма њу до ку -
мен тар них при ча.

– Ни ко не мо же да бу де до бар у не -
че му ако то ра ди са мо због па ра, а не
и из љу ба ви. Мно го сам про пу то вао,
упо знао до ста љу ди, ви део сам и до -
жи вео све и сва шта, ле по и ру жно.
На рав но, не га тив но се увек по ти сне.
Тру дим се да сва ког да на сни мим не -
што бо ље. То не ма ве зе са оним шта
се сни ма, јед но став но то је по сао ко ји
се на до гра ђу је из да на у дан, из го ди -
не у го ди ну. Два де сет три
го ди не га ра дим, а шко -
ли ни ка да кра ја – за кљу -
чу је он.

Кре а тив на сло бо да

Лазар Стојовић (49) по -
чео је да ра ди као аси -
стент сни ма те ља на ТВ
Пан че ву кра јем 1996. го -
ди не. На кон три ме се ца
пре шао је на по зи ци ју
сни ма те ља и ти ме се ба -
ви и дан-да нас.

– Као де те сам во лео
фо то гра фи ју, али тек ка -
да сам до шао на те ле ви -
зи ју, схва тио сам ко ли ко
је по сао сни ма те ља ин -
те ре сан тан. У по чет ку сам
но сио опре му ста ри јим
ко ле га ма и по ма ло сни -
мао на те ре ну, па ка сни је у мон та жи
слу шао са ве те и су ге сти је, али вр ло
бр зо сам „ушао у штос” – при ча Лазар.

Сни ма ња за ин фор ма тив ни про -
грам под ра зу ме ва ју ве ли ки број до -
га ђа ја, ко ји се ни жу је дан за дру гим,
па у јед ном тре нут ку еки па мо же би -
ти на њи ви, а већ у дру гом у ка би не ту
пред сед ни ка.

– Бит но је да се за бе ле жи ат мос фе -
ра, да ин тер вјуи бу ду до бро из ре жи -
ра ни, да до га ђај има при чу. Ако је у
пи та њу не ка по лу до ку мен тар на при -
ча, он да тре ба да се до ча ра ам би јент...
– об ја шња ва.

Сни ма тељ има сло бо ду да из ра зи
сво ју кре а тив ност, ка же он, али све се
ра ди у до го во ру с но ви на ри ма. Бит но

је да има до вољ но ма те ри ја ла, ко ји се
ка сни је об ра ђу је у мон та жи.

– Нај ви ше ужи вам у сни ма њу по -
лу до ку мен тар них еми си ја и не ких
људ ских при ча. Ле по је ра ди ти на те -
ре ну, с љу ди ма. Сва шта мо жеш да чу -
јеш и сва ког да на си му дри ји за не ку
но ву ми сао – за кљу чу је Ла зар.

Ра дост кроз објек тив

Александар Токин (43) на пра вио је
сво ју пр ву фо то гра фи ју оче вим фо то-
-апа ра том у ни жим раз ре ди ма основ -

не шко ле. Та да му се
до пао сам чин бе ле -
же ња од но сно чу ва ња
мо ме на та од за бо ра -
ва. У Гим на зи ји је до -
био ка ме ру ко јом је
бе ле жио школ ске до -
га ђа је.

– То су би ли мо ји
ама тер ски по че ци, али
сам знао да је то про -
фе си ја ко јом же лим
да се ба вим. По ку шао
сам да упи шем ФДУ,
али ни сам ус пео. Убр -
зо сам се за по слио на
ло кал ној те ле ви зи ји и
за вр шио Филм ску

шко лу „Ду нав фил ма”. На кон две го -
ди не усле дио је по зив да се при дру -
жим пан че вач ком до пи сни штву Ра -
дио-те ле ви зи је Ср би је, где по кри ва -
мо при че из пет оп шти на ју жног Ба -
на та – при ча Алек сан дар.

Ка же да се за два де сет пет го ди на
про ме ни ла је ди но тех ни ка. Иа ко је у
фи зич ком сми слу лак ше ра ди ти, јер
је опре ма ма ње гло ма зна и лак ша,
кре а тив ност је и да ље пре суд на. Алек -
сан дар је у сво јој ка ри је ри имао при -
ли ку да ра ди и на фил му.

– На фил му има мно го ви ше љу ди
ко ји су за ду же ни за по себ не сег мен -
те. Ра ди се спо ри је и си сте ма тич ни је.
Код сни ма ња за ин фор ма тив не еми -
си је све је на но ви на ру и сни ма те љу.
Мо рам на мно го ства ри да обра тим
па жњу. Од ме не за ви си угао гле да ња,
јер гле да о ци ће све ви де ти кроз мо је
очи – об ја шња ва он.

Нај ве ћи про фе си о нал ни иза зов му
је би ло из ве шта ва ње за вре ме бом -
бар до ва ња, а де ша ва ли су се и не ки
ин ци ден ти, по жа ри, де мон стра ци је,
где је на пр вом ме сту увек би ло ва -
жно са чу ва ти без бед ност, а за тим до -
не ти до бру сли ку и при чу.

– Ја сам по знат по то ме да ра дим
ве о ма бр зо, а то је за ин фор ма тив но
но ви нар ство ве о ма бит но. Не ка да и
пре суд но. Но ви нар зна да ће увек до -
би ти ква ли те тан ма те ри јал, у скла ду
са оним што је за ми слио – при ча
Алек сан дар.

Срећ ним га чи не при че о ус пе си ма
на ших су гра ђа на.

– Јед но од мо јих дра жих сни ма ња
би ло је ка да је На ђа Хигл осво ји ла

Свет ско пр вен ство. Ми смо пр ви оти -
шли у њен стан и раз го ва ра ли с ње -
ним ро ди те љи ма, ко ји су по де ли ли
сво ју ра дост с на ма. То су тре ну ци ка -
да схва тим за што во лим овај по сао.
На мо ју сре ћу, че сто ра ди мо та кве
при че. И ми слим да ме то нај ви ше
ис пу ња ва – за кљу чу је он.

Ствар тре нут ка

Александар Крстић (44) пре два де сет
го ди на по чео је да ра ди на ТВ Пан че -
ву, али је ода тле оти шао 2017. и са да
је за по слен у про дук ци ји „Ин сај дер”.
Од у век га је за ни ма ла тех ни ка, али је
тек на кон што се за по слио, по чео да
се уса вр ша ва у обла сти ка ме ре.

– У овом по слу је нај бит ни је да бр -
зо раз ми шљаш и ухва тиш тре ну так.
Ства ри се де ша ва ју бр зо, до га ђа ји про -
ла зе, а ти мо раш да иза бе реш пра ви
мо ме нат ка да ћеш сни ми ти ка дар и
тон – при ча Алек сан дар.

За до бар при лог је по тре бан тимски
рад, а од лу ке се до но се за јед нич ки.

– На но ви на ру је да ми пре не се шта
ње му тре ба, да ми до ча ра оно што је
ње му бит но. Дру ги део је на ме ни –
да то до ча рам сли ком, а на кра ју мон -
та жер има за да так да ма те ри јал
упакује ка ко би до био пра ви об лик –
об ја шња ва.

Алек сан дар тре нут но нај ви ше ра -
ди до ку мен тар не фор ме.

– Ка да ра дим ова кав тип еми си ја,
тру дим се да све пре не сем баш ка ко
је сте, да бу де спон та но, са што ма ње
на ме шта ња, без мно го све тла и су ге -
ри са ња они ма ко је сни ма мо шта да
ра де. У ин фор ма тив ном но ви нар ству
све је на бр зи ну, а у до ку мен тар ном
сни мак мо же да ди ше и мо жеш ре ал -
ни је да пре не сеш оно што же лиш. Ра -
дио сам раз не ства ри, али ми са да
ово мно го при ја – ка же он.

Ми сли да је ње гов дар то што уме
да пре не се тре ну так.

– Тру дим се да све
илу стру јем са што ви ше
де та ља. На тај на чин на -
гла ша ваш ва жне ства ри,
а на кра ју је увек то и
бит но – об ја шња ва
Алексан дар.

По но сан је на мно ге
еми си је ко је је сни мао за
ТВ Пан че во, јер сма тра
да је то зна чај на за о став -
шти на за овај град. По -
себ но на еми си ју „Са
Жуле том у ка дру” ко ју је
радио с Ми ро сла вом
Жужи ћем.

– Кроз овај по сао упо -
знаш мно ге за ни мљи ве
љу де и ви диш мно га ме -
ста ко ја мо жда при ват но
ни ка да не би по се тио.
Док сам ра дио на те ле -
ви зи ји Б92, по се тио сам
Азер беј џан, Мо скву, Пе -
кинг, Бри сел… И са да се
ра до се ћам тих ме ста, љу -
ди и де та ља – при ча он.

Би ти сни ма тељ зна чи
има ти ве ли ку сло бо ду 

да из ра зиш кре а тив ност ко ју но сиш
у се би.

– На те би је та ши ри на и на чин ка -
ко ћеш не што да до ча раш и тај пе чат
ко ји да јеш, а ко ји се све вре ме про -
вла чи. Сва ки сни ма тељ има свој ру -
ко пис. И сва ки је уни кат. То је и нај -
леп ше, јер ни ко не мо же јед ну исту
ствар да сни ми на исти на чин – за -
кљу чу је Алек сан дар.

Објек тив као ба ри је ра

Сеад Богућанин (43) за ин те ре со вао
се за фо то гра фи ју за хва љу ју ћи свом
пр вом ком ши ји Јо ви ци Ра до ји чи ћу
Шу ки ју, ко ји је био фо то граф. С ње -
го вим си ном Ми ле том че сто се играо
у ла бо ра то ри ји, ко јом је био им пре -
си о ни ран. На кон сред ње шко ле по -
чео је да ра ди на ло кал ној те ле ви зи ји
и па ра лел но је две го ди не по ха ђао
Филм ску шко лу „Ду нав фил ма”.

– Во ди ли су је љу ди с пу но ис ку -
ства ко је су не се бич но де ли ли с на ма
и уво ди ли нас у свет фил ма. Ме ни се
по себ но до па ло то што сам све што
сам учио у шко ли имао при ли ку да
ис про бам и на те ле ви зи ји – ка же нам
Се ад.

