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Акција траје, рок
продужен за годину дана
Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују оружне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за држање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја.
Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.
Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју законску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну прекршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић

Свако
насиље
је злочин!
Од почетка године у Србији је
убијено четрнаест жена! Само
од почетка јула убијене су три
особе – нечије ћерке, мајке, сестре, тетке, куме, најбоље другарице... Оне којима је неко подарио живот, учио их да ходају,
причају, воле... Оне које су завршавале школе да постану бољи људи, корисније за себе и
друштво... Оне које су некога
изабрале да с њим граде живот...
Оне које су, нажалост, наишле
на погрешне људе и „направиле један погрешан корак”, изговориле једну „сувишну” реч...
Хеј, људи! Данас када имамо толико избора и могућности да
сви живимо нормалним животом неко посеже за снагом и
оружјем да би доказао – шта: да
је у праву?! Да је тако морало
да буде – његова или ничија?!
Да је требало да жена ћути и седи код куће?! Да није требало
да се облачи женствено и да се
шминка?! Да није смела да
оде?! Хеј! Запамтите, није у реду да вам неко не дозвољава да
будете оно што јесте, а то је на
првом месту ОСОБА! Није у реду да не смете да кажете оно
што мислите! Није у реду да немате код себе новца, иако га зарађујете равноправно! Није у
реду да вам неко сваког дана
приговара за све што урадите!
Није у реду да на вас неко виче!
Није у реду да вас запостављају! Није у реду да вас малтретирају! Није у реду да вас неко бије! Не постоји ниједан разлог на
овом свету зашто би неко подигао руку на вас! Ниједан!
Породични закон каже: „Брак
је законом уређена заједница
живота жене и мушкарца. Брак
се може склопити само на основу слободног пристанка будућих
супружника. Супружници су
равноправни” (члан 3). „Забрањено је насиље у породици. Свако има, у складу са законом,
право на заштиту од насиља у
породици” (члан 10). „Супружници су дужни да воде заједнички живот те да се узајамно
поштују и помажу” (члан 25).
Црвени аларм се већ усијао.
Систем мора да функционише!
Закон и институције морају да
нас штите! Четрнаест жена је изгубило животе за само седам месеци! Не због рата, поплава, пожара или урагана! Неко их је
убио! Одузео им је живот заувек!
Зашто, побогу, зашто?!
***
СОС 0800-100-113
Полиција 192
Хитна помоћ 194

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 19. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РУИНЕ У ЦЕНТРУ ГРАДА – КОГА БРИГА ЗА ЊИХ

УМЕСТО СМЕШТАЈА И НАМЕШТАЈА – РАЈ ЗА ПАЦОВЕ
Човек никад није био у Панчеву до
претходног викенда. Мој човек, Шапчанин. Решио да га сачекам кад сиђе
с буса из Београда на првој станици
иза моста на Тамишу. Да не лута. И,
уз моју помоћ, није лутао, одлутао сам
лично покушавајући да му објасним
шта која руина у епицентру града
представља...
Гост нашег града радознао по природи. А чим је у Панчево ушао, прво па
мушко – хотел „Тамиш”. Што је ког
врага ограђен, ма види на шта личи,
срушиће се кад дуне јача кошава!
Испричам му да је у сутерену те
зграде средином осамдесетих радила
најјача дискотека у овом делу света –
„Видеотека”. Висиле у њој не само
екипе из краја него и из свих већих
градова у кругу пречника педесет километара. Ресторан изнад ње са супер
клопом, па на првом спрату фризерски салони и бутици, а онда на следећих шест етажа собе којих се не би
стидели ни приморски градови. Далека прошлост.
Не служити госте
Пропадање УП „Слобода”, у чијем
власништву су били два хотела и брдо кафана и ресторана, означило је
уништавање већег дела некада друштвене имовине. Пре две и по године, као последња имовина из „Слободине” стечајне масе, хотел „Тамиш”
је продат фирми „Алмекс”, за 211 милиона динара. Чекао се дуго овај моменат, јер је било неопходно да се пре
промене власника двадесет седам
парцела конвертује у једну.
Изгледало је као да ће се ту нешто
и радити: објекат је испражњен, појавили су се радници и – ту је све стало.
Касније је читав простор, укључујући
и огроман паркинг, само ограђен.
Тек педесетак метара даље још једна руина из „’Слободине’ ергеле”: кафана „Слога”. Некада пуна расположеног света, сада место за одлагање
више или мање кабастог смећа. Приватник који ју је откупио 2011. године очигледно не намерава да у њој
служи госте.
Чим се пусти неколико корака кроз
Градски парк, тик до Народног музеја, некадашњег Магистрата, прелепе
грађевине у срцу града, срамота која
се тегли од 1994. године – „Панука”.
Тзв. зграда, чија је градња добро одмицала, да би изненада стала, има
своју причу. Инвеститор „Инграпстан” морао је да обустави радове јер
су покрајинске и општинске инспекције имале налаз да изградња шкоди

згради Музеја. Успут, није постојала
ни валидна техничка документација,
па се стигло и до инспекцијског решења о рушењу „Пануке”.
Тадашњи директор наречене фирме обећао је све чега се сетио, укључујући и брз завршетак радова, а онда је нестао.
Још овај пут
Наставила је полуграђевина да се распада, с тим што је пре неколико месеци скинута заштитна ограда, па је
сад још уочљивија „парковска лепота”. И није једина: тачно прекопута, с
контра стране парка, „маше” ексхотел „Слобода”.
Некада, не тако давно, пре двадесетак година фантастична ресторанска башта мамила је породице са ситном децом, парове, повећа друштва
жељна хладних напитака. Додуше, ентеријер није пратио спољашњи изглед: ве-цеи су били пропаст, собе у
још драматичнијем стању. Било је јасно да треба уложити, а постојали су
чврсти темељи, велики простор, супер локација, занимљива филмска
историја (Бата Живојиновић ту умире у филму „Још овај пут”)...
Објекат није био у функцији скоро
две деценије. АИК банка, тада власник
зграде, затворила ју је и поставила

Одбор за дочек: ексхотел крије дивну Успенску цркву
Нови назив помпезан – „Царев двор”.
Ништа од тога, ругло нам се и даље
смеје у лице. Ах, да, преко пута главног улаза у несуђени „Двор” налази се
зграда Градске управе.
Педесет метара од бочног улаза у
некадашњи хотел – још „меса” за ову
причу. Ако постоји један становник
овог града старији од четрдесет годи-

Ред немара, ред превара, ред тајни: „Панука”
наоко лепе паное, који су, наравно, одмах привукли пажњу хулиганчића и
„уметника”, па је распад опет био
очит. Ипак, пре три и по године некадашњи хотел је продат некаквој фирми из Краљева, чији је директор обелоданио да ће уложити пола милиона
евра, па ће већ на пролеће 2017. године хотел бити адаптиран и у функцији.

на који никада није попио колу,
шприцер, раџу, кабезу или пиво „Код
Недељка”, тај баш и није Панчевац.
Као свако право место, и ово је имало
два имена, па га неки знају и као
„Корзо”, због „Слободине” заоставштине. Са стечајем, 2009. године, кренуло је и рапидно пропадање фасаде,
крова, прозора... Сада је опасно тамо

и проћи, а туда се баш пролази – епицентар пешачке зоне!
Како смо успели да сазнамо, Дирекција за изградњу и уређење Панчева добила је од Агенције за приватизацију „Недељкове” папире, али
ништа се није десило осим што је Дирекција расформирана. Има и једна
чаршијска прича да је било заинтересованих за куповину пре три-четири
године, али нису могли да дођу до информације ко је стечајни управник.
Гост из Шапца забезекнут. Леп му
центар Панчева, али да постоји толико разваљених зграда на тако малом
простору, није могао да верује.
– Води ме на кеј. Чуо сам да тамо
има одличних места за седење – каже он.
Кренемо низ пешачку улицу Николе Тесле. Лепо изгледа. Доспемо до
Железничког парка. Хтео сам да га
пустим да ужива у реци, али... после
упознавања центра града не би било
фер да му не кажем да се окрене и
погледа ка Старој пивари.
Изгорела. Висе греде, кроз „отворене” прозоре вире крупне биљке...
Ужас! Да још увек постоји, да се Турци и Холанђани нису ценкали, пивара би за три године напунила три века. У стечају је од 2008. Новембра
2014. године Град је расписао конкурс
за најбоље решење реконструкције
зграде Старе пиваре. Убрзо је изабран
ауторски тим Дејана Миљковића. Што
се ништа није померило одонда – не
зна се.
– Уби ме, идемо на реку – завапио
је гост Панчева.
С. Трајковић

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Марија Петровић начелник Градске управе
Две нове градске
манифестације
Чланови локалне владе састали су се
17. јула како би расправљали о једа-

Био је ружно паче
Ових дана на Дунаву
Снимио: Милан Шупица

наест тачака дневног реда. Најпре је
било говора о извршењу одлуке о буџету Града за период од јануара до јуна ове године.
Са укљученим пренетим средствима, у том периоду остварени су приходи и примања од скоро три и по милијарде динара, што је безмало 60
одсто у односу на планирано. Код класичне потрошње највеће учешће имају порези на зараде и на имовину, а
најзначајнији трансфери су од АП
Војводине, у износу од 32,5 милиона
динара. Велики је приход и од закупа
пољопривредног земљишта – 156,5
милиона. Расходи до краја јуна ове
године износе скоро 2,4 милијарде
динара, што је 40,5 одсто у односу на
план. Суфицит је 271 милион.
Извештај о реализацији Плана капиталних инвестиција Града за 2018.
годину каже да пројекти који су у току нису у истим фазама. За капиталне пројекте Панчево је у 2018. години обезбедило укупно 360 милиона
динара. Инфраструктурно опремање
северне индустријске зоне било је
приоритет, па је завршетак прве фазе
изградње потамишког колектора омогућио прикључење објеката из зоне на
канализацију. Поред средстава обезбеђених из буџета, Град је учествовао
на неколико конкурса за суфинансирање капиталних пројеката, па је из
Управе за капитална улагања АП Вој-

Марија Петровић (друга здесна) са сарадницима
водине стигао новац за изградњу саобраћајнице на Црепајском путу, као
и за другу и трећу фазу потамишког
колектора. Има пара и за канализацију у Пелистерској улици, те за водовод на Јабучком путу.
Одавно упражњено место начелника Градске управе то више није. Пошто
је на конкурс стигла само једна пријава – она коју је послала Марија Петровић из Глогоња, стручна конкурсна комисија је, након што је извршила
проверу знања и вештина кандидаткиње, брзо донела позитивну одлуку о њој.

Потом, прихваћен је закључак да се
спроведе поступак јавне набавке од
стране више наручилаца за реализацију пројекта „Изградња секундарне канализационе мреже у Улици новосељански пут прва фаза – парна страна”.
Неколико административних одлука претходило је закључцима да се
„Преображенски дани” (од 16. до 21.
августа) утврде за градску манифестацију, а међународни фестивал
„Wrong” (од 19. до 21. јула) за манифестацију од јавног интереса.
С. Т.
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КАКО АНИМИРАТИ ДЕЦУ ТОКОМ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ЗАБОРАВЉЕНЕ ИГРИЦЕ КАО СПАС

Завод „Панчевац”
први у свему

Одвојте малишане од
телевизора и рачунара
Летњи распуст увелико траје.
До почетка школске године
остало је још охо-хо времена и
не треба сумњати да су клинци
и клинцезе одушевљени том
чињеницом. Ипак, не уживају
баш сви на феријама. За време
летњег школског распуста родитељи се налазе у незгодној
ситуацији, јер су њихова деца
препуштена сама себи.
Они који могу себи то да
приуште провешће десетак дана или две недеље заједно с
децом на мору или планини,
али шта је с преостала два месеца? Деца најчешће време
про во де с ба ба ма и де да ма
(ако имају такву могућност),
или остају сама код куће. А то
је нова „опасност” – препуштена су сама себи, телевизорима и рачунарима. И то без
надзора.
Деца без осмишљеног слободног времена знају да проводе сате на улици или на дечјем игралишту и да из досаде
упадају у разне невоље.
Ништа лепша слика није ни
у нашем граду. Нема организованих бесплатних садржаја
за малишане, па се родитељи
на разне начине довијају како
да својим клинцима употпуне
слободно време, којег имају напретек.
Деца која се баве неким спортом у повољнијој су ситуацији,
нарочито захваљујући Спортском савезу Панчева, који дуже од две деценије организује
спортске кампове на различитим локацијама.

Ово го ди шњи лет њи камп
„Дивчибаре 2019” почео је у
петак, 12. јула, и трајаће до
краја августа, у седам смена.
Камп на Чардаку у Делиблатској пешчари почеће у августу,
а кроз оба кампа проћи ће око
800 малишана. Обухваћени су
сви клубови с територије Панчева који су изразили потребу
за летњим припремама.
Таква је ситуација с најмлађим члановима спортских колектива, а шта је са онима који се још увек нису определили за неки спорт? Летњи распуст је свакако време да се окушају у многим друштвеним

сунцу и пливање, као што и вожња бицикла или ролера може бити право уживање...
Уколико не постоје могућности за било шта од горе наведеног, слободно време својих
малишана увек можемо испунити добрим старим и већ помало заборављеним игрицама.
• Забава с воденим балонима – деца једноставно обожавају да се квасе. Решење је једноставно. Купите балоне за воду, напуните их и луда журка
гађања балонима може да почне! Па шта ако се поквасите –
врело летње сунце ће брзо средити ствар.

играма и спортским активностима. На тај начин ће свако
заједнички проведено поподне бити испуњено и креативно, а сви знамо каква атмосфера завлада када деца побеђују родитеље у друштвеним
или спортским играма. Заједнички излети могу бити едукативни и интересантни за децу, а уједно су забавни и родитељима. Уз све то, боравак у
природи увек доноси добро расположење.
Такође, одлазак на базен или
оближње купалиште одлична
је забава за читаву породицу,
права прилика за боравак на

• Летње куглање – пластичне боце напуњене обојеном водом и лопта довољни су за савршено летње куглање.
• Пикадо с воденим балонима – шарени балони напуњени
водом и окачени на зид одлична су подлога за летњи пикадо.
Набавите пикадо стрелице и
организујте породично такмичење.
• Трка папирића. Уз помоћ
дебље цевчице за сок и малих
комада папира организујте трку папирића. Дувањем кроз цевчице померајте папириће у облику лоптице, а победник ће
свакако бити одушевљен.

• Прстенови од папирних тањира – исеците средину на тањирима, а потом их обојте различитим бојама. Уз шарене прстенове и картонску тубу на коју ће се прстенови набацивати
забава је загарантована.
• Школица – игра која је некада нарочито била популарна
код ученика у основношколском узрасту. Игра се одвија
скакутањем на једној или обе
ноге по шеми исцртаној на тлу.
• Ластиш – готово заборављена врста друштвене игре популарне међу девојчицама. Једини неопходан реквизит за игру
је ластиш (гумена кројачка трака). Слободни крајеви траке се
привежу један за други тако да
трака чини круг. Две девојчице улазе у круг и одмакну се,
затежући траку тако им се налази у висини колена и да више не чини круг него облик
сличан правоугаонику. Девојчице су окренуте лицем једна
према другој, а трећа девојчица игра тако што прескаче две
линије ластиша на средини између девојчица које затежу траку. Играње ластиша укључује
бројне начине прескакања, затезања и провлачења...
Ово су били само неки од
предлога. Ако вам се ништа од
овога не чини забавним, онда
увек можете са својим малишанима заједнички обављати
кућне послове, што се такође
може претворити у супер забаву, градити тврђаве од песка
или припремати заједно смутије, здраву, укусну ужину, која не захтева много напора.
Желимо вам забаван летњи
распуст!
А. Живковић

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не
само по мишљењу бројних
становника јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па су
се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Ла зић из Кли нич ког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

уролошки преглед стаје такође 2.000, док обе ове услуге у пакету коштају 3.600
динара.
Сви набројани специјалистички прегледи обављају
се само суботом, а заказују
се радним данима путем теле фо на 013/21-90-900 и
013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата
и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке
дијагностике у Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног, Завод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошкобиохемијској лабораторији
те установе пацијенти већину верификованих, контро-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.000 дин.

УЖАСАН ЗЛОЧИН У ПАНЧЕВУ

УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Убио жену усред дана на Аутобуској станици

УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Шездесетчетворогодишњи Петар Мошић из Панчева убио је
ударцима ножем прошлог петка, 12. јула, на Аутобуској станици, 60-годишњу супругу Десанку, наочиглед запањених
путника и запослених у АТП-у.
Убица се најпре несрећној
жени прикрао с леђа, а онда
дивљачки насрнуо на њу. Зарио јој је нож једном у врат и
два пута у леђа и сигурно би
наставио да је још боде и да се
над њом иживљава да га нису
зауставила и спречила тројица

возача у АТП-у. Иако је жртва
одмах пренета у панчевачку
Општу болницу, и поред напора лекара да је реанимирају и
спасу, касније је преминула.
Десанкино убиство било је
кулминација насиља у породици које је трпела и дугогодишњих поремећених односа с
мужем убицом.
Због тога је у фебруару одлучила да га дефинитивно напусти и да покрене тужбу за
развод. У страху од мужевљеве реакције, отишла је да живи

ПРОМЕНЕ У ЛИГИ

ЕНЕРГИЧНО

АКЦИЈА ОМЛАДИНАЦА

На комарце
опет у суботу

Флаша за торбу

„Елита” од сада са
шеснаест клубова
На седници Извршног одбор Фудбалског савеза подручја Панчево која је одржана у Ковачици донете су
важне одлуке које се тучу
предстојећих првенстава у
јужнобанатским лигама.
Сед ни цу је во дио пот председник ФСПП-а Предраг Ратковић, а током састанка извештаје су поднели комесари лиге и комесари за суђење. Највише дискусије водило се о прошлим, али и предстојећим
шампионатима.
Прва јужнобанатска лига је прошле сезоне имала
осамнаест клубова, али су
чланови ИО одлучили да
их у новом првенству буде
шеснаест, а трка за бодове
стартоваће 17. августа. Комесар за такмичење је Зоран Јановић, а комесар за
суђење Драган Милошевић.
Друга јужнобанатска лига „Исток” имаће четрнаест
клубова, а првенство почиње 25. августа. Комесар за
такмичење је Бранислав Матијевић, а комесар за суђење Игор Андрејић. А. Ж.

Третман сузбијања одраслих
комараца на територији града
Панчева биће извршен у суботу, 20. јула, уколико се за то
створе повољни метеоролошки
услови, најавио је завод „Екосан”.
Третман ће бити изведен уређајима са земље и трајаће од
19 до 22 сата.

У појединим деловима града биће извршено сузбијање
комараца задимљавањем.
У саопштењу „Еко-сана”, с
којим је Град склопио уговор о
сузбијању комараца, напомиње се како пчелари треба да
предузму све неопходне мере
за заштиту пчела.
Ово је четврта акција у сезони против досадних и потенцијално опасних инсеката. М. Г.

у Пожаревцу. Да је њен страх
био основан, сведочи податак
да је суд у нашем граду у јуну
забранио Петру да јој прилази јер ју је физички и психички малтретирао. Нажалост, ни
то га није спречило да спроведе у дело своју ужасну намеру.
Након саслушања у Вишем
суду у Панчеву суровом убици
је одређен једномесечни притвор да не би утицао на сведоке, као и због узнемирења
јавности.
М. Г.