На те ле ви зи ји је већ са два де сет
три го ди не по стао шеф сни ма те ља, а
за хва љу ју ћи свом та лен ту и ис ку ству
по чео је убр зо да ра ди и за про дук -
ци ју „Ви рус”, ко ју је во ди ла не ка да -
шња уред ни ца ТВ Пан че ва Офе ли ја
Бац ко вић.

– Та мо смо ра ди ли до ку мен тар не
фил мо ве о ра то ви ма де ве де се тих. Пу -
то ва ли смо по ре ги о ну и, иа ко су при -
че би ле те шке, рад на дру га чи јем фор -
ма ту био је за ме не ве о ма ин те ре сан -
тан. Че сто сам сни мао и ин тер вјуе с
му зи ча ри ма ко је је ра дио Пе тар Ја -
ња то вић. На тај на чин сам упо знао
ве ли ки број бен до ва с про сто ра бив -
ше Ју го сла ви је – при ча Се ад.

До ку мен тар не при че су га увек ви -
ше при вла чи ле јер мо ра ви ше да пла -
ни ра и да ра ди на раз ли чи тим ло ка -

ци ја ма.
У по слу му

при ја то што ни -
је дан дан ни је
исти, а у по себ -
ном се ћа њу му
је оста ло сни ма -
ње екс пе ри мен -
тал ног фил ма у
са рад њи са
Алек сан  дром
То ки ном под на -
зи вом „Она, то
сам ја!”. Њих
дво ји ца су би ли
идеј ни тво р ци и
ре а ли за то ри, а

филм је ин спи ри сан љу бав ним сти -
хо ви ма из по е ме „Гра ди нар” Ра бин -
дран та Та го ра и био по све ћен обе ле -
жа ва њу сто го ди шњи це пе сни ко ве Но -
бе ло ве на гра де.

– Не се ћам се тре ну та ка да сам се
не ка да осе ћао не бе збед но на сни ма -
њу. У су шти ни, ка ме ра ти је не ки вид
за шти те и сво је вр сна ба ри је ра. Де ша -
ва ло се да кроз њу по сма трам мно ге
не при јат не си ту а ци је, али је та ко све
мно го при хва тљи ви је не го ка да бих је
спу стио по ред се бе – за кљу чу је Се ад.

Мир ја на Ма рић

Александар Токин

Драган Веселић

Сеад Богућанин

Александар Крстић

Лазар Стојовић

Френк и
Ме ги су на -
из глед је -
дан са свим
о б и  ч а н ,
с р е  ћ а н
б р а ч  н и
пар. Ипак,
по след њих
шест ме се -
ци Френк
ни је раз го -
ва рао са
сво јом во -
ље ном Ме ги. Ни су раз ме ни ли ни -
јед ну ре че ни цу, ни јед ну је ди ну
реч. Дан за да ном, за јед но је ду и
спа ва ју у истом кре ве ту, у ти ши ни
ко ја по ста је не под но шљи ва. Ме ги
ни је си гур на шта се за пра во де си -
ло, али по не ка иде ја па да јој на
па мет.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко је ва ма био на ни ша ну. Књи ге
из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле де -
ћих по ру ка:

„Ме ни ни ко, а ја сам ових да на
че сто на ни ша ну ових што ме ре
тем пе ра ту ру бес кон такт ним то пло -
ме ром.” 064/6559...

„Онај ко би се ме ни на шао на
ни ша ну баш би се усре ћио, јер ја,
кад играм пи ка до, про ма шим це -
лу та блу.” 063/3224...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње о ко ме нај че шће
ши ри те до бар глас:

„О сво јој див ној се би!” 061/3503...
„О свом ше фу. Све се на дам да

ће му не ко пре не ти, а тад ми је по -
ви ши ца за га ран то ва на!” 060/3726...

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 23. сеп тем -
бра, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го -
вор на пи та ње: „Од ко је исти ни те
при че би сте ви сни ми ли филм?”,
на гра ди ће мо по јед ном књи гом.
Од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

Оп хр ва на те -
ре том огром -
ног успе ха
свог прет ход -
ног ро ма на,
без ин спи ра -
ци је и у спи -
с а  т е љ  с к о ј
б л о  к а  д и ,
Дел фин упо -
зна је Л. Она
је оте ло тво -
ре ње све га
оно га че му
се Дел фин од у век по тај но ди ви ла.
Л. је бли ста ва сли ка жен ске пре -
фи ње но сти и спон та но сти са уме -
ћем да у сва кој си ту а ци ји ре а гу је
тач но ка ко тре ба.

„Према
истинитој причи”
Дел фи не де Ви ган

„Во лим те
ћутањем” 
Аби Гривс

Два чи та о ца ко ји до 23. сеп тем -
бра, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го -
вор на пи та ње: „С ким нај леп ше
ћу ти те?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Ни шта без љу ба ви! За пра во,
мо же и без ње, али он да је то
већ ма ња или ве ћа му ка.

А ако, ре ци мо, го во ри мо о
љу ба ви пре ма не ком за ни ма -
њу, не ма ве ће сре ће не го ка да
се она ја ви у што ра ни јем жи -
вот ном до бу. Та да ус пе си до -
ла зе мал те не са ми по се би.

Јед на од осо ба ко ји ма се та -
ко не што осмех ну ло је сте и на -
ша су гра ђан ка Са ња Ми тро вић,
ко ја је не дав но, у сво јој 23. го -
ди ни, с фан та стич ним успе хом
ди пло ми ра ла на Фи ло ло шком
фа кул те ту, на ка те дри за ори -
јен та ли сти ку – смер арап ски
је зик, књи жев ност и кул ту ра.

Тек свр ше на успе шна сту дент -
ки ња Са ња Ми тро вић ове го -
ди не је у ре корд ном ро ку, и
го то во са свим де сет ка ма у
ин дек су, кру ни са ла сво ју љу -
бав пре ма је зи ци ма, ко ја се
ро ди ла још од ње них ма лих
но гу.

– Пр ви је зик ко ји ми је при -
ву као па жњу био је шпан ски.
Већ с по ла ском у основ ну шко -
лу са мо стал но сам га учи ла
про во де ћи са те у гле да њу
шпан ских се ри ја ко је су у то
вре ме нон-стоп еми то ва не на
те ле ви зи ји. Та ко сам упи ја ла
во ка бу лар тог див ног је зи ка, а
ка ко ни је то ли ко те жак, по -
ред лек сич ке, по ла ко сам са -
ма схва та ла и ка ко функ ци о -
ни ше гра ма тич ка стра на. По -
том сам кре ну ла у пе ти раз -
ред основ не шко ле и по че ла
да учим фран цу ски. Бу ду ћи да
он, по пут шпан ског, при па да
по ро ди ци ро ман ских је зи ка,
би ло је ло гич но да ће ми се
сви де ти под јед на ко и не ће ми
пра ви ти про блем при ли ком
уче ња – на во ди Са ња.

Ро ђе ни по ли гло та

Њој је већ с је да на ест го ди на
би ло ја сно да је ни јед на дру га
шко ла не ће за ни ма ти по ред
шко ла за је зи ке. То ком це лог
осмог раз ре да спре ма ла је по -
се бан при јем ни ис пит ко ји је
зах те ва ла Фи ло ло шка гим на -
зи ја, и то ура ди ла на нај бо љи
мо гу ћи на чин.

– На шла сам се у оде ље њу у
ко јем је глав ни је зик био фран -
цу ски, а по ред ње га учи ла сам
и ен гле ски и ла тин ски, ко ји
сам во ле ла, прем да је то мр -
тав је зик. На су прот то ме, пре -
ма ен гле ском сам има ла од -
ре ђе ну од бој ност, чак ми је
че сто био и му чан за уче ње.
Фран цу ски сам, ме ђу тим, обо -
жа ва ла, за шта је за слу жна и
про фе сор ка у Фи ло ло шкој
гим на зи ји, а же ља да учим би -
ла је још ја ча за то што има мо
ро ђа ке из Швај цар ске ко ји га
го во ре. На кра ју сред ње шко -
ле до би ла сам по себ ну ди пло -
му за фран цу ски је зик, ко ју је
пот пи сао ам ба са дор Фран цу -
ске, а осва ја ла сам дру га и
тре ћа ме ста на ре пу блич ким
так ми че њи ма, чи ме сам обез -
бе ди ла упис на Фи ло ло шки
фа кул тет и без при јем ног ис -
пи та. Та ко сам до шла до дру -
гог ме ста на ранг-ли сти од
укуп но пре ко хи ља ду бу ду ћих
сту де на та на сме ру Је зик,
књижев ност и кул ту ра – прича
Са ња.

По ред по ме ну тих је зи ка, она
је хте ла да про ба и не што са -
свим но во, па јој се од свих
европ ских и не е вроп ских је зи -
ка из бор су зио на ја пан ски, ки -
не ски, арап ски и тур ски, ко ји
чи не ујед но ка те дру за ори -
јента ли сти ку на Фи ло ло шком
фа кул те ту.

– Бу ду ћи да сам же ле ла не -
што скроз дру га чи је и за ни -
мљи ви је, арап ски је по бе дио.
На сту ди ја ма ни сам има ла ве -
ћих по те шко ћа, јер по сле тру -
да уло же ног у Фи ло ло шкој
гим на зи ји фа кул тет ми је до -
шао као од мор. Ме ђу тим, у
по чет ку ни сам зна ла да ли ћу

се ов де про на ћи. При зна јем
да ми се пр вог да на све чи ни -
ло стра шним, ка да сам ушла
у учи о ни цу и ви де ла по зи до -
ви ма раз не пла ка те на арап -
ском. Ипак, убр зо ми је би ло
ја сно да сам на пра ви ла од ли -
чан из бор и мо гу сло бод но ре -
ћи да се ни у јед ном тре нут ку
ни сам по ка ја ла; шта ви ше, ве -
о ма сам срећ на што сам до -
не ла од лу ку да сту ди рам баш
арап ски – при ча но во пе че ни
фи ло лог.

Што је дру ги ма „на о па ко”,
њој је нор мал но

Арап ски при па да се мит ској по -
ро ди ци је зи ка, чи ја су ма тич -
на под руч ја Ара биј ско по лу о -
стр во и Бли ски ис ток.

– Он спа да у флек тив не је -
зи ке, а пи смо је кон со нант ско.
Kао и у срп ском је зи ку, јед -
ном гла су од го ва ра је дан гра -
фич ки знак – гра фем. Арап -
ско пи смо има 28 гра фе ма за
кон со нан те. Од ли ку је се тро -
кон со нан ти змом, што зна чи
да су три кон со нан та нај че -
шће но си о ци основ не иде је, то
јест зна че ња ре чи, док во ка ли
има ју спо ред ну уло гу, ко јих,
за раз ли ку од пет у срп ском
је зи ку, у арап ском има три –
А, И, У. По чет не по те шко ће
за да вао ми је из го вор по је ди -
них гла со ва, јер их не ма у на -
шем, а ни у оста лим прет ход -
но на у че ним је зи ци ма. То је
би ло слич но про бле му ко ји

има ју стран ци са из го во ром
сло ва Љ или Ђ при ли ком уче -
ња срп ског. Ипак, за не ких ме -
сец да на ус пе ла сам да са вла -
дам ове ем фа тич не гла со ве.
Уоп ште, из на шег угла гле да -
но, ап со лут но све је нео бич но
у арап ском је зи ку, по чев од
то га што се пи ше зде сна на ле -
во. Мно ги ма је то би ло не што
„на о па ко”, а ме ни је, с об зи -
ром на то да пи шем ле вом ру -
ком, у ства ри цео жи вот био
„на о па ко пи са ње”. Све док ни -
сам по че ла да учим арап ски –
ис ти че Са ња.

Она ка же да га је од мах
заволе ла због то га што све у

ње го вом је зич ком си сте му не -
ка ко има ло ги ке.

– Све се у ства ри сво ди на
не ка кве па ра диг ме и фор му -
ле, као у ма те ма ти ци.
Kомплексно је на у чи ти све то
на па мет, али ка да се јед ном
на у чи, све дру го те че ла ко.
Фа сци ни ра ме и на чин гра ђе -
ња ре чи, од јед ног ко ре на ко -
ји са др жи три кон со нан та мо -
же се на пра ви ти без број ре чи.
Чак и ен гле ске ре чи ко је су
ушле у све дру ге је зи ке, за -
хва љу ју ћи тех но ло ги ји и дру -
штве ним мре жа ма, мо гу се
„ара би зо ва ти”. Што се пред -
ме та ти че, у пр ве две го ди не
фо кус је на то ме да се упо зна -
ју је зик, ње гов ал фа бет, пи -
смо, си стем гра ђе ња ре чи и
мал те не це ло куп на гра ма ти -
ка – мор фо ло ги ја и мор фо -
син так са је зи ка. У тре ћој и че -
твр тој го ди ни ве ћа је по све -
ће ност кон вер за ци ји, при чи и
раз ви ја њу је зич ких спо соб но -
сти, као и арап ској књи жев -
но сти, па се јед не го ди не учи
кла сич на арап ска књи жев ност,
а дру ге – мо дер на. У пр ве две
го ди не сви пред ме ти су на
срп ском, из у зев Са вре ме ног
арап ског је зи ка, док су у пре -
о ста ле две го то во сви пред ме -
ти на арап ском. У тој дру гој
по ло ви ни сту ди ја до би ја мо и
мо гућ ност да се опре де ли мо
за ди ја ле кат ко ји же ли мо да
учи мо, па је у тре ћој го ди ни
мој из бор био ма ро кан ски ди -
ја ле кат, а у че твр тој – си риј -
ски. Ово је ја ко бит но јер се
књи жев ни арап ски – фус ха,
ко ји смо учи ли пр ве две го ди -
не, рет ко ко ри сти. У упо тре би
су број ни ди ја лек ти, што је и
ло гич но, јер арап ски об у хва -
та јед но ве ли ко го вор но
подруч је – на во ди успе шна
Пан чев ка.

Она ис ти че да су про фе со ри
на фа кул те ту из у зет но про фе -
си о нал ни, а апо стро фи ра и лек -
то ре, ко ји су од ве ли ке по мо ћи
сту ден ти ма.

– То нам је би ла вр ста „прак -
се”, јер смо с њи ма ве жба ли
кон ве р за ци ју на арап ском. Пр -
ве две го ди не има ли смо лек -
тор ке из Егип та и Па ле сти не;
у тре ћој и че твр тој – из Ма ро -
ка, а у по след њем се ме стру слу -
ша ли смо пре да ва ња јед не Ли -
биј ке. Та ко смо има ли ди рек -
тан кон такт с љу ди ма ко ји ма
је арап ски ма тер њи је зик и ко -
ји су нам мно го то га пру жи ли
и от кри ли о сво јим оби ча ји ма,
на ви ка ма и тра ди ци ји. Лек то -
ри су би ли од ве ли ког зна ча ја
за кон вер за ци ју ко ју смо мо -
ра ли да раз ви је мо и да стек не -
мо сло бо ду у го во ру. И ја сам

та ко лак ше по бе ди ла тре му и
по че ла да во дим кон вер за ци -
ју, што за овај је зик уоп ште ни -
је би ло ла ко – ка же Са ња.

Ни шта не мо же да јој 
уни шти сно ве

Иа ко има огром ну же љу, на
ње ну ве ли ку жа лост, то ком сту -
ди ја ни је от пу то ва ла у не ку др -
жа ву Бли ског ис то ка или се -
вер не Афри ке, ни ти да упо зна
Ара пе одан де, не ра чу на ју ћи
по ме ну те лек то ре.

– Из стра ха због то га што је
у ве ћи ни др жа ва Ара биј ског
по лу о стр ва ко је бих хте ла да
по се тим не ста бил но ста ње, ни -
сам би ла си гур на да мо гу оти -
ћи. Пла ни ра ла сам да овог ле -
та от пу ту јем у Ма ро ко, ме ђу -
тим по сто је ћа си ту а ци ја с ви -
ру сом ко ја тра је још од мар та
по ре ме ти ла ми је пла но ве. То
ћу учи ни ти чим ми се ука же
пр ва при ли ка за пу то ва ње, а
по сле то га би ми же ља би ла
Ту нис, па Kатар, Kувајт, Еми -
ра ти... Има ту још дру гих др -
жа ва и гра до ва, као што је, на
при мер, Ис тан бул, иа ко ни је
арап ско го вор но под руч је. Ова
же ља про из ла зи из то га што
ми се мно го сви део и тур ски,
ко ји сам као оми ље ни хо би
по че ла да учим уз ак ту ел не
се ри је, а пла ни рам у ско ри јој
бу дућ но сти и да се упи шем на
не ки курс тур ског је зи ка – 
не по су ста је ова све стра на
девој ка.

И на кра ју, Са ња као нај ва -
жни је под вла чи то што се ни у
јед ном тре нут ку ни је по ка ја -
ла због иза бра ног пу та, чи ме
је ши ром отво ри ла вра та јед -
ног но вог и пот пу но дру га чи -
јег све та.

То ме у при лог иде и мо то
ко јим се она во ди: ни ко не мо -
же да вам уни шти сно ве!

Или што би Ара пи ре кли:
„Ле ахад јум ки ну ху ан јах тим
ахле мак”.

Ј. Фи ли по вић

Спо ме ник кул ту ре по знат под
име ном Штап ска згра да зи -
дан је у тре ћој де це ни ји XIX
ве ка. Згра да је би ла у вој ном
вла сни штву и слу жи ла је као
штап ска пу ков ска згра да. У
објек ту је око 1840. го ди не
био сме штен штаб XII вој но-
гра ни чар ске ре ги мен те. У то
вре ме обје кат је имао са свим
дру га чи ји из глед. Го ди не
1892. згра ду је ку пи ла Ри мо -
ка то лич ка цр кве на оп шти на,
ко ја је пре ма пла но ви ма гра -
ђе ви на ра Кар ла Хеф не ра из -
вр ши ла адап та ци ју 1894. го -
ди не, чи ме је згра да у пот -
пу но сти из гу би ла свој из вор -
ни из глед.

Згра да има осно ву у об ли -
ку ћи ри лич ког сло ва П. Пре -
ма тр гу има три ку по ле у об -
ли ку за ру бље них пи ра ми да.
У при зе мљу, чи ја је фа са да
по кри ве на ру стич ном де ко -
ра ци јом, вра та и про зо ри су
за све де ни по лу кру жно, а сре -
ди шњи део на спра ту има бал -
кон с ба лу стра дом. Боч ни де -
ло ви објек та на спра ту има ју
по је дан бал кон. Про зо ри на
спра ту су пра во у га о ни.

У се вер ном кри лу згра де
та ва ни ца сте пе ни шног де ла
је осли ка на, као и сво до ви
при зе мља, а сли ке по ти чу из
1896. го ди не.

Две го ди не ра ни је адап ти -
ра на је у Гранд хо тел „Хун га -
ри ја”, ко ме је по сле Пр вог
свет ског ра та на зив про ме -
њен у „Бе о град”.

Хо тел је имао ква ли тет не
со бе, а у са ли су одр жа ва не
пред ста ве ка ба реа и на сту пи
ма ђи о ни ча ра, пле сни те ча је -
ви, док су на лет њој по зор ни -
ци при ка зи ва ни фил мо ви.

У но ви је вре ме у овом ар -
хи тек тон ском дра гу љу на ла -
зе се кан це ла ри је дру штве -
них уста но ва и ор га ни за ци -
ја, по ли тич ких стра на ка и
адво ка та.

Од сре ди не се дам де се тих
го ди на у при зе мљу се на ла -
зи ла Са вре ме на га ле ри ја
Центра за кул ту ру, а да нас је
ка фић.

Згра да Све то сав ског до ма
је пре ма „Исто ри ји Пан че -
ва” Срећ ка Ми ле ке ра са гра -
ђен 1885. го ди не, а пре ма др
Ни ко ли Ми лу ти но ви ћу 1888.
го ди не У њој се на ла зи ве ли -
ка све ча на дво ра на, ко ја је
слvжила као скуп штин ска са -
ла Цр кве не оп шти не, за све -
то сав ске про сла ве уче ни ка
срп ских шко ла, као и за ду -
хов не кон цер те Срп ског цр -
кве ног пе вач ког дру штва.
Дво ра на има га ле ри ју. Осно -
ва овог спо ме ни ка кул ту ре је
у об ли ку сло ва L и ни је по -
зна то ко је про јек тант. На
углу спра та се на ла зи ер кер
про зор, а на спра ту пре ма
Тр гу кра ља Пе тра Пр вог је
бал кон.