Омладинско удружење „Банатски Брестовац” започело је реализацију пројекта
„Флашу за торбу” 16. јула,
откад грађани тог села и
други људи добре воље за
по десет пластичних флаша и исто толико чепова
могу да добију по једну биоразградиву торбу. Ова размена биће обављана сваког
радног дана, од 8 до 13 сати, у просторијама Месне
заједнице.
Према речима потпредседника поменуте организације Александра Ускоковића, циљ овог пројекта је да
промовише употребу торбе
уместо пластичних кеса.
– Оне су веома штетне за
нашу околину, јер се не разграђују у природи, па их зато не треба користити. За
време трајања акције биће
подељено двеста торби, а у
плану су и еколошке трибине – навео је Ускоковић.
Пројекат је суфинансирао
Град Панчево, док су у његовој реализацији брестовачким омладинцима подршку
пружили и Месна заједница
и ЈКП „Комбрест”.
Ј. Ф.

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ

Киша прекинула
серију...
На међународном пливачком
митингу „Бјелица” у Врбасу учествовали су спортисти из 24 клуба из Мађарске, Хрватске, БиХ
и Србије. ПК Динамо се представио са 26 такмичара, који су
освојили четрнаест медаља.
Андреа Нађ и Калина Томић
тријумфовале су у дисциплини 50 м прсно, свака у својој
категорији, а Андреа је оборила рекорд митинга, испливавши ову деоницу с временом
38,85. Андреа Пољак и Даница
Константинов зарадиле су сребро на 50 м леђно. Даница је
била трећа на 50 м прсно, као
и Марта Константинов.
Виктор Нађ је био најбржи
на 50 м леђно. Вук Самарџија
је на 50 м краул други стигао
на циљ, а на 50 м делфин заузео је треће место. Лазар Станчул је заслужио бронзе у тркама на 50 м леђно и 50 м краул.
Најуспешнији, с три медаље,
био је Стефан Милтеновић. Он
је освојио златну медаљу на 50
м прсно, сребрну на 50 м леђно и бронзану на 50 м краул.
Да киша није прекинула такмичење, медаље би освојили и
најстарији такмичари… А. Ж.

Цена: 2.000 дин.
Цена: 2.000 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заинте- лисаних и сумираних резулресовани могу да ураде и тата могу добити за свега
све врсте ултразвучних пре- сат времена.
У Заводу ће ускоро почегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити ти да се проводи и амбуи преглед сондом преко јед- лант на хи рур ги ја, а све
њака (ТЕЕ). И за ове услуге интервенције, као и додатангажован је један од воде- не хируршке и консултативћих стручњака у тој обла- не прегледе обављаће др Гости – dr sc. med. Слободан ран Додевски, специјалиста
абдоминалне
Томић, кардихи рур ги је из
о лог, док тор
Опште болнице
ме ди цин ских
Панчево.
наука и магиЗато не чуди
стар кардиолошто све ве ћи
гије са Инсти- Телефон за
број Панчеваца
тута „Дедиње”. информације:
би ра
За вод
Специјалистич- 013/21-90-900
„Панчевац”, каки пре глед и
да треба урадиЕКГ код овог
лекара коштају 3.000 дина- ти прегледе и анализе на
ра, цена ултразвука срца је једном месту. Треба знати
4.000 динара, а могуће је да се у Заводу све врсте леурадити и специјалистички карских уверења издају за
преглед и ултразвук срца по максимално два сата.
И овог месеца су у Заводу
цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистич- за клијенте осмишљени и
ке ОРЛ прегледе ради др нови пакети услуга по изуГоран Митевски из панче- зетно повољним ценама, а
вачке Опште болнице, ен- више о томе, као и о додатдокринолошке др Гордана ним по год но сти ма ко је
Вељовић, такође из Опште остварују сви они који посеболнице, а уролошке њи- дују лојалти картице Аутохов колега из исте устано- -центра „Зоки”, погледајте
ве др Небојша Тасић, док на рекламним странама акје за прегледе из области туелног броја нашег листа.
Додатне информације моги не ко ло ги је за ду жен др
Јован Рудић из ГАК „На- жете добити путем телефородни фронт”. Треба напо- на За во да „Пан че вац”
менути да су прегледи код 013/21-90-900 и 013/21-90др Небојше Тасића тренут- 903, а новости пратите и на
но на акцији, па тако ком- сајту www.zavodpancevac.rs,
плетан уролошки преглед као и на „Фејсбук” страникошта 2.000, ултразвучни ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Није питање колико смо удаљени од Европске уније,
него колико желимо да будемо удаљени од ЕУ, јер на
крају крајева све зависи од нас самих колико ће се ствари побољшати, али зависи и од политичких одлука земаља чланица ЕУ. Знате да се и ЕУ суочава са својим
унутрашњим проблемима, с већим развојем популизма, с политичким несугласицама, са одређеном врстом стагнације, што се онда прелива и на сам регион.
Уколико се настави стагнација у погледу проширења
ЕУ, то ће бити једна огромна грешка по Европску унију
и по регион.
(Генерална секретарка Већа за регионалну сарадњу
Мајљинда Брегу, Радио „Слободна Европа”, 16. јул)
***
Негирање геноцида је проблем у региону, али и у другим деловима света. Кампања негирања геноцида појављује се у разним облицима – у политичким дискусијама, медијима, образовном систему, или кроз флагрантне иницијативе с циљем да се ревидира историја. Порицање и ревизионизам су токсични феномени који потхрањују поделе и могу се сматрати последњом фазом
геноцида. На свима нама је одговорност да се боримо
против порицања и да се активно залажемо за истину, а
то нарочито важи за оне који су на позицијама моћи,
укључујући политичаре и друге лидере. Али од огромне
важности је да се сви актери, као што су научни радници, новинари, учитељи и представници цивилног сектора уједине и осигурају да у друштву не буде места за
лажи и дезинформације.
(Председник Међународног резидуалног механизма
за кривичне судове Кармел Агијус, Би-Би-Си, 11. јул)
***

***
Десиће нам се у једном тренутку да дотакнемо дно и
тада ћемо, ако не пре, морати да се освестимо. Људи се
питају када. Али схватићемо да је враг однео шалу и да
мора да се пронађе политичко решење и зато позивам
све стручне људе да се укључе у политички живот и
ухвате укоштац са оним што се догађа. Не плашим се
само због одлива машинаца, биолога, филолога, већ
због струке. Замирањем струке ми у ствари губимо онај
најдрагоценији део друштва који покреће све. Струка
је најважнија. Одлив је показатељ губитка струке, људи
одлазе јер је струка изгубљена. Не губимо је одласком,
него смо је овде уништили, а људи сада одлазе да би је
сачували. Људи не одлазе само због новца, већ због тога што желе да се остваре, а овде то није могуће у потпуности. Меритократија мора да се успостави уместо
партитократије.
(Професор ФОН-а Јован Филиповић, „Данас”, 15. јул)
***
Лева мисао је била консензусом одбачена крајем деведесетих. Тај простор је потпуно препуштен Милошевићевом националсоцијализму управо да би се још више
дискредитовао. То је била велика грешка. Свест о потреби левице се ипак обнавља. Сазрева мишљење да за
левицу није довољна само антифашистичка борба против националистичких диктатура, борба за људска права, права маргиналних група. Поново ће се левица усправити кад постави основна питања пљачке људског
рада, живота и будућности. Проблем је што се левица и
даље врти у затвореном кругу превазиђених искустава
социјалистичких држава. Социјализам за мене није чаробна формула праведне државе, него стална борба
управо против државе. Јако и развијено друштво које
контролише државу је мање или више социјализам. Социјализму је супротстављена држава која штити интересе приватног, себичног богаћења на рачун робовског
рада милиона.
(Главни уредник издавачке куће „МостАрт” Драган
Стојковић, портал „Tačno.net”, 13. јул)
***
Имам утисак да власт и опозиција намерно унапред рачунају да институције у овој земљи не раде, да почивају
на индивидуалној храбрости појединаца у њима и да је
та тема у функцији неке дневне битке. Мислим да опозиција суштински не разуме слободу медија. Да ли то за
њих значи да неће сви медији морати да користе повереника за информације од јавног значаја како би добили неке баналне информације? Да ли то значи да ће Бошко Обрадовић трпети критику за његове крајње конзервативне ставове о породици или ће ићи да кади Београд после „Прајда”? То „ја сам за слободу медија” је
као када мис света каже „ја сам за мир у свету”. Флоскула која може да значи много, али не значи ништа.
Медији и новинари морају да имају принципијелан однос према свима, политичари и новинари нису на истој
страни. Ми смо на страни друштва. Ми смо грађани који нешто питају.
(Новинарка Даница Вученић, „Н1”, 14. јул)

Петак, 19. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

БЕЗ ОПОЗИЦИЈЕ 97 ТАЧАКА ЗА ДВА САТА
Зоран Грба нови
већник за
пољопривреду, село
и рурални развој
Буџет повећан за
31 милион динара
За само два сата током преподнева 12. јула одборници Скупштине града Панчева усвојили
су чак 97 тачака дневног реда.
Разлог за то: опозиционе групације, ако у њих не убрајамо
социјалисте и радикале, бојкотовале су 33. заседање представника грађана у овом сазиву.
Једноставно, када нема сучељавања мишљења за говорницом, владајућа већина има
тај луксуз да испуни форму унутар законских оквира и да муњевито прође кроз материјал.

Четири милиона Омољици
Најпре је усвојен предлог да
уместо Зорице Репац, која због
других пословних обавеза већ
месецима волонтира у Градском већу, на место већника
задуженог за подручје пољопривреде, села и руралног развоја буде постављен Зоран Грба, који је десет година радио
у ресорном градском секретаријату. Градоначелник Саша
Павлов је Зорици Репац захвалио на одличној сарадњи, пожелевши јој успех у даљем раду, а онда казао да је Зоран Грба био логичан избор јер има
искуство, знање и образовање
у вези са овом облашћу.
О ревизији консолидованих
финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града за
2018, као и о другом ребалансу
овогодишње панчевачке касе
говорио је заменик градоначелника Предраг Живковић, који
је задужен за финансије. Он је
рекао да ће из буџета АП Војводине бити пребачено 15 милиона динара за атарске путеве, а да се капитални трансфери односе на канализацију на
Новосељанском путу. Додао је:
– Било је и донација – „Ветроелектране” из Београда издвојиле су 32 милиона динара
за рехабилитацију пута Панчево–Долово. Код сопствених прихода, када се о култури ради,
дошло је до повећања од 54
милиона динара: за плаћање
археолошких истраживања 50
милиона биће пребачено Заводу за заштиту споменика. Када све саберемо и то умањимо
за смањење кредитног задужења од 330 милиона динара, ребалансом добијамо повећање
буџета за 31 милион динара.
Уку пан бу џет Гра да из но си
5.785.265.000. Расподелом средстава којима ћемо располагати финансираћемо јавна комунална предузећа. За АТП смо
обезбедили око 105 милиона,
за ЈКП „Зеленило” 40 мили-

Сала је полупуна или полупразна?
она, а за ЈКП „Младост” 30 милиона динара. ПУ „Дечја радост” добиће од Града 4,2 милиона динара за увећање зарада. Додатних шест милиона издвојили смо за сузбијање комараца, а четири милиона ће
добити Омољчани за одржавање коловоза у Улици Јована
Дучића.
Потом је наишао сет одлука
о доношењу бројних планова
детаљне регулације, које су прошле без расправе.

Персоналне промене
Стратегија привлачења инвестиција за период од 2019. до
2023. године, о којој смо детаљно писали пре неколико недеља, добила је зелено светло
одборника пошто је Жељко Сушец, шеф одборничке групе
СНС-а, казао да се побољшава
пословна клима у граду, те да
ће, поред ZF-а, ускоро још једна велика компанија почети да
ради и запошљава у Панчеву.
Он је рекао и да ће коначно
моћи да се развијају мала и
средња предузећа у граду.
Ресорна чланица Градског
већа Катарина Бањаи поднела

је извештај о стању животне
средине на територији града за
2018, који је такође аминован.
Одборници су онда редом
усвајали одлуке што су им већници припремали у последње
време, а ради се о темама описаним у нашим извештајима
са седница Градског већа: локални омбудсман, субвенционисање трошкова комуналних
услуга социјално најугроженијим грађанима, такси превоз,
извештаји о раду и планови
ЦЗСР-а „Солидарност”, Црвеног крста, ТОП-а, Културног
центра, Историјског архива,
Народног музеја, Дома омладине, Градске библиотеке...
За извештаје о раду домова
културе у насељеним местима,
као и измене програма пословања градских и сеоских јавних
предузећа, скупштинска већина је подизала руке без полемике. Надзорни одбори јавних комуналних предузећа доносили
су одлуке у вези с расподелом
нераспоређене добити и допунама ценовника, што су одборници такође брзо прихватили.
Једини излазак за говорницу, па, опо зи ци је, од но сно

ИС ТЕ КАО РОК, КАО НИ КА ДА РА НИ ЈЕ
Иако није присуствовао седници Скупштине града, Зоран
Јовановић, одборник ДС-а, био је у то време у холу Градске
управе. Новинарима је рекао да има коментар на ребаланс
буџета:
– Они годинама преносе неутрошена средства за инвестиције. Увек преко 900 милиона. То значи да се мало ради и
улаже у трајна средства, инфраструктуру, а истовремено се
за то исто редовно задужују, па средства преносе из године
у годину. Овим ребалансом скидају 30 милиона динара по
одлуци о кредиту из 2016. Истекао је рок за повлачење новца. То се никада раније није десило. Задужују нас преко мере, а не умеју да раде ни с нашим парама. Сада је то
констатовало и Министарство финансија.
На питање да ли је бојкот рада Скупштине донео резултате,
Јовановић каже да „ако је то требало да буде њихова забринутост због неприродног стања – бојкот је неуспешан” и додаје да се „види ко је опозиција и будућа власт, а ко то није”.

једини моменат у ком се могло чути другачије мишљење,
био је када је одборник СПС-а
Никола Дангубић коментарисао одлуку НО ЈКП-а „Грејање” да од октобра ове године
грејање поскупи за 6,2 одсто за
домаћинства којима се цена
обрачунава по квадратном метру, док то не важи за власнике пословног простора и оне
што имају уграђене калориметре. Дангубић сматра да није у

Саша Павлов:
„Нови већник Грба
био је логичан избор
јер има искуство,
знање и образовање
у вези са овом
облашћу”.
реду да се на тај начин прави
разлика међу грађанима и да
се истовремено изузму из одлуке пословни простори.
За крај, а ради се о двадесетак тачака дневног реда, остављене су персоналне промене
у предузећима и установама.
Мада, када је реч о градским
јавним предузећима, досадашњим в. д. директорима само
је избрисан тај атрибут, па су
добили мандате од четири године. Тако је сада Зденка Јокић директор ЈКП-а „Грејање”,
Ненад Ракић ЈП-а Градска стамбена агенција, а Александар
Стевановић ЈКП-а „Хигијена”.
Директор ТОП-а у наредне четири године биће Никола Стоилковић.
Домови културе у насељеним местима имаће нове челне људе, а промењени су и чланови школских одбора у неколико сеоских и панчевачких
школа. Потом су се представници грађана разишли.

НА ИЗБОРИМА У ЈАБУЦИ, ДОЛОВУ И ОМОЉИЦИ

Просечна излазност око 45 одсто
У саветима месних заједница
у Јабуци, Долову и Омољици
следеће четири године седеће
само чланови СНС-а. То је било познато и пре одржавања
избора 14. јула јер су напредњаци били и једини кандидати. Према подацима комисије
за спровођење избора, у Омољици је гласало 2.715 од 5.447
уписаних бирача (49,84 одсто),
у Долову 2.373 од 5.336 бирача (44,47 одсто), а у Јабуци
2.078 од 5.181 (40,11 одсто).

Страну припремио

Синиша
Трајковић

Изборе су јавно бојкотовали
ДС, ЛСВ, Савез за Србију и „Доста је било”, а СПС и радикале
изгледа нису занимали, јер их
нису ни помињали.
Савез за Србију је овим поводом 17. јула одржао конференцију за новинаре. На њој је
речено да су изборног дана чланови СЗС-а били присутни у
сва три насељена места, близу
свих бирачких места, и да су
са „законски прописане удаљености од педесет плус један метар посматрали како се одвија
изборни процес”. Они су навели да су пребројавањем гласача који су улазили на бирачка
места „установили да је до 18.30
сати излазност била мала, кретала се између 23 и 25 одсто”.

Прописано удаљени посматрали процес
Од бројања су у 18.30 одустали пошто су морали да притекну у помоћ једном суграђанину, али тврде да „није могуће да је у последњих сат и по
изашло двадесетак одсто гла-

сача и поред тога што су функционери и активисти СНС-а
цео дан вршили притисак на
мештане да оду на биралишта”.
СЗС захтева поништење ових
избора.
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ЗАВРШЕН УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ГРАД ДЕЛИО LED СВЕТЛА

СВИ ХОЋЕ У ПРОГРАМЕРЕ

Буди виђен,
сачувај главу
Панчевачким бициклистима подељено је 200 комплета светала, 11.
јула, у оквиру акције Градске управе под називом „Буди виђен, сачувај главу”. Поклоне суграђанима,
уз разговор о значају и важности
коришћења светала приликом вожње бицикала, делили су Предраг
Живковић, заменик градоначелника Панчева, Миленко Чучковић,
члан Градског већа задужен за стамбено-комуналне послове и саобраћај, представници Kомитета за безбедност саобраћаја и Одељења за
саобраћај Градске управе, као и
чланови удружења „Центар за безбедност саобраћаја”.
Било је речи и о опасностима
које се могу појавити ако бицикл
није уочљив у условима смањене
видљивости и у ноћним условима,
као и о законским обавезама бициклиста када учествују у саобраћају.
Сви бициклисти који су прошли
Улицом Лава Толстоја током трајања акције добили су на поклон
по комплет предњег и задњег LED
светла, с циљем да их користе у
свакодневној вожњи како би били
безбеднији у саобраћају.
С. Т.

Будући нафташи за длаку
јачи од кувара
Гимназија, ЕТШ и
Медицинска и даље
најпопуларније школе
Завршена је овогодишња уписна грозница. Бивши осмаци су почетком
овог месеца, након полагања завршног испита и попуњавања листе жеља, уписивали образовне установе у
којима ће наставити школовање. Као
и претходних година, у Гимназији
„Урош Предић”, Електротехничкој
школи „Никола Тесла”, Медицинској
школи „Стевица Јовановић и Економско-трговачкој школи већ у првом
уписном кругу попуњени су сви капацитети. Матуранти који нису успели
да се упишу у првом уписном кругу,
то су учинили у четвртак, 11. јула, када је одржан други уписни круг.
Мали матуранти су ове године коректно урадили тестове и освојили
солидан број бодова. Ђаци у Панчеву
су на тесту из српског језика и књижевности освојили 12,71 бод, што је
за бод више него лане. Бодовни салдо
из математике је у рангу прошлогодишњег – 10,93, а матуранти су подбацили на комбинованом тесту – прошле године просечан број бодова био
је 12,5, а ове године је 11,33. (Максималан број био је 20.)

Атрактивни послови
Када је реч о броју бодова који су били
неопходни за упис на одређени смер,
највише поена морали су да имају дечаци и девојчице за смерове Електротехничке школе „Никола Тесла”. Последњи кандидат на смеру електро-

У ГОСТИМА
техничар информационих технологија имао је 87,8 бод, а минималан број
поена за упис у разред за администраторе рачунарских мрежа био је 81,9.
Јасно је да се све више малишана у
Панчеву опредељује за атрактивне
смерове које обезбеђује школовање у
области програмирања. Попуњена одељења у ЕТШ и новоформираном одељењу Гимназије „Урош Предић” указују на тренд уписа на смерове информационих технологија, тако да ће
и наредних година занимање будућ-

ности бити веома популарно међу малишанима.