Из Ули це Ди ми три ја Ту цо -
ви ћа обје кат има кол ски улаз
и улаз у све ча ну са лу, из над
ко јег се на ла зи над стре шни -
ца од ко ва ног гво жђа. Све ча -
на са ла је пра во у га о не осно -
ве и осли ка на је фре ска ма.
Пла фон је по де љен на три де -
ла: два боч на – се вер ни и ју -
жни, и цен трал ни. У сред њем
је елип са сто по ље с пра зном
осно вом. Боч ни де ло ви има -
ју две ком по зи ци је: на се вер -
ном де лу је пред ста ва „Ср би
око гу сла ра”, а на ју жном „Ћи -
ри ло и Ме то ди је ши ре хри -
шћан ство ме ђу Сло ве ни ма”.
Та ва ни цу је осли као Еду ард
Клајн.

У згра ди на ци о на ли зо ва ној
по сле ра та го ди на ма је про -
сто ри је имао Дом омла ди не,
да би Све то сав ски дом у про -
це су ре сти ту ци је био вра ћен
Срп ској пра во слав ној цр кве -
ној оп шти ни Цен тар.

По след ње три го ди не је у
за ку пу Кул тур ног цен тра.

Светосавски дом

Штап ска згра да

ВАН СЕ РИЈ СКИ СТУ ДЕН ТИ ИЗ НА ШЕГ ГРА ДА: СА ЊА МИ ТРО ВИЋ

АРАП СКИ ЈЕ ЗИК – КАР ТА 
ЗА ДРУ ГА ЧИ ЈИ СВЕТ

НА ТР ГУ КРА ЉА ПЕ ТРА ПР ВОГ

Два гра ди тељ ска 
дра гу ља

Сања Митровић

СВЕ СА МЕ ДЕ СЕТ КЕ

Kада је реч о Са њи ном успе -

ху, сту ди је је окон ча ла с про -

се ком 9,74, прем да јој ни је

био циљ да ју ри де сет ке.

– Ме ђу тим, де си ло се та -

ко да од дру ге го ди не па до

кра ја сту ди ја ни је би ло ни -

жих оце на од 10. Ово ми је

до бро до шло и због сти пен -

ди ја за ко је сам кон ку ри са -

ла и до би ла их упра во за -

хва љу ју ћи ви со ком про се -

ку. Kако пла ни рам да упи -

шем и ма стер-сту ди је и на -

ста вим у истом сме ру, овај

про сек ми мно го зна чи јер

ћу вр ло ве ро ват но би ти на

бу џе ту као и све че ти ри го -

ди не до са да – на во ди

успе шна сту дент ки ња.      !
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Упа ли сте у ко ло те чи ну, па вам
по је ди не ства ри из ми чу кон тро -
ли. Чу вај те до ку мен та, па жљи во
во зи те. Не мој те од у ста ја ти на
прву. По све ти те се парт не ру,
напра ви те не ку ма лу лу дост. Сло -
бод ни, не уле ћи те пре бр зо у но ву
ве зу.

По ста ви ли сте се би ви со ке ци ље -
ве и хра бро иде те ка њи ма. Опу -
сти те се у кру гу по ро ди це, с
парт не ром, при ја те љи ма. Дај те
се би сло бо ду да бу де те све што
по же ли те. Мо гу ћа пре хла да не ће
вас спре чи ти да ужи ва те.

Пу ни сте иде ја и рад ног ела на.
Ипак, ма ло успо ри те. То што не -
ке ства ри по жу ру је те, не зна чи
да ће се оне и ре а ли зо ва ти. Све
у сво је вре ме. Спрем ни сте да
по ле ти те на кри ли ма љу ба ви,
без об зи ра на то да ли сте у ве зи
или сте сло бод ни. Ужи вај те.

Стра стве ни сте, има те по тре бу
да уго ди те се би. Све што сте
одла га ли, био то пут или не при -
ја тан раз го вор, мо ра ће те да
оба ви те. Чу вај те сво је ства ри,
не ула зи те у кон флик те са са -
радни ци ма. Мо гу ће су ју тар ње
гла во бо ље.

По не кад ствар но зна те да бу де те
не за си ти. Тро ши те и оно што не -
ма те, а пред сто је вам не пла ни ра -
ни из да ци. Не зна те тач но ни шта
ни где, али ни с ким би сте би ли.
Оста ни те код ку ће и про бај те да
сре ди те ми сли.

Из не над ни нов ча ни до би ци ће
вам по пра ви ти рас по ло же ње.
При у шти те се би оно што же ли те,
ма кар то би ла не ка ску па ствар.
Умор ни сте од по слов них оба ве -
за и осе ћа те да вам је по треб на
па у за. По зо ви те при ја те ље, на -
пра ви те жур ку, ски тај те...

Чи ни вам се да се не по ме ра те с
ме ста, али све иде по пла ну. Ма -
ње при чај те, ни су сви љу ди ис -
кре ни. Криј те сво је иде је, да се
дру ги не око ри сте. Ни је баш нај -
бо ље вре ме за раш чи шћа ва ње
љу бав них за вр зла ма. Пу сти те,
ре ши ће се са мо.

По пра ви те или за вр ши те од нос с
парт не ром, са мо не одр жа вај те
ва тру без пла ме на. Пу но оба ве -
за, пу то ва ња и но вих по сло ва ко -
ји ће ис кр сну ти, али и пла но ва
ко је ће те мо ра ти да од ло жи те.
На пе тост по пу шта кра јем сед ми -
це у ве се лом дру штву.

На пе та не де ља на по слов ном
пла ну. Ко ли ко год да сте у пра ву,
не ре а гуј те ис хи тре но у раз го во -
ру са са рад ни ци ма, јер ће те на и -
ћи на ти хи бој кот. Из бе га вај те
аван ту ре и но ве ве зе. Ако сте за -
у зе ти, по све ти те се пот пу но
парт не ру.

Хва та вас пра знич на еу фо ри ја,
а ту су и на пе тост у ве зи с парт -
не ром и по ја ва но ве осо бе у ва -
шем жи во ту. Ма њи не спо ра зу -
ми с ко ле га ма ре ша ва ће се у хо -
ду. По ве ди те ма ло ви ше ра чу на
о сво јим же ља ма и о свом
здрављу.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Ове не де ље ће те се ба ви ти про -
шло шћу и на ћи ће те сна ге да то
на по кон ствар но оста не про -
шлост. По но во ће би ти ак ту ел на
са рад ња са ста рим парт не ри ма.
Бу ди те флек си бил ни и скло пи ће -
те ви ше не го до бар по сао. Уно си -
те ви ше ви та ми на.

Тру ди те се да по ка же те сви ма и
се би да мо же те ре ши ти све по -
ста вље не за дат ке. Па зи те шта
пот пи су је те, ва ши са рад ни ци су
не ис кре ни. Не пла ни ра ни тро -
шко ви. Осе ћа те ве ли ку не жност
пре ма осо би ко ја вам је бли зак
при ја тељ.
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За раз ли ку од оних ко ји тек са -
да от кри ва ју ле по те на ше зе -
мље, чла ни це Удру же ња же на
„До лов ке” из До ло ва већ го ди -
на ма има ју тра ди ци о нал не го -
ди шње екс кур зи је на ко је одла -
зе на кон ма ни фе ста ци је „Штру -
дли ја да”. Из бор је увек на до -
ма ћим де сти на ци ја ма и до са -
да су по се ти ле мно ге гра до ве и
ба ње у Ср би ји. Ове го ди не су
иза бра ле ба њу Ко ви ља чу – Кра -
љев ску ба њу, иа ко је би ло не -
из ве сно да ли ће би ти мо гу ће
ор га ни зо ва ти пу то ва ње с об зи -
ром на то се епи де ми о ло шка
си ту а ци ја ме ња ла из да на у дан.
Али ко год да је за слу жан за
то, хва ла му, јер је баш ка да је
екс кур зи ја би ла за ка за на број
за ра же них дра стич но опао. Да
све бу де још бо ље, вре ме је би -
ло пра во лет ње…

Ка да је осва ну ло сун ча но ју -
тро про шлог че тврт ка, До лов ке
су се про бу ди ле с не стр пље њем
по пут де це ко ја са сво јим дру -
га ри ма иду на екс кур зи ју. На -
кон ме се ци за тво ре но сти и изо -
ло ва но сти до шао је тре ну так да
се вред не же не оку пе и за јед но
ужи ва ју у од мо ру. На пут су кре -
ну ле пу не по зи тив них емо ци ја
и оп ти ми зма да ће све про те ћи
у нај бо љем ре ду и да ће са ку пи -
ти енер ги ју за пред сто је ће да -
не, опет пу не не из ве сно сти.

Пр ва де сти на ци ја на ко ју су
зна ти жељ но за ко ра чи ле је Тр -
шић, род но ме сто Ву ка Ка ра -
џи ћа, ве ли ког ре фор ма то ра срп -
ског је зи ка и јед ног од пр вих,
пра вих кул тур них ди пло ма та
сво га вре ме на. Чи тав крај је за -
шти ћен за ко ном као ме сто од
из у зет ног кул тур ног, исто риј -
ског и при род ног зна ча ја и пред -
ста вља му зеј на отво ре ном. У
окви ру „ком плек са” на ла зи се
три де сет пет раз ба ца них ку ћи -
ца ко је су по ве за не ста за ма што
про ла зе по ред бу на ра, та ра ба и
отво ре них ог њи шта, ау тен тич -
но баш она ко ка ко је Вук Ка ра -
џић опи си вао у сво јим де ли ма.
У овом ам би јен ту на ла зи се Ме -
мо ри јал ни му зеј и род на ку ћу
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа,
ко ја је ујед но кул тур на, ет но -
ло шка и ме мо ри јал на по став -
ка. До лов ке су оду ше вље но хо -
да ле кроз ово ди нар ско се ло из
де вет на е стог ве ка и одав де
понеле мно го ле пих ути са ка и
фо то гра фи ја.

Са мо по ла са та на кон ула -
ска у ау то бус би ле су ис пред

ви ле „Ко ви ље”, ко ја је ове го -
ди не уго сти ла че тр де сет се -
дам же на из ју жног Ба на та.
Пр ви ути сак о ви ли био је оду -
ше вље ње, а та ко је оста ло и
до са мог кра ја. Со бе су про -
стра не, мо дер не, уред не, а
услу га вр хун ска. Ра ди без бед -
но сти, хра на је сти за ла ди -
рект но у со бе, а хи ги је на је
би ла на ви со ком ни воу. Као и

сва ке го ди не, екс кур зи је ко је
ор га ни зу ју „До лов ке”, с пред -

сед ни цом Дра га ном Ма рић на
че лу, фа кул та тив ног су ти па,
та ко да су чла ни це мо гле саме

да би ра ју ка ко ће про ве сти
сво је вре ме.