Пре бравар него геометар
Ове године је приметно да су поједине средње школе остале без ученика –
нису биле атрактивне овој генерацији. На два четворогодишња смера у
Пољопривредној школи „Јосиф Панчић” (пољопривредни техничар и техничар хортикултуре) у првом уписном
кругу, од зацртаних 60 ђака, уписано
је свега шеснаест. Занимљиво је да

Панчевци неће да се баве рециклажом, прехраном и да буду геометри,
тако да је у Техничкој школи „23. мај”,
након првог круга уписивања, остало
места за око шездесет ученика.
Интересантно је да су готово сви трогодишњи смерови у панчевачким стручним школама попуњени. Последњи
кандидат за кувара на листи Економске школе „Паја Маргановић” имао је
61,2 бода – скоро као и кандидат на
смеру техничар за прераду нафте и гаса у Техничкој школи. З. Станижан

НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Најчистији за купање Бела стена и језеро у Качареву
Вода на купалишту Бела стена (десно од „шпица”) и на језеру у Качареву доброг је квалитета, припада трећој класи и може да се користи за купање и рекреацију – пише у извештају о првој овогодишњој кампањи панчевачког Завода за јавно здравље који је сачињен након што су обављене
анализе воде на свим купалиштима у
Панчеву и околини.
То је учињено на основу споразума Завода и Градске управе. Екипе
које су сачињавали стручњаци Завода за јавно здравље ових дана су обишле сва места на територији Панчева на којима има купача и узеле
узорке воде. Узорковање је вршено
од раних јутарњих сати па све до
поднева.
Транспорт узорака до лабораторије
Завода за јавно здравље обављен је у
акумулаторским фрижидерима и на
прописаној температури, ради заштите узорака.
У извештају Завода се наводи и да
вода на купалиштима у Панчеву, Јабуци и Глогоњу на Тамишу, као ни
она на Белој стени лево од „шпица”,
не задовољава критеријуме уредбе и
пра вил ни ка ко ји ма је про пи са но

какав мора да буде квалитет речних
вода.
Међутим, то не представља ризик
за људе који се само купају на тим
местима или користе та купалишта
за спорт ске ак тив но сти у во ди,

сматрају стручњаци Завода за јавно
здравље.
С друге стране, то не може да се
каже за реку Поњавицу и за купалишта у Банатском Брестовцу и у Иванову. Вода на тим местима толико је

лоша да не би требало да се користи
ни за купање ни за рекреацију.
На основу споразума Градске управе и Завода за јавно здравље квалитет воде за купање испитује се на девет купалишта на територији Панчева. То се ради тако што се анализира
има ли у њој бактерија и хемијских
материја.
До краја овог лета Завод за јавно
здравље урадиће још пет оваквих анализа. Оне могу да се обављају јер је
Завод добио цертификат од Министарства за пољопривреду, шумарство
и водопривреду. Захваљујући томе Завод за јавно здравље оспособљен је за
вршење микробиолошких, као и физичко-хемијских анализа квалитета
површинских, подземних и отпадних
вода.
Квалитет вода у рекама подељен
је у пет класа. Последња која означава да је вода доброг квалитета и да
је дозвољена за купање јесте трећа.
Уколико се после анализе утврди да
је вода у некој реци четврте или пете
класе, то значи да је она изузетно загађена и да се купање у њој не препоручује.
М. Г.

НА ПЛАТОУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Август у знаку добре музике
Током августа Културни центар Панчева имаће веома богат програм који
ће се одржавати на платоу испред те
институције. Биће одржано једанаест
концерата, једно плесно вече и једна
изложба, а циљ је да се суграђанима
који одморе проводе у свом граду
омогући квалитетан културни садржај, уз који се могу забавити у вечерњим сатима.
Летњи програм Културног центра
Панчева почиње 3. августа у 21 сат,
на платоу, концертом вокалног џез
квартета „Минг”. Плесно вече „Салса
кубана” биће одржано 7. августа, а
већ 10. августа од 21 сат на програму
ће бити концерт групе „Salsa y punto”, који је састављен од кубанских,
српских и македонских музичара. У
понедељак, 12. августа, од 21 сат, на
истом месту, на програму је концерт
трибјут бенда „Amy’s House”, а три

дана касније, 16. августа, биће одржан концерт женског тамбурашког
оркестра „Ла банда” из Новог Сада.
КУД „Станко Пауновић НИС–РНП”
одржаће концерт, заједно с посебним
гостима из Канаде, 19. августа, од 19
сати, у дворани Културног центра Панчева.
У оквиру летњег програма наступиће ансамбл „Clarone di Bandur” 20.
августа, у 19 сати, на сцени Културног центра Панчева. Концертна промоција албума под називом „Riddlephore” Петра Зоркића биће одржана
23. августа од 21 сат.
Сутрадан од 21 сат концерт ће одржати Тамбурашки оркестар Панчева,
под руководством Михајла Јовића и
уз учешће вокалног солисте Милана
Бујаковића. Тај оркестар почео је да
ради 2014. године. Након дугогодишњег педагошког и извођачког иску-

ства професор Михајло Јовић основао је тамбурашки оркестар с циљем
да негује и изводи српску традиционалну музику. За најмлађе суграђане
27. августа, у 19 сати, на платоу, наступиће хор „Вокал кидс”, који води
Јелена Цветић. „Дани панчевачког рокенрола” биће одржани 29. и 30. августа, од 21 сат.
Пијанистички концерт Матеја Јовановића на програму је 31. августа, од
19 сати, у дворани Културног центра,
а за крај летњег програма публика може очекивати изложбу рокенрол експоната, фотографија и плаката из историје рок културе у Србији, коју организују Удружење рок музичара Панчево, Удружење рок музичара Србије
и Рок музеј Србије. Изложба се отвара
26. августа у 19 сати у Галерији савремене уметности.
М. М.

„Сведочанство времена”
у Бугарској
У Уметничкој галерији Русе у Бугарској 9. јула отворена је изложба
„Сведочанство времена”, коју је
приредила Културно-просветна заједница Панчево с циљем обележавања пола века Ликовне колоније „Делиблатски песак”.
На врло добро посећеној изложби представљено је четрдесет шест
уметничких дела, а отварању је
присуствовало неколико уметника
из Руса и панчевачка уметница Јелена Бадњевац Ристић.

Публици су се обратили Хелена
Великова, директорка галерије, и
Стојан Бошков, председник КПЗ-а
Панчево, а изложбу је отворила
Ана Симпос, начелница Одељења
за културу града Русе.
М. М.

КЛУБ ЉУБИТЕЉА ИГАРА

Покретна слика
понедељком
У просторијама Клуба љубитеља
игара и фантастике сваког понедељка, у оквиру „Покретне слике
понедељком”, организује се пуштање филмова, серија, клипова и документараца. Пројекције почињу
у 20 сати, а улаз је бесплатан.
– У почетку смо пуштали хороре, а сада се трудимо да приказујемо филмове који имају везе са епском или научном фантастиком и
да промовишемо „Јутјуб” канале
за које сматрамо да завређују пажњу људи који долазе. Људи могу
да прате на „Фејсбук” страници
овог догађаја шта ћемо пуштати
сваког наредног понедељка – рекао је Душан Коцољевац, председник Удружења љубитеља игара и
фантастике.
Клуб љубитеља игара налази се
у Змај Јовиној улици и сви посетиоци могу да играју и користе игрице бесплатно. У одвојеним деловима за пушаче и непушаче налази се довољан број столова и столица са шанком и мини-кафићем.
Радно време клуба је од 18 сати до
поноћи сваког дана, изузев понедељка, када се гледа филм.
Ј. Катана
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Стрес на послу
стрес у великој мери персонализован. За некога је излагање физичкој опасности на
послу мање стресно од, на
пример, обавезе да се напише дневни извештај о извршеним задацима.
Упозоравајући знаци за нагомилани стрес су пораст напетости, раздражљивости, апатије или депресивног расположења. Не губи се само задовољство послом, већ често
долази и до повлачења у социјалним контактима. Када је
Пише:
у питању наше физичко и мендр Мирослав Тепшић
тално стање, јављају се општа
исцрпљеност, поремећаји сна,
Нису само временске прили- проблеми с концентрацијом,
ке или непримерена физич- главобоље и мишићна напека активност нешто што нас тост, стомачни проблеми, гуизлаже здравственим ризи- битак сексуалног задовољства
цима у летње доба. Постоје и злоупотреба алкохола или
тре ну ци кад ка же мо се би: недозвољених супстанци.
Стручњаци кажу да је од ве„Сад је заиста доста!” и када
је физичка и емотивна исцр- лике помоћи могућност да се
пљеност дошла до граница искуства о стресу и оптерећекоје угрожавају како успех и њу на послу поделе с блиским
продуктивност на послу, та- људима. Некада је довољно да
имамо поред секо и сва ко бе особу која ће
дневни живот,
умети само да
односе с друнас саслуша. То
гима, а понајје особина коју
ви ше
на ше
здравље. Било Прековремени сати, бисмо морали и
ми да узвратиби идеално да све већи захтеви,
мо када се другодишњим одги имају проблемором излечи- кратки рокови и
ма. Још значајмо ову бољку, поремећени
али шта уради- међуљудски односи нија је подршка
породице и прити да до свега
јатеља и њихоне дође или да појачавају стрес.
во разумевање.
се бар ублажи?
Није случајност
Дужина радног времена, захтеви који се да смо толико често истицали
стално увећавају, кратки ро- важност физичке активности
кови, поремећени међуљуд- и хране која полако ослобађа
ски односи – неки су од фак- шећере и није богата засићетора што утичу на нашу про- ним мастима. Употребу слатдуктивност и интензитет стре- киша или енергетских написа. Трка за профитом допри- така много је корисније заменела је томе да се од радника нити воћем и производима од
стално очекује висока про- интегралних житарица, јер тидуктивност, а да се једнак или ме обезбеђујемо стабилан довећи обим посла обави са што ток енергије и мање варијамањим бројем запослених. ције расположења и умора.
Ретко када ове захтеве прати Ма колико мислили да неи адекватна награда или по- мамо времена за довољно сна,
већање задовољства на послу. не забо рави мо никад да
Напротив, постоји перманен- мањак сна у великој мери утитан страх од његовог губитка. че на квалитет нашег рада и
Не треба заборавити да је продуктивност.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Савршени педикир

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ништа лепше од весело обојених ноктића и глатких пета
које пружа добар педикир. Он
подразумева потапање стопала
у топлу мирисну купку, обликовање ноктију, повлачење заноктица и евентуално њихово
одстрањивање, а потом скидање задебљања на петама,
пилинг и чаробну масажу. На
крају се наноси обичан лак или
гел-лак, никако гел. Зашто?
Гел је чврст и несавитљив,
што је веома пожељно код ноктију на рукама, али на ногама
може направити озбиљан про-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

блем. Кад вам нокти на ногама мало порасту и потом обујете затворену обућу, долази
до константног ударања нокта
о ципеле и тако настаје прво
подлив, па промена боје нокта,
његово ломљење напола и на
крају отпадање нокатне плоче.
Ако вам се то већ догодило,
онда вам може помоћи медицински антимикотички гел.
Ова врста гела лечи чак и гљивице на ноктима, а може се
наносити и на кожу (у случају
да недостаје пола нокатне плоче или цела плоча). Гел-лак је
савршено решење за лепе, неговане и дуготрајне нокте на
ногама. Прелепо ће изгледати минимум месец и по дана.
Чак и ако обујете затворену
обућу, неће правити проблем,
јер је савитљив и нежан. Кад
вам досади боја, можете га сами скинути ацетоном, без турпијања. Наношење класичног
лака за нокте је добро, али
краткорочно решење. Да ваши
нокти не би пожутели од лака, потребно је прво на нокатну плочу нанети базу, потом
два пута изабрану боју и на
крају завршни сјај. Тако налакирани нокти на ногама могу
трајати и више од две недеље.
Овог лета модерне су веселе, дречаве и флуоресцентне
боје. Бордо и тамнољубичасти лак више се уклапају у
зимски амбијент, па њих пробајте да заобиђете.

Петак, 19. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ОСВЕТЉАВАМО ПРОБЛЕМ: ЈЕСУ ЛИ (СВЕ) СИЈАЛИЦЕ БЕЗБЕДНЕ

УПАЛИ СВЕТЛО, УГАСИ ЗДРАВЉЕ

У потрази за решењем стручњаци још увек тапкају у мраку
У Европи су халогене сијалице
забрањене, а користи се LED
расвета, којој се у последње
време ипак проналазе мане.
Ми још увек можемо да бирамо између обичних, штедљивих, халогених и LED сијалица. Али јесу ли нам познате
последице наших избора?
Током последњих година LED
расвета готово да је у потпуности истиснула из употребе класичне сијалице, које не успевају да задовоље потребе новог
доба упркос томе што је њихова светлост најприближнија
сунчевој и оку најпријатнија.

Противници штедљивих сијалица често се позивају и на
истраживање једног универзитета из Израела, према којем
оне повећавају ризик од рака
дојке код жена, изазивају главобоље, а могу узроковати и
проблеме с кожом. Оне, наиме, ими ти ра ју бе ло днев но
светло, ометајући тако производњу хормона мелатонина у
организму.
Чињеница да штедљиве сијалице садрже три-четири милиграма живе ставља нас пред
још један проблем, а то је њихово сигурно одлагање. Иако
нису опасне по здравље када

ПА ЗИ ТЕ СЕ СВЕ ТЛЕ ЋИХ ИГРА ЧА КА!
Нису све LED лампе једнако штетне. Топла бела варијанта,
која се углавном и користи у домаћинствима, има нижу фототоксичност од хладнијих нијанси какве се могу видети на
џепним батеријама, изузетно штетним аутомобилским фаровима, па чак и на неким играчкама које садрже интензивна плава светла.
Након што су скоро шездесет година осветљавале домове и улице у Европи, халогене
сијалице су у септембру прошле године забрањене у ЕУ.
Њих ће постепено заменити
LED сијалице, које трају тридесет пута дуже, не емитују топлоту и троше пет пута мање
енергије, што ће, тврде стручњаци, спречити емисију више
од петнаест милиона тона угљеника годишње. На тржишту постоје и такозване штедљиве односно компактне флуоресцентне сијалице, које такође троше
мање енергије и исијавају мању топлоту, а животни век им
је осам пута дужи од стандардних сијалица.
У Србији их користимо све,
свако у складу са својим могућностима и афинитетима.
Међутим, полемике о томе да
ли су све ове варијанте осветљења безбедне по наше здравље воде се већ дуго.

Штедљиво – шкодљиво
На мети су поготово ове последњепоменуте штедљиве сијалице, не само због тога што
садрже живу већ и зато што су
немачки истраживачи дошли
до закључка да су оне потенцијално опасне по здравље и
из других разлога.
Наиме, када су упаљене, оне
емитују фенол, нафтален и стирен, штетне компоненте, које
могу изазвати различите тегобе. Фенол, рецимо, у организам доспева удисањем, а неповољно делује на слузокожу, срце и дисајне путеве. Саветује
се и да чешће проветравате
просторије где су упаљене ове
сијалице, јер се око њих ствара такозвани електрични смог.

се разбију, јер се ослободи тек
око 10 одсто живе, нису ни најсигурније по околину. Стручњаци саветују да их одлажете
у контејнере за опасан отпад,
што јако лепо звучи у теорији,
зар не?

Опасност од пуцања
Ипак, искуства оних који користе и обичне и штедљиве сијалице потврђују да неретко већа штета може настати када
стандардне сијалице прегоре.
Оне тада често пуцају, а расуто стакло не само да ствара неред већ вас може и повредити.
Неретко при експлозији сијалице настрада и лустер, па је
штета тим већа.
Предност штедљиве сијалице је у томе што на крају свог
радног века никад не пуца попут обичне, јер је другачије
произведена. Овим сијалицама пред крај најпре опадне интензитет светлости, па их већ
тада можете заменити, а на
крају се само угасе.

Недовољно истражено
LED сијалице су наводно најбезбедније у сваком смислу.
Неће никада пући попут обичних и ако се деси да се разбију (мада су и у том смислу често отпорније), једноставно се
покупи хаос који настане, јер
произвођачи тврде да у њима
нема никаквих отровних материја. Донедавно се сматрало и да је ефекат белог светла
с плавкастим нијансама заправо бла го твор ни ји за људ ско
око.
Међутим, у тренутку када
су милиони корисника прешли на LED, кренули су написи у медијима како је чак и

ова вр ста си ја ли ца за пра во
штетна.

Спорно плаво светло
И тако је настао нови повод за
полемике и расправе, који би
трајао ко зна до када да француска национална Агенција за
безбедност прехрамбених производа, животне средине и рада (АНСЕС) није објавила извештај у коме тврди да LED
сијалице утичу на биоритам и
да могу пореметити квалитет
сна.
Према извештају АНСЕС-а,
дуготрајна изложеност високоинтензивном плавом светлу из
таквих извора узрокује каснију де ге не ра ци ју жу те мр ље
(макуле) – дела мрежњаче задуженог за централни вид и
разликовање детаља.
Када је реч о заштити од утицаја плавог светла, постоје разни антирефлексни слојеви на
екранима рачунара и мобилних телефона, као и варијанте
које се уграђују у наочаре, но
АНСЕС упозорава да још није
доказано може ли то спречити
утицај који светло има на квалитет сна.

Потрага за решењем
Насупрот бури коју је широм
Европе покренуо извештај из
Француске постављена су нека рана истраживања која су
показала да изложеност LED
светлима усред дана заправо

доприноси побољшаној активности на послу и повећаној
учинковитости. Шта је истина, показаће додатна испитивања, која ће се, неспорно, у
наредном периоду интензивно спроводити будући да се ради о здрављу милиона људи
широм планете.

Штедљиве сијалице
садрже живу, а
потенцијално су
опасне по здравље
и из других разлога.
Закључак АНСЕС-а је да би
свакако требало умањити количину изложености плавом
светлу, поготово код деце и тинејџера, чије очи још увек не
могу у потпуности да филтрирају такву врсту осветљења. У
међувремену неки научници
предлажу нешто што се чини
као оптимално решење – да се
уведе систем расвете који мења начин и јачину током дана.
За нас у Србији то делује једнако реално колико и контејнери за опасан отпад. Но док
се Европа договори, ми још
имамо времена да бирамо којим ћемо сијалицама излагати
своје здравље.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Чај против
ноћног знојења
Ноћно знојење се догађа у било које доба
током спавања. То стање може битно пореметити навике спавања и довести до несанице и(ли) стреса. Поред најбаналнијих разлога, као што је неприлагођена собна температура у спаваћој соби,
постоји још неколико могућих узрока ноћног знојења: менопауза,
идиопатска хиперхидроза, инфекције и упале, рак, хипогликемија,
хормонски поремећаји, неуролошки поремећаји. Овај проблем изазивају и поједини лекови.
Од давнина жалфија је веома цењена као домаћи лек против ноћног знојења. Биљку треба попарити и током дужег периода чај пити
ујутро, наташте. Он организму одузима материје које изазивају ноћно знојење. Доказани лек против овог проблема, судећи по старим
књигама о лековитом биљу, представља и мешавина по 20 грама
жалфије, вирка и раставића. Она се попари, кратко време остави да
одстоји и током дужег периода пије свакодневно, ујутро, пре доручка. Ове биљке јачају цео организам и тиме лече и ноћно знојење.
Уз то, препоручује се да од шест до осам грама праха листа и вршика жалфије свакодневно ставите у свој главни оброк. Овај прах
лечи и кашаљ и желудачни катар.

Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику

magyar nyelven / на мађарском језику
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ÜNNEP ÉS HÁLAADÁS A KÁRPÁT-MEDENCE DÉLI HATÁRÁN

ÖSSZEGYŰJTENI A RÉGI IDŐKET IDÉZŐ TÁRGYAKAT
A Magyar Nemzetplitikai Államtitkárságnak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által
jóváhagyott támogatásával végigkisért tervek nyomán május 25-én Bukovinai Székely
Tájházat adtak át Hertelendyfalván, a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési
Egyesület teleki tőszomszédságában.
A tájház megtnyitásával a hertelendi székely magyar kultúrások és elődjeik idestova
fél évszázadon át dédelgetett álma vált
valóra, hiszen már a ’70-es években szerették volna kibővíteni egyesületük portáját. A tervek megvalósulása 2015. augusztus 20-án mozdult el végül a holtpontról, a szomszéd ház tulajdonosával
aláírt adásvételi szerződés nyomán. Köszöntő beszédében Lőcsei Vilmos, az ünneplő egyesület elnöke vázolta fel a kezdeteket, majd - a helyenként borongós
jelent sem megkerülve - a jövőbe vetett
személyes és közösségi bizakodásának is
helyet adott. Kiemelte, hogy a nagyszabású
beruházást olyan jóakaratú emberek hagyták jóvá, akik ismerik az itteniek szándékát:
az idetelepítésüket követő 136 évnek múlásával is itt szeretnének megmaradni
nemzetünk részeként. Mert ez az ő szülőföldjük is.
A 2016 és 2019 közötti építkezések
során a tájház kialakítása mellett a Tamási
székháza teljesen felszerelt vendégszobákkal, egy nyári-színpaddal, valamint
egy „színyaljjal” is kibővült, melyben régi
használati tárgyak és főleg mezőgazdasággal kapcsolatos munkaeszközök kerültek közszemlére. A kiállított listán ötvennégy adományozó neve szerepel, általuk is teljessé téve az egyesület sok-sok
éven át gondosan összeszedett és féltőn
megőrzött gyűjteményét. Az alapozó, illetve az azt követő munkálatok során készült és bemutatott hetvenkét fotográfia
ugyancsak a helyi erők példamutató összefogásáról mesélt.
Ünnepség több száz vendég
jelenlétében

A hertelendyfalvi Tájház építőmesterei
id. és ifj. Šimak Jano voltak, akik közül az
objektum kulcsait a rangidős személyesen
adta át Lőcsei Vilmos egyesületi elnök
úrnak. Megelőzte mindezt a tájház megszentelése és megáldása, a szalag átvágása,
a köszöntőkkel és köszönetnyilvánításokkal
is teljessé tett ünnepi műsor, a bevonulás,
illetve az egykori önálló falu református
templomában megtartott hálaadó öku-

„Ki kellett volna dobnia
mindent, de rosszulesett
a gondolat: a tárgyak közel
hozták a távollevőket.”
(Szabó Magda)
menikus istentisztelet főtisztelendő Pastyik
Róbert pancsovai plébános és főtiszteletű
Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspökének szolgálatában.
A helyszínen történtek felidézéséhez egy
cseppet sem tévedésből választottam a fordított időrendet. Már csak azért sem, mert
egy ilyen nagy horderejű esemény hiteles
bemutatásához szinte minden egyes képkocka előtt érdemes újra meg újra megállni
egynéhány minutára. Újraízlelni a közösségi
ünneplés mozzanatait, amire az anyaországból a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Magyarság
Háza, a Bukovinai Székelyek Országos

Szövetsége, Bonyhád Önkormányzata és
a belgradi magyar nagykövetség, Vajdaságból pedig a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Nemzeti
Tanács elöljárói, küldöttei is eljöttek.
Pancsováról a városi önkormányzat, illetve
a közgyülés nemek közötti egyenlőségével
foglalkozó tanácsának elnöke, a helyi Testvériség - Egység Általános Iskola és a Dečija
radost Iskoláskor Előtti Intézmény Neven
Óvodájának, valamint a vojlovitzi szlovák
kulturális egyesületek képviselői voltak jelen.
A székelyföldi Farkaslakát az ottani Tamási
Áron Művelődési Egyesület vezetősége,
illetve a Kőhalmi Reformtus Egyházközség
Szórványdiákotthon lelkésze és gondnoka,
a dél-erdélyi Csernakeresztúrt pedig a helyi
hagyomanyápoló egyesület képviselte. Közös
ünneplés részesei lehettek továbbá a délbánsági magyar müvelődési egyesületek és
női szervezeteik képviselői is. Összességében
több száz ember...
Gazdag műsor

A nemzeti színű pántlika ünnepélyes átvágása előtt Potápi Árpád János államtitkár
úr, valamint Saša Pavlov, Pancsova város

polgármestere is köszöntötte az egybegyűlteket.
A helyszínen látott művelődési műsorblokkot a helyi Pántlika énekcsoport
nyitotta meg, Kemény Mária felkészítésében. Őket a Hertelendyfalvi Református
Egyházközség kórusa követte kántornője
Kerekes - Székely Zita vezetésével, majd
pedig a helyi Tamási gyermektánccsoportja
kért és kapott figyelmet magának. A Nagy
Mónika és Kerekes Márta által vezetett
csapat tánckoreográfiáját Budimlity Ármin
állította össze. A zenekari közreműködést
a Csörömpölő együttes vállalta. A folytatásban Kovács Tibor bukovinai népmesét
adott elő, az egyesület népdalkörét pedig
Kemény József kísérte autentikus citerajátékával. A sort a Csernakersztúri Hagyományőrző Egyesület tánccsoportjának
fellépése zárta. A hangszeres protokolláris
és hangulatoldó háttértámogatásról ezúttal
is a helyi fafúvós zenekar gondoskodott.
Az ünnepség kötetlen, ebéddel egybekötött társalgással kerekedett teljes egésszé,
az egyesület aprajának-nagyjának önkéntes
feladatvállalásával.
Martinek Imre
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WEIFERT NAPOK PANCSOVÁN

A PETŐFI SÁNDOR PROGRAM

TILTOTT SÖR ÉS HAGYOMÁNYOS LÁNGOS

MIBEN SEGÍTHET EGY ÖSZTÖNDÍJAS?
A hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület
2015 óta befogadó szervezete a magyarországi Petőfi Sándor Program
ösztöndíjasainak, akik saját tehetségükkel, tudásukkal, nagy odaadással és szeretettel segítették az
Al-dunai székely közösségekben működő művelődési egyesületek, hagyományőrzők munkáját.

A júniusi hónap városunkban
minden évben a nagy rendezvények időszaka. A Weifert-napokat
is ilyenkor szervezik, amely a
nyáreleji élvezetes eseményeknek,
tömeges szórakozási lehetőségeknek a kezdete is egyben. Idén
Pancsován már ötödik alkalommal lehettünk részesei e sokrétű
programsorozatnak.
Az előző évekhez hasonlóan, a
számos kézműves sörfőzde mellett,
a három nap folyamán a hertelendyfalvi Tamási Áron SZMME
kézimunkázói is kiállították finomságaikat és sikeresen értékesítették
süteményeiket. Az ugyancsak hertelendyfalvi Smit család is kiállította
és árusította a saját, most már közismert, bogyós gyümölcsből készült
gyümölcsleveit és borait.
A pancsovaiaknak idén első alkalommal mutatták be a Csíki
sört, amely Erdélyből, a székelymagyarok hazájából származik. E
híres sör forgalmazója a székelykevei Vámos Krisztián. A Csíki
sör igencsak közismert lett Európának ezen a részén, mert a romániai sörgyár tulajdonosa peres
eljárás során védte meg e több évszázados régi sör gyártási jogát a
sörgyártó-óriással szemben. A székely-magyar sör marketing-kam-

pánya 2017-ben kezdődött, amikortól a cimkéken is a “Tiltott
Csíki sör” felirat áll, és amely végül
a bíróságon nyert elismerést.
A látogatók a sör mellé leginkább kolbászt fogyasztottak, amelyet többek között a székelykevei
Papp hentesüzlet is árult. Ez az
üzlet az első Weifert Napokon is
jelen volt készítményeivel, majd
most, az ötödiken is büszkén kínált fel különféle kolbászokat és
grillezett húst.
Idén először a pancsovai Nova
aroma pékség is bemutatta hagyományos termékét. Pál Róbert pékmester irányítása alatt a lángosokat
hihetetlenül gyorsan elkapkodták.
A pancsovaiak már ismerik és keresik ezt az egyszerű, de rendkívül
izletes specialitást, amely e fiatal
péknek a kezében városunk magyarságának jelképévé vált.
A nagyszínpadon többek között
a hertelendyfalvi Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egyesület ifjú néptáncegyüttese somogyi táncokkal lépett fel.
Mivel a szervezők minden évben
új eseményekkel és látványosságokkal bővítik a sörről szóló hétvégi
programot, Pancsova polgárai mindig örömmel várják a júniust.

Minden alkalommal, amikor egy
újabb ösztöndíjas érkezett közösségünkbe, első feladatunk az volt,
hogy felmérjük, foglalkozásából és
eddigi tevékenységéből kifolyólag
miben is tud majd segíteni kilenc
hónapon át, nap mint nap.
Gráf Dóra Magyarországról érkezett közösségünkbe 2018. októberében, miután egy hónapot Szabadkán töltött a Délvidékre irányított ösztöndíjasokkal együtt, a
Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szervezésében. Az egy hónap
leforgása alatt bejárták a vajdasági
szórványtelepüléseket, rendezvényeken vettek részt, ismerkedtek a
helyiekkel, így többek között Hertelendyfalvára is eljöttek. Látogatásuk célja a református templom
és a Tamási Áron Székely-Magyar
Művelődési Egyesület megismerése
volt. Ekkor találkoztunk Gráf Dórával első alkalommal.
Nemsokára érkezett az értesítés,
hogy Dóra lesz az Al-dunai székelyek ösztöndíjasa. Megtudtuk róla,
hogy az, amiben segíteni tud: programszervezés, művészeti foglalkozások, grafikai tervezés, fotózás.

Közös emlék az ünnepnapról
Így tehát kerestük a lehetőségeket,
alkalmakat, amelyek megfeleltek
mindenki elvárásának. Találtunk
is bőven, így a kilenc hónapos ittartózkodása alatt Dóri olyan maradandó értékeket hagyott maga
mögött, mint amilyen Erdei Ernő
ötödik verseskötete, hiszen teljes
grafikus előkészítését ő végezte el
– borítólap szerkesztése, illusztrálás,
szövegrendezés, stb. A hertelendyfalvi egyesület részére készített képeslapok, plakátok és a meglévő,

Biszak Karolina

FERENC PÁPA LÁTOGATÁSA ROMÁNIÁBA

SZENTMISE A CSÍKSOMLYÓN

VENDÉGSÉGBEN CSERNAKERESZTÚRON

BUKOVINAI SZÉKELYEK
KÖZÖS ÜNNEPLÉSE
Európa egyik legnagyobb zarándoklata minden évben a Pünkösd
vasárnapját megelőző szombaton
kerül megrendezésre. Ezen a napon
nagyszámú hívő, a legtöbbjük magyar és székely-magyar, Erdélybe,
Székelyföldre tart, pontosabban
Csíksomlyó felé. Az azonos nevű
kegytemplom Mária-szobra, a
Csíksomlyói Madonna, 16. századi
fafaragvány, híres mestermű.
Június elsején a római katolikus
egyházfő, Ferenc pápa meglátogatta ezt a helyet és a templomot,
és a Csíksomlyói Nyereg szabadtéri oltáránál több mint százezer
ember előtt tartott szentmisét.
Habár ezt a látogatást politikai
színezetűvé tették, Ferenc pápa a
zarándokokhoz szóló szentbeszédében elmondta, hogy az ilyen
nagyszámú magyar, román és
más nemzet tagjainak összejövetele, amelyre hosszú utat követően
került sor, valóban a megértés-,
a testvériség és egység- és a párbeszéd szándékának a jele. Örvendezett, hogy az összejövetelt
különböző kultúrájú, más-más
hagyományokkal rendelkező és
különböző nyelveket beszélő emberek látogatták meg.
Emlékeztetve annak a térségnek
a viharos történetére, ahol volt,
kiemelte, hogy a múltból származó
összetett és szomorú eseményeket
nem szabad elfelejteni vagy meg-

tagadni, de a hívőknek nem kellene
azokat akadályként tekinteni a közeledéshez, vagy kifogásként kezelni olyan céllal, hogy megzavarja
a testvéri együttélést.
Bánátból, a Nagybecskereki Katolikus Egyházmegyéből sok településről indultak hívek a zarándokútra, többek között hertelendyfalváról is, Biró Katalin és
Altheim János. Néhány órányi
gyalogolás után kiértek a tisztásra,
ahol a szentmisét tartották. Megtiszteltetés volt számukra, hogy
az a részleg, ahol kijelölték a helyüket, közvetlenül az út mellett
volt, amelyen a pápa érkezett és
pontosan előttük emelkedett fel
Ferenc pápa az úgynevezett pápamobiljában, hogy tudja köszönteni
az egybegyűlteket. Polgártársaink
egyetértenek a megállapításban,
hogy ez hihetetlen élmény volt,
beleértve azt a tényt is, hogy az
eső, amely a kora reggeli óráktól
esett, akkor állt el, amikor bejelentették az egyházfő érkezését.
A szentmise végén a csíksomlyói
kegytemplomot ezüstből készített,
24 karátos arannyal bevont rózsával
ajándékozta meg a pápa. Ez a szeretet és az öröm jelképe, és az ajándékozás nemcsak egyszerű elismerés az egyház részére, hanem a
békére való felhívás is. A rózsa
most Mária szobrát ékesíti.
Biszak Karolina

A Csernakeresztúri Hagyományőrző
Egyesület május idusán ünnepelte
fennállásának 25. évfordulóját. A
megemlékezés egyben alkalom volt
a Magyar kormány Nemzetpolitikai
Államtitkársága támogatásával ren-

dezett és felújított tájház, az új bejárati kapu, a kiépített csűr és próbaterem felavató ünnepségére is.
A rendezvény szentmisével kezdődött a csernakeresztúri Szentkereszt templomban. Ezt követte a tájház új kapujának megáldása, majd
a felavatási műsor, amelyen Potápi
Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár mondott köszöntőbeszédet. Ezt követően művelődési
műsor következett, amelyben a helyi

Kerekes Homonnai Klára által öszszeállított bukovinai székely szokások gyűjteményének felújított
kiadványa is az ő munkájának
eredménye.
Ami számára új feladat volt, az
a gyerekekkel való foglalkozás: a
református óvodában naponként,
a Dél-bánáti egyesületekben meg
ünnepi alkalmakkor kézműves foglalkozásokat szerveztek, alkottak,
fényképeztek, kinek mihez volt
kedve. Képzőművészeti kiállításokat
valósítottunk meg, miáltal kicsiny
közösségünk közelebbről is megismerhette Ömböli Lea, ifjú helyi
tehetséges festőművész alkotásait,
de új tehetséges rajzolókat is felleltünk, akikkel Dóra egy rajzszakkör keretein belül foglalkozott.
Csendes, nyugodt természetével
könnyen beilleszkedett minden
korosztályú szakkör munkájába,
kísérte csoportjainkat fellépésekre,
ahol észrevétlenül lencsevégre vette
a pillanatokat, amelyek ezáltal örökre megmaradnak.
Szaktudásával, tapasztalatával
segítette a hertelendyfalvi bukovinai
székely tájház berendezése körüli
munkálatokat, amely egy hosszantartó feladatnak bizonyult. Sok
volt a teendő, de az idő lassan

eljárt, így befejeződött Dóra küldetése is közösségünkben. Abban
a reményben köszönünk el tőle,
hogy tudja majd kamatoztatni az
itt összegyűjtött élettapasztalatát
a további pályafutása folyamán.
A Petőfi Sándor Program honlapján megjelentett szövegében önmagáról ezt vallja: “A Petőfi Sándor
Program különösen izgalmas lehetőség számomra. Amellett, hogy
a külhoni közösségekkel megoszthatom Magyarországon szerzett
tudásomat, még árnyaltabb képet
kaphatok arról, hogy mit is jelent
magyarnak lenni a világban… A
határon túli magyar közösségekben
eltöltött kétszer kilenc hónap rendkívüli időszak számomra. Közvetlenül megtapasztalhatom, hogy bizonyos dolgoknak egészen eltérő
jelentésük és megítélésük lehet
attól függően, hogy a határ melyik
oldalán állunk. Talán ez a legfontosabb, amit kiemelnék: olykor
sokféle igazság létezik.”
Kívánjuk, hogy a sokféle igazságból mindig ki tudja választani
azt, amelyben hinni tud. Köszönjük, hogy velünk volt, és bízunk
benne, hogy ezentúl is egy kicsit a
miénk marad.
Lőcsei Ilona

HARMINC ÉVES A BUKOVINAI SZÉKELYEK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

KONFERENCIA AZ ÜNNEP KAPCSÁN

Hagyományőrző Egyesületen kívül
bemutatkozott a pancsovai Petőfi
Sándor MME vegyeskara, az erdőcsinádi Árvácska néptánccsoport,
a marosvásárhelyi Fagyöngy citerazenekar, a dévai Szivárvány Ve-

gyeskórus és a Hőgyészi Székely
Kör Bokréta Néptánccsoportja.
A csernakeresztúri bukovinai székelyekkel való, több évtizedes testvéri
és egyesületi együttműködésnek köszönhetően a hertelendyfalvi Tamási
Áron SzMME képviselete is eleget
tett a szívélyes meghívásnak.
Az ünnepség a bajai Bácska
Banda koncertjével és fergeteges
táncházzal zárult.
Lőcsei Ilona

A Bukovinai Székelyek Országos
Szövetségét 1989-ben 16 alapító
egyesület hozta létre. Az elmúlt 30
év alatt a szövetség annyira megerősödött, hogy most már 42 tagegyesületet számlál soraiban és saját
székházzal rendelkezik Bonyhádon.
Májusban a 30 éves fennállás megünneplésére szervezett rendezvény
szentmisével kezdődött a kismányoki
Magyarok Nagyasszonya templomban. Bonyhádon, a szövetség székházában egy kutatóközpontot adtak
át ünnepélyesen rendeltetésének Sebestyén Ádám neves bukovinai-székely mesegyűjtő, mesemondó nevével
fémjelezve. A méltatás után Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár, Kóka Rozália neves bukovinai székely mesemondó és Illés
Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke együtt
vágták át az avatószalagot és nyitották
meg a helyiséget a látogatók előtt. E
teremben kerültek kiállításra mindazok az írott anyagok, könyvek, kutatási eredmények és különféle hangfelvételek, amelyek a bukovinai székely népcsoportról készültek az elmúlt időszakban.
Mindezt egy emlékülés – konferencia követte, amelynek keretében az ünneplők megemlékeztek
a kezdetekről és visszatekintettek
az elmúlt 30 év tevékenységére.
Elnöki köszöntőt Illés Tibor, a szövetség jelenlegi elnöke és Filóné
Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármesterasszonya mondott.