А у ба њи Ко ви ља чи – то ли ко
је ме ста ко ја од у зи ма ју дах. У
са мом цен тру се на ла зи огро -
ман парк, пра ва оа за ми ра и
при род не ле по те. Они ма с бо -
љом фи зич ком кон ди ци јом ни -
је пу но тре ба ло да кре ну и пу -
та ња ма ко је су во ди ле уз брег
кроз шу му. На до мак пар ка на -
ла зи се и Цр ква Све тих Пе тра и
Па вла, ко ја је по диг ну та 1975.
го ди не и при па да Епар хи ји ша -
бач кој Срп ске пра во слав не цр -
кве. С об зи ром на то да је цр ква
но ви јег да ту ма, на ње ним зи до -
ви ма се на ла зе фре ске ја ких бо -
ја и оне оста вља ју сна жан утисак,
по ја чан ду хов ном му зи ком ко ја
се ши ри ла овим све тим ме стом.

У пар ку је сва ког да на би ло
љу ди, али не пре ви ше, јер ова
ба ња ни је то ли ко ко мер ци јал -
на као Вр њач ка Ба ња или Со -
ко ба ња. А то је и по себ на драж
овог ме ста. До лов ке су углав -
ном би ле у цен трал ном де лу,
ко ји гле да на пре ле пу фон та -
ну, и у опу ште ној ат мос фе ри
се од ма ра ле и раз го ва ра ле, а
но ћу и ужи ва ле јер је из обли -
жњег ре сто ра на до пи ра ла му -
зи ка, па је до жи вљај био потпун.

Већ дру гог да на мно ге же -
не су се осме ли ле да про ше -
та ју три ки ло ме тра до ре ке
Дри не. Хо да ле су пољ ским пу -
тем с ма ло хла да и хра бро из -
др жа ле да би угле да ле јед ну
од нај леп ших ре ка на овим
про сто ри ма. Тре ба на по ме ну -
ти да је про сек го ди на же на у
удру же њу ше зде сет, али њи -
хо ва во ља и ра до зна лост да

упо зна ју сво ју зе мљу и ње не
ле по те је не са ло ми ва. Не мо -
же те за ми сли ти ка ко је по сле
ви ше од по ла са та хо да ња би -
ло ле по изу ти обу ћу и за ко ра -
чи ти у чи сту и би стру Дри ну
или се де ти на оба ли у обли -
жњем ре сто ра ну и ис пи ја ти
ка фу уз смех, дру же ње и по -
глед на пре ле пу ре ку. Оне
смели је су се оку па ле, а све

за хваљу ју ћи ле пом вре ме ну
ко је их је све вре ме пра ти ло.

Они ма ко ји су љу би те љи
град ске ат мос фе ре, при јао је
и од ла зак у Ло зни цу, ко ја је
са мо не ко ли ко ки ло ме та ра од
ба ње. Ма ли град, при стој ног
из гле да, с не ко ли ко спо ме ни -
ка зна ме ни тим лич но сти ма
као што су Вук Ка ра џић, Јо -
ван Цви јић..., упот пу нио је не -
ко ли ко са ти и при бли жио До -
лов ка ма спе ци фич но сти овог
под не бља. Овом при ли ком оне
су по се ти ле про сто ри је ТО „Ло -
зни ца” и оства ри ле кон такт за
не ка по тен ци јал на дру же ња у
бу дућ но сти.

На рав но, куд год До лов ке
кре ну, увек се де си не што за -
ни мљи во. Та ко је тре ћег да на
пред сед ни ца удру же ња уз по -
моћ чла ни це Со ње Ра ди во јев,
по же љи ме на џер ке ви ле „Ко -
ви ље”, де мон стри ра ла ка ко се
пра ви пра ва до ло вач ка штру -
дла. С об зи ром на то да штру -
дла ни је ка рак те ри сти чан ко -
лач за ма чван ско под руч је, она
је пом но пра ти ла и упи ја ла све
ма ле тај не нај леп ших штру -
дли, ко је, зна се, пра ве До лов -
ке. Штру дле су ис пе че не у до -
му ме на џер ке Ве ре и, ка ко ка -
жу, не ста ле су по сле са мо не -
ко ли ко са ти. Ре цепт је, на рав -
но, остао!

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Ја зе
Не ко је ове две ја за ви чар ке
пре ба цио пре ко ви со ке огра -
де у јед но дво ри ште. Та мо ста -
ну је же на ко ја већ има ста рог
пса и ма чо ра, па ни ка ко не
мо же да их за др жи.

Пре слат ке жен ки це су ста -
ре око два и по ме се ца и ве о -
ма су до бро ћуд не, ве се ле и
раз и гра не.

Све дру ге ин фор ма ци је мо -
гу се до би ти на те ле фон 062/83-23-638.

Пти чар
У Стар че ву је про на ђен не -
мач ки пти чар, ко ји је ве ро -
ват но по бе гао не ко ме или то -
ком ло ва или из дво ри шта.

Овај пре ди ван пас је чи по -
ван, сте ри ли сан и вак ци ни сан,
а ина че је ве о ма дру же љу бив.

Ако га не ко пре по зна је, тра -
жи или же ли да га удо ми, мо -
же да кон так ти ра с град ским
при хва ти ли штем, где се пас
при вре ме но на ла зи, и то на те ле фон 352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на те ле фо не 
352-148 и 064/21-74-880 или на имејл адре си 

ljubimci@gmail.com.

И овог пу та чла ни це удру -
же ња има ле су вре ме на да се
ме ђу соб но ис при ча ју, да се уз
шет њу ре кре и ра ју и да мак си -
мал но ужи ва ју у сва ком тре -
нут ку про ве де ном у при ро ди.

По след њег, че твр тог да на
До лов ке су по се ти ле и ет но-
се ло Сун ча на Ре ка, ко је се на -
ла зи тик уз Дри ну. Та мо су
мо гле да ви де „Се о це ко не -
кад”, ко је са чи ња ва пет ку ће -
ра ка, чи ји су на зи ви: „Ја бука”,

„Тре шња”, „Ви шња”, „Кај си ја”
и „Бре сква”. Оно има му зејску

вред ност јер по ка зу је на чин
жи во та у ста ром срп ском се -
лу. А на та бла ма су мо гле да
ви де и сли ке са сни ма ња, јер
је по зна ти ре ди тељ Здрав ко
Шо тра, за љу бље ник у Сун ча -
ну Ре ку, та мо сни мао сце не
за три се ри је: „Santa Maria
della Salute”, „Грех ње не мај -
ке”, „Не по бе ди во ср це” и филм
„Ше шир про фе со ра Ко сте Ву -
ји ћа”. На ка ме ном спру ду До -
лов ке су на пра ви ле за јед ничку

фо то гра фи ју за се ћа ње, а на -
кон то га об и шле це ло ет но-
-се ло ка ко би на ку пи ле још
ле пих ути са ка са овог, ма ло
је ре ћи ча роб ног пу то ва ња.

На пу ту ку ћи мо гло је да се
чу је „баш је крат ко тра ја ло”,
„мо гле би смо да по но ви мо” и
„кад ће мо опет”. С об зи ром
на то да су све до са да шње екс -
кур зи је би ле ви ше не го успе -
шне, ве ро ват но ће ове вред не
же не сми сли ти на чин да убр -
зо по се те још не ко ме сто ко је
до са да ни су ви де ле и упо зна -
ју при род не ле по те и спе ци -
фич но сти на ше зе мље. До та -
да их оче ку ју но ве при ли ке да
пред ста ве штру дле на пред -
сто је ћим ма ни фе ста ци ја ма ко -
је ће би ти одр жа не ако епи де -
ми о ло шка си ту а ци ја то бу де
до зво ли ла.

Мир ја на Ма рић

БА ЊА КО ВИ ЉА ЧА – КРА ЉЕВ СКА БА ЊА

ДО ЛОВ КЕ НА СТА ВИ ЛЕ ТРА ДИ ЦИ ЈУ ПУ ТО ВА ЊА

ЛЕКОВИТИ ИЗВОРИ

Ба ња Ко ви ља ча је би ла ле -

чи ли ште још у до ба Или ра,

а пр ви пи са ни из во ри из

1533. го ди не, ука зу ју да су

љу ди ма сов но до ла зи ли на

ње не ле ко ви те из во ре. Пр -

ва згра да за сме штај го сти -

ју, са де сет со ба, из гра ђе на

је 1858. го ди не, а те го ди не

је и зва нич но утвр ђе на

„Оба ве за ле ка ра да пре ко

ле та у Ба њи се де ћи бол не

над гле да ти и њи ма уред но

и по пра ви ли ма ле кар ским

упо тре бље не во де пре пи -

сива ти”.



Од лич но над ме та ње 
у Вр шцу

Крај се зо не на Ади
Ци ган ли ји

У пре див ном ам би јен ту град -
ског је зе ра у Вр шцу у не де љу,
13. сеп тем бра, одр жа на је тр ка
Пр вен ства Ср би је у аква тло ну,

ко ја се са сто ја ла од јед ног кило -
ме тра пли ва ња и 5.000 ме та ра
тр ча ња. Ор га ни за то ри тр ке, љу -
ди из вр шач ког ТК-а Ахил, ура -
ди ли су све да се пре ко 150
так ми ча ра из це ле Ср би је, по -
сле па у зе у так ми че њи ма због
пан де ми је ко ро на ви ру са, над -
ме ће у сјај ним усло ви ма.

Ме ђу тих 150 три а тло на ца
на шло се и 27 так ми ча ра ТК-а
Та миш из Пан че ва. На ши су -

гра ђа ни су и овог пу та оства -
ри ли до бре, мо же се ре ћи и од -
лич не ре зул та те, јер су по ка за -
ли да су и по ред за бра не так -
ми че ња то ком ле та до бро и
вред но тре ни ра ли.