Ez után a bukovinai-székely
egyesületek tevékenységét bemutató
kisfilm vetítése következett.
A műsorban neves előadók szólaltak fel a bukovinai székelyek
életéhez fűződő különböző témákban: szokásaikról, nyelvhasználatukról, népviseletükről, népmeséikről, táncaikról és dalaikról szóltak,
és kiemelték a családfakutatás eredményeit, jelentőségét is.
A jubileumi ünnepségen az Aldunai bukovinai székelyek képviselői
is jelen voltak Pancsováról és Hertelendyfalváról.
Lőcsei Ilona
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ПРАЗНИК И ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ НА ЈУЖНОЈ ГРАНИЦИ КАРПАТСКОГ БАСЕНА

САКУПИТИ СТВАРИ КОЈЕ ПРИКАЗУЈУ ПРОШЛОСТ
На основу планова које је пропратила
донација Државног секретаријата за
националну политику Мађарске преко Фондације „Бетлен Габор”, 25. маја
ове године предата је на коришћење
етно-кућа буковинских Секељ-Мађара у Војловици, одмах поред седишта
Мађарског културно-уметничког друштва „Тамаши Арон”.
Отварањем етно-куће остварио се сан
војловачких секељмађарских културних радника и њихових предака, који
су дуже од пола века, још од 1970-их
година, прижељкивали да прошире седиште Друштва. Реализација планова
се напокон 20. августа 2015. године померила с мртве тачке, потписивањем
купопродајног уговора с власником суседне куће. У свом поздравном говору
Вилмош Лечеи, председник слављеничког удружења, описао је почетке, а затим, не заобилазећи ни повремено
тмурну садашњост, дао места личној и
заједничкој вери у будућност. Истакао
је да су велика улагања одобрена од
стране добронамерника који познају
намере овдашњих људи: и 136 година
након досељења они би желели да опстану овде, као део наше нације. Зато
што је ово и њихова домовина.
У грађевинским радовима између
2016. и 2019. године, поред оснивања
етно-куће, седиште „Тамашија” проширено је потпуно опремљеним собама за госте, летњом позорницом и тремом, где су изложени стари употребни предмети и углавном радни алати
за пољопривреду. На листи донатора
изложених предмета пронађена су педесет четири имена, што је употпунило дугогодишњу, брижно прикупљену
и још пажљивије очувану збирку Друштва. Седамдесет две фотографије које су направљене током постављања
темеља и наредних радова, а сада представљене, такође су говориле о узорној сарадњи локалних снага.
Прослава у присуству више
стотина гостију

Главни градитељи етно-куће у Војловици били су старији и млађи Шимак Јано, од којих је старији лично предао
кључеве зграде председнику удружења
Вилмошу Лечеију. Свему томе су претходили освештење и благослов етно-куће, пресецање врпце, свечани програм,
који је употпуњен поздравима и изјавама захвалности, улазак и одржано еку-

„Морало би све да се
избаци, али мисао је била
погрешна: предмети су
доводили оне који су
далеко.” (Магда Сабо)
менско богослужење у реформатској цркви некада независног села, на којем су
служили панчевачки жупник Роберт Пашћик и Бела Халас, бискуп Реформатске
хришћанске цркве у Србији.
За присећање на све што се десило на
лицу места аутор текста није грешком
изабрао обрнути временски распоред.
Чак ни због тога што се за веродостојно
представљање једног таквог догађаја високог профила исплати поново се зауставити на неколико минута испред сваке сцене, да се поново покрену тренуци
прославе заједнице, којој су присуствовали државни секретар за националну
политику Владе Мађарске Арпад Јанош
Потапи, као и руководиоци и представници из матичне земље: Кућа Мађара,

Државног савеза буковинских Секеља,
Општине Боњхад и Амбасаде Мађарске
у Београду, а из Војводине Културног
савеза војвођанских Мађара, Завода за
културу војвођанских Мађара и Националног савета Мађарске националне
заједнице.
Панчево су представљали градоначелник Саша Павлов и председница Савета
за родну равноправност Ивана Росић,
представници ОШ „Братство–јединство”,
забавишта „Невен”, ПУ „Дечја радост”,
као и словачких културних удружења у
Војловици. Место Фаркашлака из Трансилваније представљала је председница
Културног друштва „Тамаши Арон”, у
име Дома за ученике у дијаспори реформатске црквене заједнице из места Кехалом присуствовао је свештеник и економ, а Чернакерестур у јужној Трансилванији представљало је Удружење за неговање традиција. Поред тога, учесници
заједничке прославе били су и представници мађарских културних удружења и
женских организација из јужног Баната.
Укупно, више стотина људи...
Богат програм

Пре свечаног пресецања траке у бојама мађарске тробојке присутне су по-

здравили Арпад Јанош Потапи и Саша Павлов.
Културно-програмски блок отворила је певачка група „Пантлика”, коју је
припремала Марија Кемењ. За њима
је наступио хор војловачке реформатске цркве, с канторком Зитом Секељ
Керекеш на челу, а потом је фолклорна група „Тамашија” добила заслужену пажњу. Кореографију за ову групу,
коју предводе Моника Нађ и Марта
Керекеш, саставио је Армин Будимлић.
Сарадњу за обезбеђење музике прихватио је оркестар „Черемпеле”.
У наставку је Тибор Ковач испричао народну причу буковинских Секеља, а Јожеф Кемењ је пратио мешовити хор друштва на својој аутентичној цитри. Ред наступа је завршила
фолклорна група Удружења за очување традиције Чернакерестур. Инструментални протокол и подршку расположењу обезбедио је локални дувачки оркестар.
Празник је обједињен ручком и неформалним дружењем, уз добровољно прихватање обавеза и послова око
организовања и послуживања свих генерација чланова друштва.
Имре Мартинек
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„ДАНИ ВАЈФЕРТА” У ПАНЧЕВУ

ПРОГРАМ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”

Забрањено пиво и
традиционални лангоши

КАКО СТИПЕНДИСТА МОЖЕ ПОМОЋИ?

Јун је сваке године резервисан за велике дога ђа је у на шем гра ду.
„Дани Вајферта” су ове
године пети пут отворили сезону хедонизма у
Панчеву.
Као и претходних година, поред много крафт
пивара, током три дана
своје ђаконије су изложиле и жене везиље из
МКУД-а „Тамаши Арон”
из Војловице, које су продавале колаче и друге посластице с пуно успеха.
Породица Шмит, такође
из Војловице, излагала је
и продавала своје сада
већ познате сокове и вина од бобичастог воћа.
Први пут ове године Панчевцима је представљено „чики”
пиво, које потиче из Трансилваније, земље Секељ-Мађара, а
све захваљујући Кристијану Вамошу из Скореновца, који је
постао дистрибутер овог чувеног пива. Пиво „чики” постало је веома познато у овом делу Европе, јер је власник пиваре у судском спору у Румунији
одбранио своје право да производи ово вековима старо пиво. Тада, 2017. године, почела
је маркетиншка кампања за пиво Секељ-Мађара, па тако и на
етикетама стоји назив „забрањено чики пиво”, што је довело до победе пред судом.
Уз ово пиво најбоље су се
продавале кобасице, које је, између осталих, обезбедила месара „Пап” из Скореновца. Они
су своје производе продавали
на првим „Данима Вајферта”,
те сада на петим и поносно су

нудили разне врсте кобасица
и меса с роштиља.
Први пут ове године свој
традиционални производ представила је и пекара „Нова арома” из Панчева. Под вођством
пекара Роберта Пала, лангоши
су се продавали невероватном
брзином. Панчевци су сада већ
научили да потраже овај једноставан, али изузетно укусан
специјалитет, који је у рукама
овог младог пекара постао обележје Мађара у нашем граду.
На великој бини је, између
осталих, наступила и млада
фолклорна група МКУД-а „Тамаши Арон”, са сплетом мађарских игара.
С обзиром на то да организатори сваке године додају неке нове манифестације и атракције током овог пивског викенда, грађани Панчева увек
жељно очекују јун.

Мађарско културно-уметничко друштво из Војловице било
је домаћин стипендистима програма „Петефи Шандор” из Мађарске од 2015. године, који су
својим талентима, знањем, великом преданошћу и љубављу
помагали рад културних удруже ња и чу ва ра тра ди ци ја у
заједницама крај доњег тока
Дунава.
Сваки пут кад стигне нова стипендисткиња у нашу заједницу
први задатак нам је да проценимо, на основу њеног занимања и досадашњих активности,
у чему ће моћи да помогне током девет месеци из дана у дан.
Дора Граф је дошла из Мађарске у нашу заједницу у октобру 2018. године, након што је
месец дана провела у Суботици
са стипендистима из јужног региона, у организацији Националног савета мађарске националне заједнице и Културног савеза војвођанских Мађара. Током једног месеца путовали су
у насеља у дијаспорама Војводине, учествовали у догађајима,
упознавали се с локалним становништвом, па су тако стигли
и у Војловицу. Сврха њихове
посете била је упознавање реформатске цркве и Мађарског
културно-уметничког друштва
„Тамаши Арон”. Тада смо први
пут срели Дору Граф.
Ускоро је било објављено да
ће Дора бити стипендиста Секеља крај јужног тока Дунава.
Сазнали смо о њој да може да
помаже у организацији про-

Излет код тврђаве Дева
грама, у уметничким активностима, у графичком дизајнирању, фотографисању. Тако смо
тражили могућности и прилике које би испуниле свачија очекивања. Нашли смо доста тога,
тако да је током свог деветомесечног боравка Дора оставила
за собом трајне вредности, као
што је пета збирка поезије Ернеа Ердеија, пошто је графичку
припрему у потпуности она урадила – уређивање насловне стране, илустровање, сређивање текста итд. Израда разгледница,
плаката и обновљено издање

Каролина Бисак

ПОСЕТА ПАПЕ ФРАЊЕ РУМУНИЈИ

Света миса у цркви
у Чикшомљу

Једно од највећих ходочашћа
у Европи одржава се сваке године на верски празник Духове (Пентекост), када велики
број верника, у највећем броју
Мађара и Секељ-Мађара, крене путем ка источној Трансилванији, тачније у Чикшомљо.
Црква истог назива је дом кипу девице Марија, ремек-делу
резбарије дрвета из 16. века,
једном од највећих савремених кипова Мадоне.
Поглавар Римокатоличке цркве папа Фрања 1. јуна је посетио то место и цркву и одржао свету мису пред више од
сто хиљада људи.
Иако је ова посета римокатоличког поглавара била обојена политичким бојама, папа
Фрања се обратио окупљеним
ходочасницима речима да је
скуп овако великог броја Мађара, Румуна и осталих нација, које су прешле далек пут
како би заједно провеле овај
свети дан, заправо велики знак
разумевања и дијалога братства и јединства. Такође се обрадовао због тога што су скуп

посетили људи различитих култура, традиција и језика.
Освр ћу ћи се на
бурну историју места
на коме се налазио,
истакао је да се сложени и тужни догађаји из прошлости не
смеју заборавити, нити порицати, али да
не би требало да их
верници виде као препреку или изговор за
ометање братског суживота.
Из Баната су на ходо ча шће из Зре ња нин ске би ску пи је
кренули верници из
многих места, укључујући и Војловчане
Каталин Биро и Јаноша Алтхајма. Након неколико сати пешачења узбрдо
избили су на поље на којем се
одржавала света миса. Имали
су ту част да сектор у коме су
се налазили сече пут којим се
папа довезао, те се тачно испред њих папа Фрања попео у
свој такозвани папамобил како би био у могућности да поздрави све окупљене. Наши
суграђани се слажу у констатацији да је то био невероватан доживљај, укључујући и
чињеницу да је киша, која је
од раног јутра непрестано пљуштала, престала да пада када
је најављено пристизање поглавара цркве.
На самом крају свете мисе
папа је цркви у Чикшомљу поклонио ружу направљену од
сребра, позлаћену 24-каратним
златом. Она је симбол љубави
и радости, те њено даривање
није само једноставно признање за цркву, већ и позив на
мир и благостање. Ружа сада
почива у подножју статуе девице Марије.
Каролина Бисак

постојеће збирке обичаја буковинских Секеља коју је раније
саставила Клара Керекеш Хомонаи за културно друштво у
Војловици, такође су резултат
њеног рада.
Оно што је за њу било ново,
јесте да се бави децом: сваки
дан у реформатском вртићу, у
удружењима у јужном Банату и
у свечаним приликама организоване су радионице за ручну
радиност, стварало се и фотографисало, ко је шта волео. Организовали смо ликовне изложбе, на којима је наша мала заједница ближе могла да упозна
радове младе талентоване сликарке, мештанке Лее Ембели,
али смо пронашли и нове талентоване љубитеље цртања, с
којима је Дора радила у оквиру
ликовне секције.
Својом тихом, мирном природом лако се уклапала у рад
секција свих узраста, пратила
је наше групе на наступима, где
је неприметно сликала и ти тренуци ће тиме остати заувек забележени.
Струч ним зна њем и ис ку ством помагала је у уређењу етно-куће буковинских Секеља у
Војловици, за које се испоставило да је дугорочни задатак.

Било је много посла, али време
је полако измицало, тако да је
Дорина мисија у нашој заједници завршена. Поздрављамо
се с њом у нади да ће моћи да
искористи овде стечено животно искуство током своје даље
каријере.
У свом тексту објављеном на
сајту програма „Петефи Шандор” она о себи каже: „Програм
’Петефи Шандор’ је за мене посебно узбудљива прилика. Поред тога што делим своје знање
стечено у Мађарској са страним
заједницама, могу да добијем
нијансиранију слику о томе шта
значи бити Мађар у свету... Два
пута по девет месеци проведених у мађарским заједницама
изван границе за мене је изузетан период. Могу директно да
искусим да одређене ствари могу имати веома различита значења и судове зависно од тога
на којој страни границе стојимо. Можда је то најважније нагласити: понекад постоје многе
врсте истина”.
Желимо јој да од многих истина изабере ону у коју може веровати. Захваљујемо што је била с нама и надамо се да ће и
остати помало наша.
Илона Лечеи

У ГОСТИМА У ЧЕРНАКЕРЕСТУРУ

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА РАДА ДРЖАВНОГ САВЕЗА

Заједничка прослава
буковинских Секеља

Конференција о празнику

Удружење за очување традиције
Чернакерестур прославило је почетком маја своју 25. годишњицу. Обележавање јубилеја било
је и прилика за свечано отварање обновљене етно-куће, нове
улазне капије, изграђене наткривене бине и просторије за пробе,
која је реализована уз подршку
државног секретаријата за националну политику мађарске владе.

традиције, представили и мешовити хор МКУД-а „Петефи Шандор” из Панчева, фолклорна група „Арвачка” из Ердечинада, цитрашки оркестар „Фађенђа” из
Марошвашархеја, мешовити хор
„Сиварвањ” из Деве, као и Фолклорна група „Бокрета” из Хеђеса у Мађарској.
Захваљујући вишедеценијском
братству и дружењу наших удру-

Догађај је почео светом мисом у Цркви Светог крста у Чернакерестуру. Након тога уследио је благослов нове капије етно-куће, а затим програм, у оквиру којег је говорио Арпад Јанош
Потапи, државни секретар за националну политику. Затим су се
у културном програму, поред
локалног Удружења за очување

жења с буковинским Секељима
у Чернакерестуру и представници МКУД-а „Тамаши Арон”
из Војловице прихватили су срдачан позив и присуствовали
манифестацији.
Свечаност је завршена концертом „Бачке банде” из Баје и
одличном забавом.
Илона Лечеи

Године 1989.
основан је Државни савез буковинских Секеља од стране
шеснаест удружења оснивача.
Током протеклих тридесет
година удружење је постало
толико јако да
сада има четрдесет два удружења чланица и има своје седиште у Боњхаду.
У мају је низ догађаја организованих поводом прославе 30.
годишњице почео у католичкој
цркви у Кишмањоку. Вративши
се у Боњхад, у седишту савеза
одржана је свечаност поводом
отварања истраживачког центра који носи име чувеног колекционара и приповедача прича о буковинским Секељима –
Адама Шебешћена. Након уводног говора Арпад Јанош Потапи, државни секретар за националну политику, Розалија Кока, позната приповедачица, и
Тибор Илеш, председник Државног савеза буковинских Секеља, заједно су пресекли траку
и отворили простор за посетиоце. У овој просторији су изложени сви писани материјали,
књиге, резултати истраживања
и разни аудио-снимци о етничкој групи Секеља из Буковине.

Након тога уследила је меморијална конференција на којој
су се слављеници присећали почетака и осврнули се на делатност у протеклих тридесет година. Председник удружења Тибор Илеш и градоначелница
Боњхада Ибоља Ференц Фило
одржали су поздравне говоре.
У наставку је приказан кратак филм о активностима удружења буковинских Секеља.
У програму су се смењивале
истакнуте личности које су говориле о разним темама везаним за живот буковинских Секеља: о њиховим обичајима, употреби језика, народним ношњама, народним причама, играма
и песмама, а истакли су и резултате и значај истраживања
порекла и породичних стабала.
На јубиларној церемонији били су присутни и представници буковинских Секеља из Панчева и Војловице.
Илона Лечеи
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КО ДЕЛИ СВОЈЕ БЛАГО... – ЕРНЕ ЕРДЕИ, ПЕСНИК

РАЗГОВОРИ ПОВОДОМ
ЗБИРКЕ ПЕСАМА
ГОСТОВАЊЕ У ПАЛАТИ УМЕТНОСТИ

Служити певачким гласом
На Дан Петера и Пала, 29. јуна,
у Палати уметности у Будимпешти, у Националној концертној дворани „Барток Бела”, одржан је осамнаести концерт – богослужење под називом „Реформатске песме”.
Традиционално, обједињени
хор Карпатског басена од 350
чланова певао је на концертном бо го слу же њу, у чи јим
редовима је боје Војводине представљао Војвођански реформатски хор, сачињен од Реформатског хо ра из Мо ра ви це и
подмлађеног хора „Даларда” из
Де бе ља че. За на ступ су их

припремали диригенти Едит Беке и Жолт Тот. Следећег дана, у
недељу, ова формација је наступила на преподневном богослужењу, које је било употпуњено
причешћем у цркви реформатске црквене заједнице Швабхеђ
у Будимпешти.
Групна фотографија омладине – чланова хора из Дебељаче
(Шандор Чала, Каролина Сабо,
Марта Имре, Валентина Конц,
Илона Имре, Меланија Фабијан
и Шара Арваи) направљена је у
врту реформатске цркве у месту Швабхеђ.
Имре Мартинек

КРИЗМАЊЕ У ПАНЧЕВУ
Мађарско дрво
живота
Мисли и редови
постали сажети
захваљујући
саветима његовог оца
Повод за разговор почетком јуна била је ауторова најновија
збирка поезије. Иако смо већ
више пута имали прилике да
представимо чика Ернеа Ердеија из Панчева и његову књижевну каријеру, неке од његових ранијих мисли и данас имају моћ изненађења.
„Са својим изворним болестима / протичу облачни, лоши
дани, / али победник данас је
ведрина; / радост што од таквог
блага делити могу.” То је четвороредна песма, од које је настао
наслов збирке: „Делим своје благо”. Последњи пут када смо разговарали, 2010. године, чика Ерне се тада зарицао да више неће
издавати књиге поезије. Наравно, ми смо се надали и веровали у супротно. И нисмо то урадили узалуд! У 2013. години настала је збирка под називом
„Претрага”, а плуг који је дубоко уронио у трагове мисли и
осећања поново је изврнуо благо на површину.

Сто пута сам се већ
досад зареко / да ћу
ставити по страни перо
своје, / али ме теме
свести стално држе
ревним, /
наглашавајући верност
мени, / те од њиховог
пламена рађају се
песничке речи ове.
(Ерне Ердеи:
„Климава одлука”)
Збирка се састоји од око сто
осамдесет кратких песама чије
теме су индивидуалне, претежно огорчене, афористичне, пикантне, које захваљујући својој
краткоћи имају и моћ. Оне аутентично представљају унутрашње молитве, жалбе и/или критике, односно откривају бујице
речи и других моралних непоштења „људи који изговарају”.
Чика Ерне Ердеи рођен је 1932.
године у Влајковцу, који припада општини Вршац. Имао је де-

сет година када се с родитељима преселио у Скореновац, а педесет две када је изабран за председника општине Панчево. Почетком 1989. године, када му је
„револуционарна већина” ускратила поверење у општинском већу, он се опростио од задатака председника. Тада се неочекивано суочава с поезијом.
Дошавши к себи, настојао је да
поврати, али и да увећа вредности својих предака.

– Кад боље размислим, моје
мисли и редови су постали толико сажети захваљујући савету мог покојног оца. Много речи, како је имао обичај да каже,
често је празно – сећа се чика
Ерне успомена из далеке прошлости.
Његов оптимизам и храбра
речитост, које је добио у наслеђе, нису га напустили ни у најтежим тренуцима живота. „Ако
човека / не сучељавамо са истином, / тако ће наша моралност /
надвисити његово достојанство”,
признаје у својој песми „Тако...”.
Порука нове збирке

Ситуација. Излаз. Иностранство,
обећање. Песма, култура. Да ли
је несташлук? Весело, ако може.
Ови, сами по себи опасни појмови, заправо се односе на поглавља књиге, групишући око
себе теме са специфичном креативном осетљивошћу. Наравно,
тенденцију да се емигрира јер ће
у другој земљи бити крупнијег
комада хлеба није избегао ни мали град крај Тамиша. Међутим,
када дође до губитка онога чега
је већ ионако мало, тада неретко
само чудо може помоћи. У Панчеву су у вртлогу XX века престале да постоје не само мађарска гимназија и средње стручне
школе, већ данас мађарска реч
само трепери у предграђу, односно у основној школи у Војловици. Сада је наша дужност да
говоримо о томе да се шансе за

преживљавање могу повећати
упркос свим суровим чињеницама и искушењима ако у себи
пробудимо жељу за читањем на
свом матерњем језику. Без обзира на то да ли ћемо исказати своје мисли у стиховима и збиркама или не!
Нажалост, у последњих непуних сто година чика Ернеови
стихови су први и једини који
су објављени у Панчеву на мађарском језику. МКУД „Петефи

Шандор”, који је задужен за издање, добио је несебичну помоћ
од локалне градске библиотеке,
а штампање је прихватила штампарска кућа „Форум” у Новом
Саду. Графички део посла обавила је Дора Граф, последњи стипендиста мађарског програма
„Петефи Шандор”. Публикацију су подржали Град Панчево и
Национални савет мађарске националне заједнице. Рецензију
је написао Карољ Дудаш.
Око пола стотине људи било
је присутно у седишту удружења 29. маја на промоцији књиге. Био је веома узвишен осећај
и за аутора и за заједницу. „Симбол покоре није само пад на колено и молитва, већ и опоравак
и узвик”, написао је чика Ерне у
једној претходној песми. Ови
редови су актуелни и данас.
– Једна кинеска мудрост о начину живота каже да је људска
дужност да произведе наследника, да посади барем једно дрво и да напише књигу. Не могу
порећи, та мудрост је и мене
пронашла. Основао сам породицу, а као шумарски инжењер
до краја свог професионалног
рада дао сам заједници око 300
хектара нових шума, три парка
и педесет километара дрвореда. Од књига, то су пет збирки
по е зи је и две мо но гра фи је:
МКУД-а „Петефи Шандор” и
моје бивше компаније – додао
је у изјави.

Признања и оно што остане
у наслеђе

Пре шест година на централној
свечаности поводом Дана мађарске културе у редовима похваљених био је и чика Ерне Ердеи и добио је награду „Мађарско дрво живота”, коју је основао Културни савез војвођанских Мађара. Како је у шали рекао, од тада на себи мало више
осећа знакове старења. Током
осамдесет седам година живота
било је много дешавања.
На пример, на његову иницијативу, на зиду нове градске куће
у малом граду крај Тамиша постављен је крунисани бакарни
грб с краја 19. века, односно у мађарском културно-уметничком
друштву у центру града постављена је спомен-плоча у част нашег краља Беле IV, који је након
татарске инвазије обновио дворац Панчева око 1243. године.
Богата професионална каријера
чика Ернеа Ердеија обележена је
и организацијом културе и заједнице у јужном региону Баната.
Иако дуго пензионисан, остао је
лојалан својој дипломатској мисији између снова и реализма, којим га је сама судбина наградила,
поверивши му очување вредности места, крајолика, прошлости
и садашњости, и задатак одбране
нашег слатког матерњег језика.
Оснивач и иницијатор, а све
до сада ентузијаста и подржавалац смотре мађарских културно-уметничких друштава јужног
Баната, основане 1969. године
заједничком вољом Војловице,
Ковина, Панчева, Скореновца и
Дебељаче с циљем да поново покрене Мађаре, који воле своју
традицију и живе у дијаспори
јужног Баната. Као резултат саветовања у оквиру смотре, у панчевачкој гимназији је до јуна
1988. године постојала настава
на мађарском језику. У оквиру
својих активности у јавном животу чика Ерне Ердеи није само
ру ко во дио ра дом кул тур них
удружења, већ је био и сарадник РТВ Панчева, у магазину
„Мађарски минути”, током десет година, почев од оснивања.
– Да бисмо опстали, подједнако морамо да пишемо, говоримо, читамо, мислимо и сањамо
на мађарском језику. Иначе ћемо стварно нестати. Трајно. Ми
више вредимо од тога! Без образовања нове генерације интелектуалаца, без едукације и подршке нове генерације интелектуалаца који делују у мађарском духу, без њиховог задржавања у месту, мађарски ентитет нигде не
може бити дугорочан – завршава
песник.
Имре Мартинек

Обнова крсног обећања
Последњег дана јуна, у оквиру свете мисе, млади и одрасли, укупно њих деветоро, приступило је олтару
Католичке цркве Св. Карла Боромејског у Панчеву
у пратњи својих кумова, да
би им др Ласло Немет, жупанијски бискуп, поделио
сакрамент кризме. На овај
начин кризменици су обновили своје крститељско
обећање у присуству својих рођака и црквене заједнице и тако постали одрасли чланови цркве.
Локални жупник Роберт
Пашћик више месеци је припремао кризменике за ову
прилику. Света миса се одвијала на два језика, хрватском и мађарском, и на два
језика су се наизменично
огласиле молитве и певање, читање посланице и проповедање.
На крају мисе, у име Зрењанинске бискупије, бискуп и локални жупник издали су захвалнице члановима панчевачке католичке заједнице, који су својим преданим радом допринели опстанку црквене заједнице.

Овом приликом је др Ласло
Немет, жупанијски бискуп, пријавио да се очекује да ће пастор Роберт Пашћик током лета напустити панчевачку црквену заједницу и да иде на
своје ново место службе – у
Зрењанин.
Илона Лечеи

СМОТРА У ХОРГОШУ

Наступила
102 ансамбла
Ове године од 31. маја до 2. јуна
у Хоргошу је одржан Фестивал
војвођанских мађарских народних оркестара, хорова, фолклорних група и солиста, неговалаца
и чувара традиције у категорији
омладине и одраслих, 56. „Ђенђешбокрета” и 43. „Дуриндо”. То
је највећа смотра мађарских народних игара и песама у Војводини, која окупља велики број
културно-уметничких друштава.
На место званичног отварања највеће војвођанске смотре
за неговање традиције учесници су стигли у поворци, обучени у народне ношње и изводећи плесове.
Овај погранични град имао
је част да трећи пут буде домаћин фестивала, те је прве суботе у јуну угостио 32 фолклорна
ансамбла, који су се представили игром и песмом која обележава њихов кутак Војводине.
Из јужног Баната игром су се
представили Мађарско културно-уметничко друштво „Петефи Шандор” из Добричева, под
вођством уметничких руководилаца Елеоноре Вираг и Золтана Ижака Сотириса, који је

био и њихов кореограф, те мађарско културно-уметничко друштво истог назива из Вршца,
чији су уметнички руководиоци Бригита Месарош и Золтан
Секереш, уз надзор истог кореографа. Музичку пратњу за обе
фолклорне групе обезбедио је
оркестар Тибора Роже.
Другог дана фестивала, на
смотри „Дуриндо”, наступила су
102 певачка ансамбла. Из Скореновца су у Хоргош допутовали чланови певачке групе КУДа „Салмасал” под вођством Ане
Антал и они су извели народне
песме из Буковине, које је сакупила Анико Бодор, а Панчево
су представљали чланови мешовитог хора МКУД-а „Петефи
Шандор” својим сплетом народних песама такође из Буковине,
под вођством Шамуа Киша. Након Панчеваца наступио је мешовити хор МКУД-а истог назива из Вршца, под музичким
вођством Гергеа Турија.
Следеће године смотра ће бити одржана у централном Банату, а домаћин ће бити Нови
Бечеј.
Каролина Бисак
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СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КУД-а„ПЕТЕФИ ШАНДОР” У СКОРЕНОВЦУ

ОТКРИВАЊЕ СПОМЕНИКА У ЈУЖНОМ БАНАТУ

ДЕШАВАЊА

Наступ награђиваног
младог цитрашког
оркестра
Седам деценија рада једне цивилне организације у заједници чува многа сећања. Културно-уметничко друштво „Петефи Шандор” у Скореновцу је
својим континуираним активностима за многе локалне становнике учинило свакодневни
живот значајнијим. Тако је празник постао јубиларно сећање
и том приликом су на тргу у
централном делу узорно уређеног села подигли трајну успомену: испред зграде Дома културе у Скореновцу откривена
је биста Шандора Петефија, коју је скореновачкој заједници
поклонило Удружење за неговање традиције из Сарваша.
Биста је дело Тибора Турија
Терека, вајара из Кестхеља, који је и сам био присутан на свечаном откривању. Пре откривања чула се светска химна Мађара, а затим су говорили Јанош Мађар, председник КУД-а
„Петефи Шандор”, и Марија

Ковач, председница Одбора МЗ
Скореновац.
Статуу су открили Ференц
Завода, председник удружења
донатора, вајар Тибор Тури Терек и председница Одбора МЗ
Марија Ковач, након чега је жуп-

ник Чаба Чипак благословио
рад. У име Савеза „Кињижи”,
који обухвата Карпатски басен,
Гергељ Олах, потпредседник
Нађважоња, и Карољ Ранц, члан
удружења из Панчева, поставили су меморијални венац крај
бисте Шандора Петефија.
Након тога су гости и чланови удружења прешли у зграду Основ не шко ле „Жар ко
Зрењанин”, где су у холу школе
могли да се упознају са 70-годишњим радом слављеничког
удружења на изложби фотографија, рукотворина и сувенира.
Свечани програм је настављен у школској фискултурној
сали. Након сажетог извештаја
– представљања седам деценија рада, прошлости и садашњости удружења, као и резултата,
чланови сада постојећих секција приказали су свој програм
припремљен за прославу.

Врхунац програма био је наступ младог цитрашког оркестра, који се недавно вратио
кући с престижним признањима с домаћих такмичења и из
земље матице. Слично томе, и
приповедачи су били успешни
на разним такмичењима. У јубиларном програму је учествовао и гостујући извођач. Илка
Киљен, глумица из Марошвашархеља, фасцинирала је публику рецитацијама и секељанским народним песмама.
На крају су организатори захвалили свима који су својим
радом допринели реализацији
јубиларног догађаја. Вече је завршено забавом позваних гостију и чланова удружења. Свечаност је подржао државни секретаријат за националну политику владе Мађарске преко
Фондације „Бетлен Габор”.

У Иванову је и ове године организована манифестација
„Рибарски дани и ноћи”. Првог дана деца су се такмичила
у риболову. Количина уловљене рибе била је пресудна у
рангирању, али сви су били задовољни због пријатно
проведеног времена. У наставку дана смењивала су се
спортска такмичења: за пријављене екипе организовано
је надметање у стоном тенису и стоном и малом фудбалу.
У недељу је група везиља из МКУД-а „Боназ Шандор”
угостила женске организације из околних насеља, које
су изложиле рукотворине и колаче направљене по рецептима старих бака.

Илона Лечеи

НЕДЕЉА СВЕТОГ ТРОЈСТВА

Нова слика над олтаром
У католичкој молитвеној кући
у Војловици слава заједнице се
увек слави у недељу после Духова (Пентекоста). На свечаној
миси су служили панчевачки
жупник Роберт Пашћик и msgr.
Јанош Фишер, генерални викар, свештеник у Падеју.
Ове године је био посебан
догађај посвећење нове олтарне слике, коју су спасли из цркве
у Глогоњу. Рестаурацију слике
која приказује Пресвето Тројство урадила је Жужана Корхец

Као и у свим заједницама, и у Војловици је важно радити
с децом на неговању матерњег језика. Дечји вртић којим
управља реформатска црква од септембра прошле године
прима малу децу од три до шест година сваког радног
дана, где Хајналка Балог, васпитачица у вртићу, ради с
њима четири сата дневно. Једна њихова необична дневна
активност била је посета етно-кући у МКУД-у „Тамаши
Арон”. Мала деца су се дивила давно коришћеним предметима, али највеће интересовање код њих су пробудиле
колевке и лутке изложене у њима.

Пап, рестаураторка из Суботице. Током рада показало се да
је то уље на платну димензија
142,5 х 95 цм, које је направљено 1865. године. Уметник је био
сликар Емил фон Крана, а слику је поклонила Елизабета Страхорски Литаковски.
Слика Пресветог Тројства,
након што је поново стекла пуни сјај, постала је олтарна слика у војловачкој молитвеној кући, на велику радост верника.
Илона Лечеи

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ МКУД-а„ПЕТЕФИ ШАНДОР”

Прослава још једне успешне године

Специјални гости
група Секељ-Мађара
из Кристура у
Румунији
Мађарско културно-уметничко друштво „Петефи Шандор”
из Панчева одржало је крајем
маја свој традиционални годишњи концерт, којим је обележена још једна успешна година рада тог друштва. Након 73
године постојања још једном
су показали снагу своје љубави

према одржавању традиције,
народних игара, песама и ручног рада.
Као и увек, приређен је богат музички програм за све који су имали жељу да присуствују прослави и увеличају овај важан дан за чланове удружења,
који су се потрудили да пренесу своје добро расположење на
све присутне.
Фолклорна група МКУД-а
„Тамаши Арон” из Војловице
представила се својим изведбама народних игара и песама,

а након њих наступио је Норберт Ереш, који је причао старе приче Секељ-Мађара са ових
простора.
Као што је најављено, на бину су се попеле младе и веома
талентоване чланице певачке
групе „Пантлика”, које су отпевале сплет мађарских народних песама, под вођством Марије Кемењ. Наступио је и мешовити хор МКУД-а „Петефи
Шандор”, који је под диригентском палицом Шамуа Киша отпевао свој стандардно добар
репертоар песама.
Специјалан гост ове прославе била је група Секељ-Мађара из Кристура (мађ. Чернакерестур) у Румунији, која је
стигла у Панчево дан раније.
Ово насеље у општини Дева у
Трансилванији само је делом
мађарско, али веома су поно-

сни на своје фолклорно друштво које постоји више од тридесет година. С обзиром на то
да су чланови МКУД-а „Петефи Шандор” недавно посетили њихово место, били су више него срећни што су могли
да узврате посету и покажу
Панчевцима своје фолклорно
умеће.
За крај вечери концерт је одржао оркестар „Черемпеле”, са
солисткињом Маријом Кемењ
на челу.
Панчевачко културно-уметничко друштво је завршном
прославом привело крају 73.
годину рада, али наравно пуном паром улази у следећу сезону, прави велике планове и
припрема се за разна гостовања, како у земљи, тако и у иностранству.

У Војловици је у првој половини године публика први
пут видела дела младе уметнице Лее Ембели на изложби
организованој у МКУД-у „Тамаши Арон”. Углавном
илустрације за дечје књиге привукле су пажњу многих
посетилаца. На предлог њене бивше учитељице Снежане
Ђорђевић, изложбу су посетили и ученици нижих
разреда Основне школе „Братство–јединство” у Војловици. Том приликом, у оквиру ликовне радионице, деца
су под Леиним надзором израдила цртеже.
Илона Лечеи
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KI KINCSÉT OSZTJA SZÉT...- ERDEI ERNŐ, KÖLTŐ

BESZÉLGETÉSEK EGY
VERSESKÖTET KAPCSÁN
VENDÉGSZEREPLÉS A MŰVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN

ÉNEKHANGGAL SZOLGÁLVA
Június 29-én, Péter és Pál napján
került megrendezésre a budapesti
Művészetek Palotája (MÜPA) Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében a sorrendben tizennyolcadik Református Énekek elnevezésű koncert-istentisztelet.
A koncert-istentiszteleten hagyományosan a 350 fős Kárpát-medencei Egyesített Kórus énekelt,
melynek soraiban Vajdaság színeit
Délvidéki Református Énekkar néven, a bácskossuthfalvi református
kórus és a felfiatalított torontálvásárhelyi Dalárda összefogódzása

képviselte Beke Edit és Tóth Zsolt
karnagyok felkészítésében. A formáció a hangverseny másnapján a
Budapest-Svábhegyi Református
Egyházközség gyülekezetének vasárnap délelőtti, úrvacsorával teljessé
tett istentiszteletén is szolgált.
A torontáli dalárdás ifjak (név
szerint Csala Sándor, Szabó Karolina, Imre Márta, Koncz Valentina, Imre Ilona, Fábián Melánia
és Árvai Sára) csoportképe a svábhegyi református templom kertjében készült.
Martinek Imre

BÉRMÁLKOZÁS PANCSOVÁN

FELÚJÍTOTT KERESZTSÉGI ÍGÉRET
Magyar Életfa Díj
Édesapja intelmét
szem előtt tartva lettek
ennyire tömörek a
gondolatsorai
Június eleji beszélgetésünkhöz a
szerző legújabb verseskötete kínálta
az apropót. Noha a pancsovai Erdei
Ernő bácsit és irodalmi pályáját
eleddig már többször is volt alkalmunk bemutatni, néhány vonatkozó korábbi gondolata ma is a
meglepetés erejével hat.
„Az őshonos nyavalyájukkal /
furdalnak a borús, rossz napok, /
de a ma győztese a jókedv; / öröm,
hogy ily kincsekből oszthatok.” A
kötet címadó négysorosa ez. A kincseimből osztok. Amikor legutóbb
- az Úr 2010. esztendejében beszélgettünk, Ernő bácsi igencsak
szabadkozott, akkor és ott, hogy
több verseskötetet már nem fog
kihozni. Persze, bízvást bíztunk,
reménykedtünk ennek ellenkezőjében, és ezt nem tettük hiába!
2013-ban a Tallózás nevet viselő
kötet öltött testet, a gondolatok és
érzések nyomán mélyre szántó eke
pedig ismét kincseket fordított ki
a felszínre.
A kötet kereken száznyolcvan
egyéni lelkületű, túlnyomórészt keserédes, aforizma ízű, csípős rövid
versből állt össze, melyeknek, éppen
kurtaságuknak köszönhetően, erejük
is van. Egy-egy belső fohász, panasz

„Százszor elhatároztam,
hogy végleg / leteszem
a koptatott ceruzám, /
de az agy témái folyton
ébrek, / hirdetik hű
közüket énhozzám, / s
a lángjukból lesz ez a
néhány sor.”
(Erdei Ernő: Ingatag
döntés)
és/vagy kritika hiteles érzékeltetéséhez, olykor bőven elegendő a
„megmondóemberek” szólam-puffogtatásainak és egyéb morális becstelenségeinek leleplezéséhez.
Erdei Ernő bácsi ‘’úgy mellesleg”,
1932-ben született a verseci községhez tartozó Temesvajkócon. Tízéves, amikor szüleivel Székelyke-

vére költözik, illetve ötvenkettő,
amikor megválasztják Pancsova
város polgármesterévé. 1989 elején,
amikor ‘’a forradalmi többség”
megvonta tőle a bizalmat a községi
képviselő-testületben, búcsút vett
az elnöki teendőktől. Majd váratlanul szemben találja magát a költészettel. Felocsúdva igyekezett
visszaszerezni, de gyarapítani is
ősei értékeit.
-Jobban belegondolva, megboldogult édesapám intelmét szem

előtt tartva lettek ennyire tömörek
a gondolatsoraim. A sok szó, mint
szokta volt mondogatni, gyakran
üres – találkozik hirtelen a jelen a
régmúlt emlékeivel.
Az örökségéül kapott derűlátás
és a szókimondó vakmerőség élete
legnehezebb pillanataiban sem pártoltak el mellőle. ”Ha az embernek
/ nem mondjuk meg az igazságot
/ úgy az erkölcsünk / az ő méltóságára hágott.” – vallja Úgy… című
versében.
Az új kötet üzenete