Нај ве ћи успех, ка да је ТК
Та миш у пи та њу, оства рио је
Бог дан Је ла ча, ко ји је по стао
пр вак др жа ве у аква тло ну у
кон ку рен ци ји ка де та. Та ко ђе
зна ча јан и вре дан ре зул тат

напра ви ла је и Ања Да ви до -
вић, ко ја је по ста ла нај бо ља
ста ри ја ју ни ор ка у Ср би ји, али
и ви це пр ва ки ња др жа ве у апсо -
лут ној кон ку рен ци ји код жена.

Сре бр на од лич ја су за слу жи -
ли: мла ђи ка дет Сте фан Бир -
ка, ста ри ја ју ни ор ка Не ве на Ви -
да ко вић, ју ни ор Лу ка Гли го -
рић, те Ни ко ла Вин цер, ко ји
се над ме тао у гру пи три а тло -
на ца од 31 до 40 го ди на.

Мар јан Лу кић је и овог пу та
био нај бр жи у гру пи так ми ча -
ра од 41 до 50 го ди на.

Ово го ди шња се зо на у овом
спор ту би ће за тво ре на у не де -
љу, 20. сеп тем бра. Та да ће на
Ади Ци ган ли ји би ти при ре ђен
„Дан три а тло на”.

У пла ну је да се одр же че ти -
ри ин те ре сант не и пре сти жне
тр ке: Куп Бе о гра да у аква тло -
ну за так ми ча ре мла ђе од 16
го ди на, Куп Бе о гра да у спринт-
три а тло ну за три а тлон це ста -
ри је од 16 го ди на, Пр вен ство
Ср би је у ду гом три а тло ну (1,9
ки ло ме та ра пли ва ња, 90 ки ло -
ме та ра во жње би ци кла и 21,1
ки ло ме тар тр ча ња) и тр ка
Европ ског ку па у су пер спринт-
три а тло ну, где ће, као чла но ви
ре пре зен та ци је Ср би је, клуб из
на шег гра да пред ста вља ти Лу -
ка Гли го рић и Бог дан Је ла ча.

СПОРТ
Петак, 18. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У АКВА ТЛО НУ

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ТРИ А ТЛОН ЦИ НА ВИ СИ НИ ЗА ДАТ КА

Тре нинг цен тар „Гво жђар” и
Удру же ње до брих љу ди „Ог њи -
ште” у су бо ту су одр жа ли ве -
ли ки ху ма ни тар ни тре нинг на
ко ме се при ку пљао но вац за
ма лу Ла ну Јо ва но вић.

На по чет ку су при сут ни ми -
ну том ћу та ња ода ли по шту не -
дав но пре ми ну ли ма ака де ми -
ку Ди ми три ју Сте фа но ви ћу и
про сла вље ном пан че вач ком
спор ти сти Зо ра ну Ве ји ћу.

Овом до га ђа ју је при су ство -
ва ло ви ше де се ти на на ших су -
гра ђа на, а ме ђу оку пље ни ма су
би ли и ди за чи те го ва из бе о -
град ске Цр ве не зве зде.

Да би ова ху ма ни тар на ак -
ци ја про шла ка ко тре ба, по мо -
гли су и спон зо ри и при ја те љи
ор га ни за то ра: КДТ Ди на мо,
„Ко ко шка”, ре сто ран „Тре шњи -
ца”, „New York Slice Pizza”, „Ча -
роб но зрн це”, пе ка ра „Сми ља -
нић”, фаст фуд „Ви кинг”, „Cu-
stom Garage 23”, пе ка ра „Мла -
дост”, Кара те клуб Мла дост,
Цен тар за функ ци о нал ни
фитнес „MaxBox” и „Silverback
CrossBox” Пан че во.

Пред сед ник Удру же ња до -
брих љу ди „Ог њи ште” Слав ко

Ра дој чић ре као је да је на овом
тре нин гу ску пље но 48.000 ди -
на ра и 30 евра.

Ма ла Ла на Јо ва но вић бо лу -
је од нај те жег об ли ка спи нал -
не ми шић не атро фи је ти па 1.

То је рет ка, про гре сив на и смр -
то но сна не у ро ми шић на бо -
лест, ко ја до во ди до гу бит ка
основ них жи вот них функ ци -
ја. Ла на је ме ђу 34 па ци јен та
у Ср би ји ко ји при ма ју лек
„спин ра за”, те ра пи ју до ступну

о тро шку др жа ве од 2018.
„Спин ра за” успо ра ва бо лест и
зна чај но по ма же, али Ла ни ни
ро ди те љи с ве ли ком на дом
гле да ју у но ву ген ску те ра пи -
ју, не дав но ре ги стро ва ну у

Евро пи. Она ко шта 2,1 ми ли -
он до ла ра.

– На ше удру же ње је у про те -
клих ме сец да на, за јед но са
овим, са ку пи ло 768.000 ди на -
ра, уз по моћ до на то ра, при ја -
те ља, ба за ра... Има мо још пар

ак ци ја, па ће мо на кон то га пре -
да ти но вац по ро ди ци Јо ва но -
вић за на ста вак ле че ња ма ле
Ла не – ре као је пред сед ник
Удру же ња до брих љу ди „Ог њи -
ште” Слав ко Ра дој чић.

По ред Слав ка, ор га ни за то ри
овог ху ма ни тар ног тре нин га
би ли су и Ди ми три је Сте фа но -
вић, вла сник и тре нер Тре нинг
цен тра „Гво жђар”, Ан дри ја на
Хејл и Фи лип Вла јић, пред сед -
ник КДТ-а Ди на мо.

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА НА ШИХ СУ ГРА ЂА НА

ЈАВ НИ ТРЕ НИНГ ЗА МА ЛУ ЛА НУ

ДР ЖАВ НО ФИ НА ЛЕ ИГА РА МЛА ДИХ

АЊА ОСТА ЛА БЕЗ МЕ ДА ЉЕ

Утак ми ца ма ше стог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на тр -
ка за бо до ве у Срп ској ли ги
гру па „Вој во ди на”. Пан че вач -
ки „бр зи воз” го сто вао је у Бач -
кој Па лан ци, где је пре тр пео и
дру ги по раз у шам пи о на ту: Ста -
ри град – Ди на мо 1945 2:0 (2:0).

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Жар ко То до ро вић оти шли
су као фа во ри ти, јер мно ги фуд -
бал ски струч ња ци про це њу ју
да Ди на мо 1945 одав но ни је
имао та ко ква ли те тан са став.
Ипак, до ма ћи игра чи ни су се
упла ши ли, на про тив, из не на -
ди ли су про тив ни ка, а цео по -
сао око по бед ни ка ре ши ли су
већ у пр вом по лу вре ме ну. Пр -
ви пут су мре жу го сти ју по го -
ди ли у ше стом, а дру ги пут у
28. ми ну ту.

Ди на мо 1945 играо је у са -
ста ву: Ан џић, Ани чић, Ра до ва -
но вић (Џу гур дић), Ка ран фи -
лов ски, Кр мар, Пе ште рац, Бо -
дло вић (Ах чин), Кр стић, Осман
(Ја ко ва шић), Ра ди са вље вић и
Злат ко вић.

– Тим је пот пу но нов, још
се уи гра ва мо и си гу ран сам
да по сле овог по ра за ни је ни -
шта из гу бље но. Са ми смо кри -
ви што смо у ме чу про тив
неугод ног ри ва ла оста ли без

бо до ва. Окре ће мо се но вим
иску ше њи ма, же ли мо да за -
др жи мо ме сто у вр ху та бе ле.
Дра го ми је да сам сво јим од -
брана ма до при нео до брим ре -
зултати ма клу ба и же лим да

напо ме нем да смо под јед на -
ко сви за слу жни за успех ко ји
смо по сти гли у до са да шњем
де лу се зо не – ре као је мла ди
гол ман Ди на ма 1945 Ми љан
Ан џић.

У сре ду, 16. сеп тем бра, од и -
гра но је ре дов но, сед мо ко ло
Срп ске ли ге, а иду ћег ви кен да
на про гра му ће би ти ју жно ба -
нат ски дер би. У Вр шцу ће сна -
ге од ме ри ти исто и ме ни до ма -
ћи тим и Ди на мо 1945.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

СТА РИ ГРАД НЕО СВО ЈИ ВА ТВР ЂА ВА

ТЕ НИС КЛУБ ДИ НА МО У ЦЕН ТРУ ПА ЖЊЕ

ПАН ЧЕ ВО У ЗНА КУ БЕ ЛОГ СПО Р ТА

Пр ви пут у на шој зе мљи, од
7. до 13. сеп тем бра, одр жан
је те ни ски тур нир пр ве ка те -
го ри је. Ор га ни за тор тог спорт -
ског спек та кла био је ТК Ди -
на мо, за хва љу ју ћи ко ме је
Пан че во би ло цен тар свет ског
те ни са за де вој ке и мом ке до
18 го ди на.

Тра ди ци о нал ни тур нир
„Пан че во ин тер на ци о нал
2020” при ву као је ве ли ку па -
жњу и пра ва је ште та што,
због ме ра пре вен ци је ши ре -
ња ко ро на ви ру са, ме че ви ма
на СЦ-у „Мла дост” ни је при -
су ство вао ве ћи број по сма -
тра ча.

Би ло је то за и ста вр ло ја ко
так ми че ње. Пр ви но си лац у
му шкој кон ку рен ци ји био је
те ни сер из Ита ли је, тре нут но
де ве ти на све ту, док је у жен -
ској кон ку рен ци ји пр ви но -
си лац на тур ни ру у на шем
гра ду би ла тре нут но 35. игра -

чи ца све та. Пан че во је и овог
пу та оку пи ло игра че из мно -
гих зе ма ља, а уче ство ва ли су
те ни се ри и те ни сер ке из: Аме -
ри ке, Ја па на, Ко лум би је, Ау -
стра ли је, го то во це ле Евро -
пе...

Ти ту лу у му шком син глу
осво јио је Ла зар Ми ли ће вић,
док је дру ги фи на ли ста био
Мар ко То по. Ла зар је у уз бу -
дљи вом ме чу три јум фо вао са
7:5 и 6:1.

У кон ку рен ци ји де во ја ка
по бе ди ла је Ери ка Ан дре је ва,
ко ја је у фи на лу са вла да ла
хр ват ску те ни сер ку Пе тру
Мар чин ко са 6:2, 0:6 и 6:2.

Као и увек до са да, ТК Ди -
на мо је био од ли чан до ма -
ћин овог ве ли ког так ми че ња,
а уско ро у ор га ни за ци ји овог
спорт ског ко лек ти ва тре ба
оче ки ва ти још јед но ве ли ко
и тра ди ци о нал но так ми че ње
– „Пе цин ме мо ри јал”.