Helyzetkép. Kiút. Külhon, ígéret.
Vers, kultúra. Huncutság-e? Vígan,
ha lehet. Ezek, az önmagukban is
veszélyes zamatú fogalmak tulajdonképpen a kötet fejezeteit jelölik,
sajátos alkotói érzékenységgel csoportosítva köréjük a mondandót.
A nagyobb kenyérszelet reményében történő elvándorlás tendenciája
persze, a Temes-parti kisvárost
sem kerülte el. Viszont, amikor az
eleve kevés is tovább fogyatkozik,
ott akkor nemritkán már csak a
csoda segíthet. Pancsován a XX.
század „forgatagaiban” nemcsak a
magyar nyelvű gimnáziumi és a
szakközépiskolai magyar nyelvű
oktatás szűnt meg, de napjainkra
már a külvárosiban, vagyis a hertelendyfalvi általános iskolában is,
csupán pislákol a magyar szó. Több-

ször is leírtuk, s most is kötelességünk szólani róla, a megmaradási
esélyek, minden mostoha tényállás
és a megpróbáltatások ellenére is
javulhatnának, ha sikerülne önmagu(n)kban is felébreszteni az
anyanyelven történő olvasás iránti
vágyat. Függetlenül attól, rímekbe
s kötetbe foglaljuk-e gondolatainkat, vagy sem!
Az utóbbi egy híján száz esztendő leforgása alatt sajnos, Ernő
bácsi verseskötetei az elsők és az

egyetlenek, amelyeket magyar nyelven adtak ki Pancsován. A kiadásért
felelő Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület ezúttal a helyi
Városi Könyvtártól kapott önzetlen
segítséget, a nyomtatást pedig az
újvidéki Forum Nyomda vállalta.
A grafikai köret Gráf Dóra, a legutóbbi Petőfi Ösztöndíjas munkája.
A kötet megjelenését Pancsova város önkormányzata és a Magyar
Nemzeti Tanács támogatta. A recenziót Dudás Károly írta.
A május huszonkilencedikei
könyvbemutatón mintegy félszáz
ember volt jelen az egyesület székházában. Többszörösen is felemelő
érzés. Szerzőnek, közösségnek egyaránt. ‘’A vezeklés jelképe nemcsak
a térdre hullás és az ima, hanem a
talpra állás és a felkiáltás is.” – írta
le Ernő bácsi egy korábbi versében.
A sorok ma is időszerűek.
-Egy kínai életviteli bölcsesség
azt mondja, emberi kötelesség utódo(ka)t nemzeni, legalább egy fát
elültetni és megírni egy könyvet.
Mi tagadás, e bölcsesség engem is
megkapott. Családot alapítottam,
és lévén hogy erdészmérnök vagyok, szakmai visszavonulásomig
mintegy 300 hektárnyi új erdőt,
három parkot és ötven kilométer
fasort „adtam át” a közösségnek.
Könyvből pedig öt verseskötetet
és két monográfiát. A Petőfiét és a

volt vállalatomét – tette hozzá nyilatkozatában.
Elismerések és ami
hagyatékban marad

Hat évvel ezelőtt, a magyar kultúra
napja délvidéki központi ünnepségén méltatottak soraiban Erdei
Ernő bácsi is átvehette anno a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség által alapított Magyar Életfa
Díjat. Mint tréfásan megjegyezte,
azóta egy picit jobban érzi magán
az öregedés jeleit. Életének nyolcvanhét esztendejében megannyi
mozzanat kapott helyet.
Például az ő kezdeményezésére
lett felhelyezve a XIX. század végi
koronás rézcímer is a Temes-parti
kisváros új városházájának falára,
illetve emléktáblát avattak a belvárosi magyar művelődési egyesületben IV. Béla királyunk tiszteletére, aki a tatárjárás után, 1243
táján újjáépítetté a pancsovai várat.
Ernő bácsi gazdag szakmai életútját
a dél-bánsági régió művelődésének
és közösségének szervezése is fémjelzi. Régóta nyugdíjas ugyan, de
mindmáig hű maradt az álom és a
való között vezeklő diplomáciai
küldetéséhez, mellyel maga a Gondviselés tüntette ki, rábízva a hely,
a táj, a múlt és a jelen értékeinek
megörökítését és édes anyanyelvünk
védelmezésének a feladatát is.
Alapító tagja és kezdeményezője,
továbbá mindmáig lelkes támogatója
az 1969-ben létrejött Dél-Bánáti
Magyar Művelődési Egyesületek
Szemléjének Hertelendyfalva, Kevevára, Pancsova, Székelykeve és
Torontálvásárhely közös akaratából,
hogy újra megmozgassa a déli végek
hagyományszerető dél-bánsági sziget-, illetve szórványmagyarságát. A
mozgalom eredményeként szervezték
meg a kisváros gimnáziumában 1988
júniusáig a magyar tannyelvű oktatást. Közéleti tevékenysége részeként
Erdei Ernő bácsi nemcsak a művelődési egyesületek működését istápolta, hanem a Pancsovai Televízió
Magyar percek c. magazinműsorának
munkatársa volt a megalakulástól
kezdve tíz esztendőn keresztül.
-Megmaradásunkhoz egyaránt
szükséges magyarul írnunk, beszélnünk, olvasnunk, gondolkodnunk
és álmodnunk! Másképpen tényleg
eltűnünk. Végleg. Mi ennél többre
vagyunk hivatottak! A szellemi
utánpótlás, a magyar szellemiségű
és cselekvő értelmiségiek új nemzedékének kinevelése és felkarolása,
helyben tartása nélkül ugyanis egyetlen közösség magyar entitása sem
lehet hosszú távra szóló – fejezte
be gondolatait a költő.
Martinek Imre

Június utolsó napján az ünnepi
szentmise keretében ifjak és felnőttek, összesen kilencen járultak
a pancsovai Borromeo Szent Károly katolikus templom oltára elé
bérma-keresztszüleik kíséretében,
hogy Msgr. Dr. Német László SVD
megyéspüspök a bérmálás szentségében részesítse őket. Ezáltal a
bérmálkozók hozzátartozóik és
az egyházi közösség jelenlétében
megújították keresztségi ígéretüket
és ezáltal nagykorú kereszténnyé
váltak.
A helyi plébános, Pastyik Róbert
atya több hónapon át készítette fel
a bérmálkozókat erre az alkalomra.
Az ünnepi szentmise két nyelven

folyt, felváltva hangzott el horvát
és magyar nyelven ima és ének,
olvasmány és igehirdetés.
A szentmise végén a nagybecskereki egyházmegye nevében elöljárója és a helyi plébános köszönőokleveleket osztott ki a pancsovai
katolikus közösség azon tagjainak,
akik odaadó munkájukkal segítik
az egyházközösség fennmaradását.
Ez alkalommal hangzott el Dr.
Német László megyéspüspök bejelentése, hogy Ft. Pastyik Róbert
lelkipásztor előreláthatóan már a
nyár folyamán távozik a pancsovai
egyházközösségből, új szolgálati
helyére, Nagybecskerekre.
Lőcsei Ilona

SZEMLE HORGOSON

FELLÉPETT 102 EGYÜTTES
Idén május 31-e és június 2-a között
Horgoson tartották meg a vajdasági
magyar népzenei együttesek, néptánccsoportok és szólisták hagyományápoló és hagyományőrző,
ifjúsági és felnőtt kategóriájú szemléjét, az 56. Gyöngyösbokrétát és
43. Durindót. Ez a magyar népi
táncok és népdalok legnagyobb
fesztiválja Vajdaságban, amely számos művelődési- és művészeti
egyesületet gyűjt egybe.
A Vajdaság legnagyobb hagyományőrző szemléjén a hivatalos
megnyitóünnepség helyszínére a
résztvevők felvonulásban érkeztek,
népviseletbe öltözve, táncolva és
énekelve.
Ezt a határmenti várost harmadik
alkalommal érte a megtiszteltetés,
hogy házigazdája legyen e rangos
rendezvénynek. Az idei Gyöngyösbokrétán június első szombatján a
falu 32 táncegyüttes tagjait vendégelte meg, akik saját kis vajdasági
területükre jellemző táncokkal és
dalokkal mutatkoztak be.
Dél-bánátból táncokkal mutatkozott be az udvarszállási Petőfi
Sándor Magyar Művelődési Egye-

sület, művészi vezetőik, Virág Eleonóra és Izsák Zoltán Sotiris – egyben koreográfus felügyelete alatt.
A verseci Petőfi Sándor Kultúregyesület Mészáros Brigitta és Szekeres Zoltán művészeti vezetésével
és Izsák Zoltán koreográfussal készült fel a fesztiválra. A zenei kíséretet mindkét tánccsoportnak Rózsa
Tibor zenekara biztosította.
A fesztivál második napján, a
Durindón 102 énekegyüttes lépett
színre.Horgosra utazott a Szalmaszál Ifjúsági Művelődési Egyesület
énekcsoportja Antal Anna vezetésével, amely bukovinai népdalokkal mutatkozott be Bodor Anikó
gyűjtéséből, Pancsovát pedig a Petőfi Sándor MME vegyes kórusának
tagjai képviselték, ugyancsak bukovinai népdalcsokorral, Kis Samu
vezetésével. A pancsovaiak után a
szintén Petőfi nevét viselő verseci
magyar kultúregyesület vegyes kórusa lépett fel, Turija Gergő művészeti vezetésével.
A következő évben a fesztivált Bánát
középső részében tartják meg, a befogadó házigazda Törökbecse lesz.
Biszak Karolina
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HETVEN ÉVES A PETŐFI SÁNDOR ME SZÉKELYKEVÉN

ESEMÉNYEK

SZOBORAVATÁS A DÉLI VÉGEKEN

Az ifjú, díjazott
citerazenekar fellépése
Egy civilszervezet 7 évtizedes működése egy közösségben nagyon
sok emléket őriz. Folyamatos tevékenységével a székelykevei Petőfi
Sándor Művelődési Egyesület számos helyi lakosnak tette tartalmasabbá a mindennapjait. Így lett ünnepnap a jubileumi visszaemlékezés,
amellyel egy maradandó alkotást
állítottak fel a példásan rendezett
falu központi terén: a székelykevei
Művelődési Ház előtt felavatták Petőfi Sándor mellszobrát, amely a
Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület adománya
a székelykevei közösségnek.
Az alkotás Túri Török Tibor
keszthelyi szobrász műve, aki maga
is jelen volt az ünnepélyes leleplezésen. A szoboravató előtt elhangzott a magyarok világhimnusza, majd beszédet mondott
Magyar János, a Petőfi Sándor

ME elnöke és Kovács Mária, Székelykeve polgármester asszonya.
A szobrot Závoda Ferenc, az
adományozó egyesület elnöke, a

szobrászművész, Túri Török Tibor
és a polgármester asszony, Kovács
Mária leplezte le, miután ft. Csipak
Csaba plébános megáldotta az alkotást. A Kárpát-medencei Kinizsi
Szövetség nevében a nagyvázsonyi
Oláh Gergely alelnök és Rancz
Károly, a Szövetség pancsovai tagja
helyezett el emlékkoszorút Petőfi
Sándor mellszobránál.
Ezt követően a vendégek és az
egyesületi tagok átvonultak a Žarko Zrenjanin Általános Iskola épületébe, ahol az előcsarnokban fényképek, kézimunkák és ajándéktárgyak kiállításán nyerhettek betekintést az ünneplő egyesület 70
éves tevékenységébe.
Az ünnepi műsor az iskola tornatermében folytatódott. A tartalmas összefoglaló – a hét évtizedes munkáról, az egyesület múltjáról és jelenéről, az eredményekről
való beszámoló után a jelenben
is működő alosztályok tagjai mutatták be az ünnepi alkalomra ké-

szített műsorukat.
A műsor fénypontja a fiatal citerazenekar fellépése volt, amely
a közelmúltban egymás után többször tért haza rangos elismeréssel
hazai és anyaországi megmérettetésekről. Hasonlóan a mesemondók is sikeresen szerepeltek
különböző versenyeken.
Vendégelőadó is érkezett, aki
részt vett a jubileumi műsorban.
Kilyén Ilka, marosvásárhelyi színművésznő versekkel és székely népdalokkal bűvölte el a közönséget.
A műsor végén a szervezők elismerő oklevelekkel fejezték ki
köszönetüket mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak a jubileumi rendezvény megvalósításához. Az est a meghívott vendégek
és egyesületi tagok közös mulatságával fejeződött be. Az ünnepséget a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Bethlen Gábor Alapítvány
által támogatta.
Lőcsei Ilona

Mint minden közösségben, Hertelendyfalván is fontos a
gyerekekkel az anyanyelvükön való foglalkozás. A református
egyház által működtetett óvoda a múlt év szeptemberétől
minden munkanapon várja a három és hat év közötti kisgyerekeket, ahol Balog Hajnalka óvónő foglalkozik velük
napi négy órán át. Rendhagyó napi tevékenységük volt nemrégen a tájház megtekintése a Tamási Áron SZMME-ben. A
kisgyerekek megcsodálták a régen használt tárgyakat, de a
legnagyobb érdeklődést a böcsőkben kiállított kisbabák keltették fel bennük.

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

ÚJ OLTÁRKÉP
Hertelendyfalván a katolikus imaházban mindig a pünkösd utáni
vasárnapon, Szentháromság vasárnapján ünneplik a közösség búcsúját. Az ünnepi szentmisét Pastyik Róbert gondozó plébános és
Mons. Fiser János általános helynök, padéi plébános mutatta be..
Idén különleges esemény volt
az új oltárkép felszentelése, melyet
a galagonyási – glogonyi templomból mentettek meg. A szentháromságot ábrázoló festmény
alapos felújítását Korhecz Papp

Sándoregyházán idén is megszervezték a Halász Napok és
Éjek rendezvényt, amelynek első napján a gyerekek horgászatban versenyeztek. A kifogott halmennyiség volt a döntő
a rangsorozásban, de mindenki elégedett volt a kellemes
időtöltéssel. A nap folytatásában sport versenyek követték
egymást: asztali teniszezésben, asztali – és kispályás fociban
mérkőztek meg a benevezett csapatok.
Vasárnap a Bonnaz Sándor MME kézimunkázó csoportja
látta vendégül a női szervezeteket a környező településekről,
amelyek kézimunkákat és régi, nagyanyák receptjei szerint
készített süteményeket állítottak ki.

Zsuzsanna restaurátor végezte el
Szabadkán. A munka folyamán
derült ki, hogy egy 142,5 x 95 cm
olaj vászonról van szó, amely 1865ben készült. Alkotója Emil von
Krana festőművész, a festmény
pedig Elisabetha Strahorsky Littakovsky adománya volt.
A Szentháromságot ábrázoló kép,
miután visszanyerte teljes fényét,
a hívek nagy örömére a hertelendyfalvi imaházba került oltárképnek.
Lőcsei Ilona

A PETŐFI SÁNDOR MME ÉVZÁRÓ MŰSORA

MÉG EGY ÉV SIKEREINEK MEGÜNNEPLÉSE

Különleges vendég a
Csernakeresztúri
Székely-magyar
csoport (Romániából)
A pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület május
végén tartotta meg hagyományos
évzáró műsorát, amellyel még egy
sikeres évét zárta le. 73 éves fennállás után ismételten megmutatták
a hagyomány, a népi játékok, a

dalok és a kézimunka iránti szeretetük erejét.
Mint mindig, gazdag zenei
program készült mindazok számára, akiknek az volt a vágyuk,
hogy jelen legyenek az ünnepségen és szebbé tegyék ezt a fontos
napot az egyesületi tagok számára, akik megpróbálták átadni
a jó hangulatukat minden jelenlevőnek.
A hertelendyfalvi Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egye-

sület néptánccsoportja népi táncok
és népdalok előadásával mutatkozott be, majd ezt követően Erős
Norbert lépett színre, aki helyi,
régi székely népmesét adott elő.
Amint bejelentették, a “Pántlika”
énekcsoport fiatal és nagyon tehetséges tagjai léptek színpadra,
akik magyar népdalcsokrokat adtak elő Kemény Mária felkészítésében. A Petőfi Sándor MME vegyeskórusa Kis Samu vezényletével
szintén népdalokkal szerepelt nagy
sikerrel.
Az ünnepség különleges vendége a romániai Kristur (Csernakeresztúr) székely-magyar csoportja volt, amely előző napon
érkezett Pancsovára. Ez a település
az erdélyi Déva községben csak
részben magyar, de nagyon büszke

néptánccsoportjára, amely több
mint 30 éve létezik. Tekintettel
arra, hogy a Petőfi Sándor MME
tagjai nemrégiben látogatták meg
a településüket, nagyon boldogok
voltak, hogy viszonozhatták a látogatást és bemutathatták tehetséges, szorgalmas táncosaikat, sikeres táncaikat.
Az est végén a Csörömpölő Zenekar tartott koncertet Kemény
Mária szólistával az élen.
A pancsovai művelődési egyesület idei évzáró műsorával sikeres
73. évét zárta, de természetesen
teljes gőzzel indulnak a következő
idénybe, nagy terveket szőnek és
felkészülnek a különböző vendégszereplésekre az országban és
határon túl.
Biszak Karolina

Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић
• Главни и одговорни уредник: Александар Живковић • Уредници
додатка: Синиша Трајковић и Илона Лечеи • Преводилац Илона
Лечеи • Техничка припрема: Предраг Кнежевић • Фотографије:
Имре Мартинек, Тереза Вебер Оравец, Моника Нађ, Дора Граф,
Алтхајм Јанош и Отилиа Коња Ковач • Лектор и коректор: Јулијана
Јовић (српски), Јулиана Балаша (мађарски)

Ömböli Lea fiatal hertelendyfalvi képzőművész alkotásait
az év első felében láthatta a helyi közönség a Tamási Áron
SZMME nagytermében megrendezett kiállításon. A főként
gyermekkönyvekhez készített illusztráció sok látogatónak
ragadta meg a figyelmét. Volt tanítónője, Đorđević Snežana
ajánlatára a hertelendyfalvi Testvériség – Egység Általános
Iskola alsós tanulói is meglátogatták a kiállítást. Ez alkalommal
egy délelőtti alkotóműhely keretében Lea felügyelete alatt
készítették el saját rajzaikat.
Lőcsei Ilona

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város

7

ТЕМА БРОЈА

Петак, 19. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ДОБАР СЛУГА, А ЛОШ ГОСПОДАР

ШУМ СКИ ПО ЖА РИ

ПОЖАР НЕ МОРА ДА БУДЕ СМРТОНОСАН

Уколико уочите пожар:
• позовите ватрогасце на 193 и пружите јасне информације о својој локацији, као и о тачној локацији пожара;
• опишите каква је вегетација захваћена пожаром;
• укажите ако у близини постоје складишта опасних материја;
• уколико сте у могућности, укажите на правац ширења
пожара и
• не прекидајте везу док не дате све потребне информације.
Уколико се ваша кућа налази унутар или у близини
шуме, настојте да:
• у пречнику од 20 метара око куће посечете ниско растиње и очистите и уклоните суву траву, лишће, гранчице;
• одржавате двориште – уклањајте суво лишће и гране, не
дозволите да гране додирују зидове куће, нити кровове и
балконе;
• не држите запаљиве материје и гориво у близини куће;
• обезбедите одговарајуће противпожарне апарате и сервисирајте их редовно;
• обезбедите чесме с дотоком воде и црево за воду довољне дужине да покрије област коју желите да заштитите, као
и резервоаре с водом и пумпу за воду на ручни погон.