ДИ НА МО 1945 –

ОМЛА ДИ НАЦ 1:1

На Град ском ста ди о ну у

Пан че ву, у окви ру сед мог

ко ла Срп ске ли ге гру па

„Вој во ди на”, Ди на мо 1945

и Омла ди нац из Но вих

Бано ва ца играли су нере-

шено 1:1.

Погодак за екипу из на-

шег града постигао је Игор

Аничић из једанаестерца.

Ша хист ки ња Ања Рад ма но -
вић би ла је је ди на пред став -
ни ца Пан че ва на др жав ном
фи на лу „Ду нав оси гу ра ње
Спорт ских ига ра мла дих”, чи -
ја је пр ва сме на одр жа на од
11. до 13. сеп тем бра у Бр зе ћу
на Ко па о ни ку. На жа лост, за
раз ли ку од прет про шле го ди -
не, ка да је узе ла зла то на ме -
ђу на род ном фи на лу у Спли -
ту, Ања овог пу та ни је ус пе ла
да се вра ти с ме да љом око
вра та.

Ква ли фи ка ци о на так ми че -
ња ове го ди не, због епи де ми -
о ло шке си ту а ци је, ни су одр -
жа на у Пан че ву, па се Ања
так ми чи ла у Бе о гра ду.

– На град ском је би ло ма -
ло при ја вље них так ми ча ра,
па сам ла ко сти гла до др жав -
ног фи на ла. По што сам на -
пу ни ла 12 го ди на, ове го ди -
не сам се пр ви пут так ми чи -
ла у ста ри јој гру пи, с де вој -
чи ца ма ко је су сед ми и осми
раз ред. Би ла сам нај мла ђа. У
пр вом ко лу сам има ла фи гу -
ру ви ше, али ни сам на пра ви -
ла до бру ра чу ни цу и из гу би -
ла сам. То ми је баш те шко
па ло, јер ми је по бе да из ма -
кла због не по треб не гре шке.
У дру гом ко лу сам ре ми зи -
ра ла, иа ко сам и ту пар ти ју

ско ро има ла до би је ну. То је
би ло то, ни сам има ла до вољ -
но по е на за пла сман ме ђу пр -
ве три. Ипак, бо ра вак у Бр зе -
ћу ће ми оста ти у ле пом се -
ћа њу. Ви де ла сам се по но во
с так ми ча ри ма ко је по зна јем
од ра ни је, а упо зна ла сам и
но ве при ја те ље, што је јед на
од нај бо љих ства ри на Игра -
ма – ис при ча ла је Ања, ко ја
шах тре ни ра у ма тич ном клу -
бу „Аље хин”.

У пр вој сме ни у Бр зе ћу су
би ла укуп но 473 уче сни ка
Ига ра, а на про гра му су, по -
ред ша ха, би ла и так ми че ња
у ру ко ме ту, те ни су, сто ном
те ни су и игри „из ме ђу две ва -
тре”. Оче ку је се да то ком на -
ред на два ви кен да на
Kопаоник оде још по 450 уче -
сни ка. У дру гој сме ни, ко ја је
пла ни ра на за пе ри од од 18.
до 20. сеп тем бра, одр жа ће се
фи на ле тур ни ра у ма лом фуд -
ба лу „Ко ка-Ко ла куп” за де -
ча ке и де вој чи це. Од бој ка,
улич на ко шар ка и од бој ка на
пе ску по рас по ре ду су у тре -
ћој сме ни – од 25. до 27. сеп -
тем бра. Ако епи де ми о ло шка
си ту а ци ја до зво ли, ме ђу на -
род но су пер фи на ле би ће одр -
жа но сре ди ном ок то бра у
Спли ту.



Вр ло уз бу дљи ва и успе шна не -
де ља за пан че вач ке ве сла че по -
че ла је ква ли фи ка ци о ним тр -
ка ма за пред сто је ће Европ ско
пр вен ство, на ко ји ма је уче -
ство вао наш про сла вље ни ски -
фи ста Ми лош Ста но је вић.

На ре гат ној ста зи на Сре -
бр ном је зе ру Ми лош је у сво -
јој ди сци пли ни, ла ки скиф,
оства рио две убе дљи ве по бе -
де у од но су на кон ку рен те и с
вре ме ном 7,03 ми ну та на
2.000 ме та ра обез бе дио се би
и пан че вач ким ве сла чи ма још
јед но уче шће на Европ ском
пр вен ству, ко је ће би ти одр -
жа но од 9. до 11. ок то бра у
пољ ском гра ду По зна њу. До
са да је Ми лош пан че вач ком
и срп ском ве сла њу до нео три
брон за не ме да ље са европ ских
пр вен ста ва и два од лич ја,
сребро и брон зу, са свет ских
так ми че ња.

Док се Ми лош бо рио за ула -
зак у ре пре зен та ци ју, мла ди ве -
сла чи из на шег гра да на ста ви -
ли су да осва ја ју ме да ље на до -
ма ћим ре га та ма.

У су бо ту, 12. сеп тем бра, на
Сав ском је зе ру је одр жан Куп
Ср би је на ко јем су ве сла чи Та -
ми ша на сту пи ли са 14 по са да.

Но во зла то је сти гло у Пан -
че во за хва љу ју ћи мла дом дубл-

-ску лу у са ста ву Ми хај ло Мар -
ко вић и Пе тар Пе рић, ко ји су
ове се зо не не по бе ди ви у сво јој
ди сци пли ни. Ово је њи хо ва че -
твр та по бе да и они си гур ним

за ве сла ји ма иду ка осва ја њу
шам пи он ске ти ту ле у Ку пу
Срби је.

– Са овом по са дом пан че -
вач ко ве сла ње је до би ло вр ло
пер спек тив не и та лен то ва не

мла де ве сла че од ко јих се мо -
же оче ки ва ти ле па спорт ска ка -
ри је ра. Пр во ве ли ко так ми че -
ње где тре ба да до ка жу сво ју
до ми на ци ју у дубл-ску лу је сте
др жав но пр вен ство, ко је ће би -
ти одр жа но 18. и 19. ок то бра у
Бе о гра ду – ре као је тре нер Ог -
њен Ма ти је вић.

Се ни ор ски дубл-скул у са -
ста ву Бо јан Си мић и Ми лош
Ба др љи ца осво јио је сре бр ну
ме да љу за свој клуб, а њи хо ве
мла ђе ко ле ге Не ма ња Ба др љи -
ца и Не ма ња Гра о вац у ка дет -
ском дубл-ску лу за ра ди ли су
брон за но од лич је. Увек бор бе -
не де вој ке из Та ми ша Мар та
Стан чић, Те о до ра Дан гу бић,
Ан ђе ла Зенг и Мар ти на Герст -
нер за вр ши ле су же тву ме да ља
осва ја њем брон зе у че тве рац-
-ску лу за пи о нир ке у вр ло ја -
кој кон ку рен ци ји.

СПОРТ
Петак, 18. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК
субота, 17 сати

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

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 0:3

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

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – Ц. ЗВЕЗДА 8:0
С. Црња: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ 4:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА 0:1
Иваново: СТРЕЛА – Ц. ЗВЕЗДА 2:3
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – СПАРТАК 1911 0:3
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г) 0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО 3:1
Панчево: МУНДИЈАЛ–ПОБЕДА 6:1
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – ЈЕДИНСТВО 0:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Војловица: МЛАДОСТ–БОРАЦ 3:1
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО 2:1
Ковин: КОЛОНИЈА–БУДУЋНОСТ 0:3

Фан та сти чан три јумф
Же ле зни ча ра

На ре ду Ко лу ба ра

Пе то ко ло шам пи о на та у Пр -
вој ли ги Ср би је оста ће веч но у
се ћа њу свих оних ко ји ма бо је
Фуд бал ског клу ба Же ле зни чар
ле же на ср цу. По пу лар на пан -
че вач ка „ди зел ка” оства ри ла је
и дру гу по бе ду у Пр вој ли ги
Ср би је и ти ме Пан че во још сна -
жни је ути сну ла у ве ли ку фуд -
бал ску ма пу на ше зе мље: Ло -
зни ца –Же ле зни чар 0:3 (0:1).

Био је то ве о ма те жак, али и
ја ко ва жан меч за мом ке из на -
шег гра да. Ипак, Да ни ло Ко -
ва че вић и ње го ви дру го ви жар -
ко су же ле ли да баш у та квој
утак ми ци по ка жу фуд бал ској
Ср би ји ко је „Же ља” пан че вач -
ки. И ус пе ли су!

Игра ли су агре сив но од по -
чет ка су сре та, хра бро, му шки,
бор бе но... Би ли су опа сни из
кон тра на па да, а си гур ни у од -
бра ни, ко јом је ко ман до вао Бо -
јан Трип ко вић. Јед но став но,
мом ци су оста ви ли ср це на те -
ре ну ста ди о на „Ла га тор” у Ло -
зни ци и у свим еле мен ти ма
игре над ви си ли до ма ћи на.

Хра бар је био и но ви пр ви
тре нер Же ле зни ча ра Мар ко Ан -
дре јић. Овај мо мак је знао ко -
јим оруж јем да над му дри про -
тив ни ка и оста вио је свој пе -
чат у овом ве ли ком три јум фу.

Же ле зни чар је играо у са -
ста ву: Бо јан Кне же вић, Ду шан
Плав шић, Фи лип Јо вић, Не ма -
ња Мар ко вић, Да ни ло Ко ва че -
вић, Ми лан Зо ри ца, Ни ко ла
Ми тро вић, Јор дан Јо ва но вић,
Бо јан Трип ко вић, Пе тар Станић

и Ми лош Са ва но вић. При ли -
ку су до би ли и Лу ка Сто ја но -
вић, Сте фан Ле ви ћа нин и Ге -
ор ги је Јан ку лов, а део ве ли ке
по бе де би ли су и: Иван Лу чић,
Дра ган Да шић, Лу ка Пе тро -
вић, Ми тар Ра ди во је вић, Мар -
ко Сто ја нов, Ву ка шин Јов ко -
вић, Ла зар Мар ко вић и Алек -
сан дар Ми лин.

Пан чев ци су по ве ли већ у
10. ми ну ту. Фа у ли ран је Зо -
ри ца, Јо ва но вић је по том сјај -
но из вео сло бо дан уда рац и
цен три рао у ср це ше сна е стер -
ца Ло зни це, где је нај ви ши у
ско ку био Фи лип Јо вић – 0:1.

Тек што је по че ло дру го по -
лу вре ме, на се ма фо ру је већ
пи са ло 0:2. У 48. ми ну ту Јо ва -
но вић је по но во иде ал но цен -
три рао, а Ми лан Зо ри ца евро -
го лом ду пли рао „Же љи ну”
пред ност. Ко на чан ре зул тат 0:3

по ста вљен је у 75. ми ну ту, по -
сле школ ске ак ци је. Ка пи тен
Ко ва че вић је про и грао Сто ја -
но ви ћа, Лу ка је по том иде ал но
цен три рао, а на пра вом ме сту
био је убо ји ти Ми лош Са ва но -
вић, ко ји је та ко по сти гао и
свој че твр ти по го дак у се зо ни.
Же ле зни чар је мо гао и убе дљи -
ви је да сла ви, али шут Да ни ла
Ко ва че ви ћа у фи ни шу ме ча за -
у ста ви ла је преч ка.

– Све што смо за цр та ли пре
ме ча, ус пе ли смо да спро ве де -
мо у де ло. До бро смо зна ли
вред но сти до ма ћи на. Ипак, бр -
зо смо по ве ли за хва љу ју ћи Јо -
ви ће вом го лу, што нам је да ло
до дат ни мо тив за по бе ду. До -
ма ћин је имао свој пе ри од до -
бре игре, али ми смо ка сни је
ис ко ри сти ли ука за не при ли ке
и на нај бо љи на чин за вр ши ли
меч у сво ју ко рист. Не ко ли ко

игра ча је про пу сти ло меч због
по вре да, али оче ку јем да ће се
уско ро при кљу чи ти тре нин зи -
ма и да ће би ти у ком би на ци ји
за на ред ни меч. Че сти там мом -
ци ма, али не сме мо да се опу -
шта мо. Већ иду ћег ви кен да би -
ће мо на но вом ве ли ком ис ку -
ше њу. До че ку је мо јед ног од фа -
во ри та ове се зо не за пр во ме -
сто ко ји по са ста ву има мо жда
нај ја чи тим у ли ги. По шту је мо
го сте, али ве ру је мо у се бе – ре -
као је тре нер пан че вач ког пр -
во ли га ша Мар ко Ан дре јић.

Да кле, у су бо ту, 19. сеп тем -
бра, Же ле зни чар би је још јед -
ну ва жну бит ку у Пр вој ли ги
Ср би је. У Пан че во до ла зи Ко -
лу ба ра из Ла за рев ца, ко ја тре -
нут но за у зи ма тре ће ме сто на
та бе ли. Утак ми ца се игра на
СЦ-у „Мла дост”, без при су ства
пу бли ке.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

С ВЕ СЛАЧ КИХ НАД МЕ ТА ЊА

УСПЕ ШАН ВИ КЕНД ЗА ТА МИШ

Пр вен ство Ср би је у ул тра ма ра -
то ну одр жа но је 5. и 6. сеп тем -
бра на Па ли ћу. Атле ти ча ри пан -
че вач ке Па но ни је су још јед -
ном би ли на ви си ни за дат ка, па
су осво ји ли два вред на тро фе ја.

У ве о ма зах тев ној и те шкој
тр ци се ни о ра на 100 ки ло ме -
та ра, у тра ја њу од 8:50,30 са ти,
ти ту лу ви це шам пи о на Ср би је
за слу жио је Иван Ми шке љин,
док је Жељ ко Зељ ко вић у ис тој
тр ци тре ћи сти гао на циљ, с
ре зул та том 9:22,17 са ти.

Ка да се узму у об зир вре мен -
ски усло ви, вру ћи на и по да так
да је ста рт тр ке био у су бо ту у
по ноћ, мо ра се ода ти при зна -
ње атле ти ча ри ма Па но ни је.
Иван је био во де ћи так ми чар
ско ро три са та од по чет ка тр -
ке, чи ме је дик ти рао јак тем по
у же љи да по ста ви и др жав ни
ре корд. То му ипак ни је по шло

за ру ком, али је за то за др жао
дру го ме сто, а ње гов клуп ски
ко ле га Жељ ко Зељ ко вић тре -
ће, јер је то ком це ле тр ке био
ис пред че твр то пла си ра ног ри -
ва ла за око два ки ло ме тра.

По ред ова два атле ти ча ра, у
жен ској кон ку рен ци ји у тр ци
на 50 км на пе тој по зи ци ји на -
шла се Љи ља на  Та сић, ко јој је
ово пр ва тр ка по сле ду жег време -
на на др жав ним пр вен стви ма.

Овим на сту пом Па но ни ја је
по твр ди ла ли де р ску по зи ци ју
у Пан че ву по бро ју ме да ља осво -
је них на пр вен стви ма Ср би је
од по чет ка го ди не, па је њи хов
број са да 16.

Та ко ђе про шлог ви кен да на
по је ди нач ном Пр вен ству Ср би -
је у Но вом Па за ру сприн тер
Па но ни је Алек сан дар Бо шко -
вић оства рио је лич не ре кор де
у тр ка ма на 100 и 200 ме та ра,
ко ји са да из но се 11,88 и 24,19
се кун ди. За хва љу ју ћи овим ре -
зул та ти ма он се пла си рао ме ђу
14 нај бо љих сприн те ра у Ср би -
ји у се ни ор ској кон ку рен ци ји.

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У УЛ ТРА МА РА ТО НУ

НО ВИ ТРО ФЕ ЈИ ЗА ПА НО НИ ЈУ

Стране припремио

Александар
Живковић

ПР ВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПА НО РА МА

„ДИ ЗЕЛ КА” ПРО ТУТ ЊА ЛА КРОЗ ЛО ЗНИ ЦУ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сц8

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

МА РИ ЈА 
ШАМ ПИ ОН КА

На атлет ском ста ди о ну у Срем -
ској Ми тро ви ци про шлог ви -
кен да одр жа но је Пр вен ство
Ср би је за пи о ни ре, на ко ме је
Атлет ски клуб Ди на мо осво јио
две ме да ље.

Ма ри ја Мр ке ла је три јум фо -
ва ла у тр ци на 300 м, с ре зул -
та том 40,92, па је та ко од бра -
ни ла ти ту лу пр ва ка Ср би је од
про шле го ди не и ти ту лу пр ва -
ка Ср би је из дво ра не.

Дру гу ме да љу је осво ји ла Ла -
на Цвет ко ски, и то у ба ца њу
ко пља. Она је у ја кој кон ку рен -
ци ји за слу жи ла брон зу с лич -
ним ре кор дом од 34,45 ме тара.

У тр ци на 600 м Ма ри ја Мр -
ке ла се до по след ња три-че ти -
ри ме тра бо ри ла за зла то, али
је пред сам циљ па ла и оста ла
без пла сма на. Уче ство ва ле су
и Ан ђе ла Ки ћо вић, Ти ја на Ни -
ко лић и Та ма ра Бла ну ша.

На ред ног ви кен да на про -
гра му је Пр вен ство Ср би је за
мла ђе ју ни о ре.

СРЕ БР НА СА ЊА
На Пр вен ству Ср би је у атле -
ти ци у кон ку рен ци ји ста ри јих
пи о ни ра, ко је је одр жа но у
Срем ској Ми тро ви ци, за па жен
ре зул тат оства ри ли су и чла -
но ви АК-а Та миш.

Иа ко се так ми чи ла с ри вал -
ка ма ста ри јим од се бе, Са ња
Ма рић је оства ри ла још је дан
фан та сти чан ре зул тат. Ус пе ла
је да осво ји сре бр ну ме да љу у
ди сци пли ни 600 ме та ра, с ре -
зул та том но вог лич ног ре кор -
да, ко ји са да из но си 1:34,60.

СЈАЈ НЕ
ГИМНАСТИ ЧАР КЕ
У су бо ту, 12. сеп тем бра, одр -
жа но је ме ђу на род но так ми че -
ње у рит мич кој гим на сти ци под
на зи вом „Тро феј Но вог Са да”.

Чла ни це клу ба рит мич ке
гим на сти ке „Ру сла на” из на -
шег гра да по сти гле су из ван -
ред не ре зул та те и на том пре -
сти жном над ме та њу, у ве о ма
ја кој кон ку рен ци ји.

Маг да ле на Ме дан је три јум -
фо ва ла у гру пи де вој чи ца ро -
ђе них 2012. го ди не, а сјај на је
би ла и Ми о на Бог да нов. Ова
та лен то ва на је да на е сто го ди -
шња ки ња осво ји ла је злат ну
ме да љу у ве жба ма са обру чем,
док је у ви ше бо ју би ла дру га.

МА ТЕ ЈА – ШЕСТ
ОД ШЕСТ

На ка дет ском тур ни ру у ша ху
ко ји је одр жан у Мла де нов цу
пред став ни ци ШК-а „Аље хин”
по сти гли су за па же не ре зул тате.

У гру пи де ча ка, са шест по -
бе да из шест пар ти ја, пр во ме -
сто је осво јио Ма те ја Ми ју шко -
вић. Вук Ка нач ки и Ми ли ца
Ами џић за ра ди ли су брон за на
од лич ја, а до бро је игра ла и Ја -
на Сто шић, ко ја је осво ји ла три
по е на.

На он лајн тур ни ру, у кон ку -
рен ци ји ка де та из Гру зи је, Ки -
не, с Тај ва на, из Ин ди је, БиХ и
Ср би је, Вук Ка нач ки је за у зео
дру го ме сто.
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Огњен Страхињић,
ученик:

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

Филип Николић,
студент:

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

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Скретање
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.

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.

Стада
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...

Јована Гајић,
ученица:

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

µМ. Шупица?С. Трајковић

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.

P. S. Допишите нам реченицу-две 

како вам је било...

Наградни конкурс

Љубав у сваком смислу – природа и породица!
Соко Бања – Лептерија.

Поздрав од породице Николић

Мој је одмор моја Србија – Златибор 2020.
Дино Парк.

Поздрав читаоцима од Андрије

Весна, Николићи, 
Андрија, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац”

ће стизати на вашу адресу.

                                          Редакција

Калимера са Скијатоса. Велики поздравнајстаријем недељнику на Балкану.
Весна Цветковић