У петак нешто пре 13 сати плануо је стари млин у Горњем
граду. Ватрогасци са два возила брзо су дошли на место пожара и угасили га негде око
13.30. Повређених није било,
само су се станари околних кућа жалили на велику количину дима.
Само дан раније, у ноћи између среде и четвртка, догодила су се два пожара, и овог пута без људских жртава, али је
причињена велика материјална штета. Прво је неколико минута пре поноћи плануо аутомобил у Улици Лава Толстоја,
а затим се ватра пренела и на
суседно возило на паркингу.
Десетак минута касније пламен је захватио кућу на углу
улица Петра Бојовића и Др Све-

тислава Касапиновића, а потом се пожар с крова куће на
углу проширио све до крова
локала у којем се налази Аутошкола „Тенета”. Оба пута ватрогасне екипе реаговале су
правовремено и спречиле веће
последице.
Панчево, нажалост, памти и
пожаре с људским жртвама. Да
се не враћамо много уназад,
подсећамо само да је у пожару
који је 8. јуна ове године, око 6
сати, захватио део стамбене
зграде у Карађорђевој 48 једна
особа смртно страдала, а три
су повређене. А 29. октобра
2016. године у нелегалном старачком дому изгореле су три
особе, док их је 11 повређено...
Безбедносне енциклопедије
кажу да је „пожар неконтро-

Уколико се пожар шири према вашој кући:
• останите прибрани;
• све запаљиве материјале који се налазе у близини куће
пребаците у затворена и заштићена места, како не бисте
изазвали додатно ширење пожара;
• затворите све доводе за гас или гориво у близини ваше
куће или викендице;
• омогућите пролаз ватрогасним возилима;
• упалите светла унутра или напољу како би се повећала видљивост кроз дим, уколико је видљивост смањена.

НАЈ ЧЕ ШЋИ УЗРО ЦИ ПО ЖА РА
• неисправни електрични уређаји
• прегревање електричних потрошача (грејалице, пуњачи за
телефон, електрични решои и сл.)
• неисправне гасне инсталације (црева и вентили на челичним боцама)
• непажња приликом коришћења отвореног пламена (чест
узрок пожара у стамбеним објектима и на отвореном простору – шумски пожари)
• неисправне и неконтролисане громобранске инсталације
• непридржавање прописаних мера заштите од пожара приликом извођења радова заваривања, резања и лемљења
лисани процес горења који наноси материјалну штету или
угрожава људске животе”. Народ, оправдано, пожар назива
стихијом.

У највећем броју случајева његово појављивање може се избећи, а ако се деси, последице
се могу ублажити придржавањем савета које доносимо.

ПОЖАРИ У ДОМАЋИНСТВИМА

Сачувајте хладну главу
Како пожар спречити
• Из подрума, гаража и са тавана уклоните све запаљиве
ствари, попут старих новина,
кутија од фарби, као и старог
намештаја и гардеробе.
• Противпожарна степеништа
и пролазе у зградама обавезно одржавајте проходним, јер
то вам је најчешће једини безбедни пут и начин да сачувате свој живот и живот своје
породице.
• Озбиљно се односите према
контроли опреме за гашење пожара – противпожарним апаратима, цревима, хидрантима
– и одржавајте их у исправном
стању.
• Научите да рукујете противпожарним апаратом и подучите своје укућане, јер у случају
пожара нећете имати времена
да читате упутство за употребу
на налепници апарата.
• Научите децу да у случају пожара позову ватрогасце на број
193.
• Уколико приметите пожар
или осетите мирис дима у свом
стану или згради, позовите овај
број и никада немојте да претпостављате да је неко то већ
учинио.
• Опушак цигарете никада немојте бацати кроз прозор или
с терасе, јер врло лако може да
заврши у соби или на тераси у
неком од станова испод вашег
и изазове пожар.

Поштујте ова правила:
• не остављајте шпорет укључен без надзора;
• немојте пушити у кревету;
• редовно проверавајте електроинсталације игрејна тела;

Карађорђева 48
• држите упаљаче и шибице даље од деце;
• немојте користити грејна тела на гас или са отвореним
пламеном (камине) у просторијама које имају слабу вентилацију.

Како се понашати у ватри
• Ако у току ноћи приметите
пожар, изађите на прозор или
у ходник и вичите: „Пожар!”,
како бисте пробудили укућане
и комшије.
• Позовите број 193, дајући
конкретне податке о локацији

пожара, адресу, спрат и број
стана.
• Уколико је пожар захватио
само једну просторију вашег
стана, затворите врата те просторије и искључите електричну енергију. Позовите ватрогасце и евакуишите укућане, а
ако је пожар мањег обима, покушајте гашење.
• Ако је пожар већег обима, напустите стан затварајући сва врата за собом. У супротном ће се,
због дотока свежег ваздуха, пожар брзо проширити на цео стан.
• Приликом евакуације важно

је да се сви укућани окупе у
истој просторији, јер постоји
могућност да се деца из страха
сакрију. Тек када сте сви на
броју, крените ка излазу.
• Спремите се за сусрет с густим димом и врелином, ако
имате времена, обујте ципеле
с дебљим ђоном, обуците капут и вежите крпе и пешкире
натопљене водом преко носа и
уста.
• Никада не користите лифт зато што се у току пожара ослобађа густ дим који садржи многа отровна испарења која брзо
испуне окно и кабину лифта,
што узрокује сигурну смрт од
гушења за све који се ту налазе.
• Уколико нисте непосредно
угрожени пожаром, најбоље је
да останете иза затворених врата свог стана. У случају да дим
почне да продире око врата,
натопите пешкире и крпе водом, ставите их око штокова и
испред врата како бисте спречили продор дима у стан. Ако
је спољашњи ваздух чист, изађите на терасу, затварајући балконска врата за собом, и сачекајте да ватрогасци заврше гашење пожара, јер сте у свом
стану најбезбеднији.

Уколико је пожар у близини ваше куће:
• не напуштајте кућу осим уколико нисте у потпуности сигурни да можете да се безбедно склоните; могућност преживљавања у стамбеним објектима који су изграђени од
незапаљивих материјала је велика;
• уведите у кућу целу породицу и кућне љубимце;
• затворите све прозоре и врата и блокирајте све отворе мокрим тканинама;
• склоните завесе с прозора;
• померите намештај ка централном делу собе, даље од
прозора;
• затворите сва врата унутар куће;
• обезбедите резерве воде;
• окупите се сви на једном месту;
• имајте уз себе батеријске лампе у случају да дође до прекида снабдевања електричном енергијом.
Евакуацију треба извести само у крајњој нужди, и то у
правцима који нису угрожени пожаром и димом, према
упутствима надлежних служби.
Када се пожар угаси:
• изађите из куће и одмах угасите преостале тачке пожара
у близини;
• обезбедите дежурство док се сва жаришта потпуно не угасе, због могућности појаве мањих пожара у близини објекта, као и поновног разгоревања.
Запамтите: неугашена цигарета најчешћи је узрочник
шумских пожара и никада је не избацујте из возила у покрету. Када сте у природи, опушке од цигарета увек пажљиво угасите.

АКО ВАМ СЕ ЗАПАЛИ АУТОМОБИЛ
Пре свега: имајте на уму да је првих 30 секунди пресудно у
гашењу запаљеног аутомобила.
1. Зауставите се што пре на месту где нећете угрозити безбедно одвијање саобраћаја.
2. Одмах позовите ватрогасце на број телефона 193 и полицију на 192.
3. Ако немате ватрогасни апарат, зауставите запаљени аутомобил у близини неког камиона, аутобуса или таксија, или
испред продавнице, јер сви они имају ватрогасне апарате.

Запамтите и ово!
Немојте користити воду да бисте угасили пожар на електричним инсталацијама и апаратима, јер можете бити изложени струјном удару. Такође, воду не користите ни да
бисте угасили пожар изазван
бензином или уљем, јер ове
супстанце плутају на површини воде и могу да изазову ширење пожара.

4. Никако не подижите поклопац мотора уколико је пожар
у моторском простору пре него што сте потпуно спремни да
гасите пожар.
5. Док се пожар не распламса, за његово гашење можете
користити и воду.
6. У гашењу пожара могу вам помоћи и ћебе или јакна које
ћете пребацити преко пламена.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Откуд гужве на путу за Јабуку?
Редакцији „Панчевца” ових дана се
јавио наш читалац Драган Ч. с питањем какви су то радови почели да се
обављају 12. јула на једном делу пута
за Јабуку. На том месту могу да се
виде радници и механизација и повремено долази до застоја на путу...
„Панчевцу” је из Градске управе
добио саопштење у којем пише да су
у питању радови на изградњи кружне
раскрснице између Јабучког пута и
пута за Скробару.
Наводи се и да ће саобраћај бити
регулисан привременом саобраћајном сигнализацијом од 12. јула па до
завршетка радова.

КОЛИКО СУ УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

ПАРКОВИ СУ НАМ ЛЕПИ, АЛИ...

Упитању деоница пре скретања за
Скробару и Качарево. Возачи с којима смо контактирали рекли су нам
да је добро што се ту прави кружни
ток, јер ће то сигурно допринети да
возачи смање брзину и да саобраћај
на том делу пута буде безбеднији.
Чули смо и да је највероватнији
повод за изградњу кружног тока почетак рада немачке фабрике ZF, која
је недавно отворена у северној индустријској зони. Пут за Јабуку који води до тог места био је и пре тога превише узак и у лошем стању, тако да
се могло очекивати да ће бити реконструисан.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Упозорење за бициклисте
Панчево има двадесетак бициклистичких стаза, укупне дужине 22,8
километара, али већина њих је у лошем стању. Најгоре је на оној која
пролази поред фабрика у јужној зони
и води ка Старчеву.
Новинари „Панчевца” су ових дана
фотографисали велику рупу која се
налази на делу те стазе између првих
кућа у Војловици и Рафинерије. Када
бициклисти дођу до ње, принуђени
су да прекину вожњу и наставе ходајући по оближњем ауто-путу, на коме
увек има доста возила.
Посебно је рискантна вожња ноћу,
јер то место уопште није осветљено,
нити се на њему или у непосредној
близини налази неки знак упозорења. Када се овоме дода и то што на
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овој стази расте коровска биљка „бабин зуб”, чије је трње толико оштро
да често буши гуме и ствара главобоље бициклистима, намеће се закључак да вожња на овом месту за
љубитеље двоточкаша није нимало
безбедна.
У ишчекивању да се надлежни за
бициклистичке стазе у нашем граду
тргну из летаргије и почну да повлаче конкретне потезе, истичемо један
позитиван пример: Петар Андрејић,
одборник из Старчева у Скупштини
града, и Креативни културни клуб,
такође из тог места, поставили су на
бициклистичкој стази близу Рафинерије саобраћајни знак с јасно видљивим упозорењем на енглеском да на
том делу пута има трња. Браво!

Панчевачки градски паркови пуни
су посетилаца током летњих дана.
Њихова уређеност и чистоћа углавном су на задовољавајућем нивоу,
мада неке јавне површине удаљене
од центра делују запуштено. Ваљда
због кише, неки травњаци одавно нису кошени.
Најлепше јавно шеталиште свакако је Народна башта. Наша најстарија отворена парковска површина (постоји од 1829. године) пројектована
је са укусом и стилом. Башта се простире на највећем простору у граду,
па поседује музички и еко павиљон,
стазу за трчање, дрвене печурке за седење, урбани мобилијар, соларну библиотеку, две чесме и фонтану. За децу постоји шарено игралиште, које је
добро опремљено новим справама и
обложено гуменом подлогом. Међу
њима је и љуљашка „гнездо”, прилагођена деци с посебним потребама.
Родитељи с малишанима воле ово
игралиште у Народној башти, јер у
близини постоји и кафић. За вежбање

у природи направљена је и теретана
на отвореном.
Модернија и креативнија Барутана, надомак Народне баште, парковским просторима је прибројена
2013. године. Ту се налазе скејтпарк,
вештачка стена за пењање и теретана
на отвореном. Овај парк за екстремне спортове је за децу старијег узраста. Клупе су дизајниране на савремен начин и мање су удобне у односу
на уобичајени инвентар у Народној
башти. Мултифункционални садржаји у Барутани су интересантног изгледа и боја које подстичу на игру.
Између важних институција и споменика културе на Тргу краља Петра
I налази се Градски парк. Ту је дечје
игралиште с пењалицом, тобоганима
и кућицама, прекривено гуменом подлогом. Овом дечјем паркићу, са чесмом и клупама, међутим, недостају
реквизити као што су љуљашке и клацкалице. Предвече се поставља трамбулина за децу, која се наплаћује. У
јав ном пар ку са спо мен-би ста ма

грађани се годинама састају, шетају,
одмарају на клупама. Фонтана „Водени цвет” саграђена је 1973. године.
Припадници млађе генерације углавном се скупљају око музичког павиљона од вештачког камена.
Даље од градског центра ситуација
није тако идилична. На Котежу 2, рецимо, велики простор између зграда
је леп, миран, одвојен, па би га требало искористити. Поломљене љуљашке
и небезбедне клупе требало би заменити новим. Клацкалице немају седиште, голови су без мрежица... Паркић на Содари зарастао је у траву.
Солидно уређен парк за децу са очуваним игралиштем налази се на Тесли, у оквиру вртића „Бамби”.
Најновије игралиште (2016) за децу,
с теретаном на отвореном, налази се
на тамишком кеју, код „Воза”. Недалеко је и Железнички парк, који је релативно запуштен, а мали део с клупама
код Градске библиотеке често је неуредан због хране коју голубови не поједу.
Јелена Катана

НАША АНКЕТА
ШТА МИСЛИТЕ О ГРАДСКИМ ПАРКОВИМА?

Уређено, али увек може боље

Ј. ПЈЕВИЋ

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Дугачак списак рестрикција
У петак, 19. јула, од 8.30 до 10.30,
струје неће бити у Немањиној улици
(од Светог Саве до Зелене пијаце), у
Улици ослобођења (од Војводе Радомира Путника до Лава Толстоја), као
ни на Зеленој пијаци и у делу платоа
иза ње.
За исти дан, али од 11 до 13 сати,
планирано је искључење дела Улице
браће Јовановић (од броја 58 до броја
66 и од броја 77 до броја 83), ламеле
Б на Зеленој пијаци и Немањине улице (од Светог Саве до Зелене пијаце).
За дан касније, 20. јул, предвиђено
је више искључења у Панчеву. Без струје ће најпре, од 8 до 10 сати, остати

Страну припремио

Михајло
Глигорић

непарна страна Змај Јовине улице (у
делу од Ружине улице до броја 27), потом Кочина улица и парна страна Браће Јовановић (од Кочине до броја 80).
Следећи на реду за рестрикцију,
која ће трајати од 10.30 до 12.30, јесу
наши суграђани који живе у Ружиној
улици (од Браће Јовановић до Трга
Ђуре Јакшића и сам трг), као и у Улици браће Јовановић 82, Змај Јовиној
(од Ружине до Зелене пијаце, парна
страна) и Ослобођења (од Ружине до
Лава Толстоја).
Наредно искључење истог дана почиње у 13 сати, а трајаће до 15 сати.
Струју неће имати они који живе у
Улици браће Јовановић (од Радничке
до Кочине, парна страна), у Ружиној
улици (од Браће Јовановић до Моше
Пијаде), у Ружином просеку и у Улици Светозара Милетића (од Ружине
ка Радничкој).

Н. МИЛОШЕВСКИ

Службе за уређивање зелених површина у граду релативно добро обављају своје послове. Градски паркови
су чисти, а клупе и дечја игралишта
су очувани. Саднице и дрвореди на
слободним зеленим површинама су
густи. Већина грађана посећује рекреативне површине, како деца, тако
и одрасли.
У уобичајеном недељном разговору с грађанима увидели смо да су њихова мишљења у вези с тим углавном
усаглашена.
Питали смо их шта мисле о градским парковима.
ЈЕЛЕНА ПЈЕВИЋ,
професорка италијанског:
– Мислим да чак ни Народна башта није добра. Свака могућа справа
која се однесе на поправку више се
никада не врати. Неколико година
интензивно проводим време у парковима с децом, па могу то да кажем. У
Градском парку је био један реквизит који се толико климао да је било
питање времена када ће да падне и
да неког удари. Једну карику је мој
муж наместио. У кругу у парку изва-

Т. БРАКУС

В. ЂУКИЋ

ђени су делови за седење, па деца могу да се гађају.
НИКОЛА МИЛОШЕВСКИ, студент:
– Мислим да су донекле уређени,
али требало би више у то да се улаже.
Декорација и цвеће су у реду, али могли би да се промене плочници, као и
клупе у Градском парку. Мој предлог
је да се графит, чим исплива на неком споменику, одмах склони, јер се
то не дешава често, па мислим да није тешко. Народна башта је уређенија, зеленило је на врхунском нивоу.
ТАМАРА БРАКУС, студенткиња:
– Генерално, мени лепо изгледају
градски паркови. Када упоредим с
Београдом, пошто нисам из Панчева,
све је лепо уређено. Највише ми се
свиђа Народна башта. Лепо ми је и
на кеју. Може да се улаже у мобилијар и игралиште у Градском парку,
на пример.
ВАСА ЂУКИЋ, пензионер:
– У последње време паркови се добро одржавају. Највише посећујем
Градски парк, а и Народна башта је

М. БОСИОК

З. ЗАФИРОВИЋ

лепа. Има доста паркова у граду. Игралишта за децу су лепа, али одрасли
уништавају љуљашке и клацкалице.
То се односи на игралиште на Содари, конкретно.
МИРЧА БОСИОК, пензионер:
– Лепи су паркови, Народна башта
и остали простори. Лепо је то што су
урадили за децу, јер има доста игралишта. Подржавам и то што грађани
хране голубове. Немам ништа против градских паркова. Пуно је лепих
јавних површина и башта, и то у неколико последњих година. Испред наше зграде на Стрелишту, на пример,
имамо фонтану.
ЗОРКА ЗАФИРОВИЋ, домаћица:
– Панчевачки паркови су сређени,
али околна села нису. Градски парк
је леп, Народна башта ми се баш и не
свиђа. Игралишта за децу су солидна. Ја сам из Глогоња, а тамо ништа
није сређено. Ми плаћамо све доприносе, а не улаже се ништа у уређење
парка. Ужасно изгледа и има паса луталица колико хоћете.
Анкетирала Јелена Катана
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У КВИЗОВИМА

ШТО ВИШЕ ЗНАЊА, ТО ВИШЕ ИМАЊА
Нема особе која, гледајући „Слагалицу” или неки други квиз на телевизији, није изговорила: „Како не зна ово,
па то је тако лако!?”, или помислила
како би била бољи такмичар. Међутим, има оних који су се опробали у
тој улози. Некада су губили, некада
добијали, али су сигурно осетили како је то када су све очи упрте у њих, а
морају да дају тачан одговор!

Сто људи, сто ћуди
Снежана Марјанов (46) бави се професионално фолклором већ тринаест
година, а игра га од када зна за себе.
Ради у породичној фирми и председница је Удружења жена „Панчевке”
Горњи град. Мајка је тројице синова
и бака четири унучета.
Она је почетком године заједно са
својом породицом учествовала у квизу „Сто људи, сто ћуди”. На идеју да
се пријаве дошао је њен најстарији
син. Одабрао је да, поред мајке, са
собом поведе супругу и снају. Тек
три месеца после кастинга уследио
је позив. Све три емисије у којима су
наступили снимљене су у једном дану, а емитоване су сваке вечери по
једна.
– Квиз је веома занимљив. Поента
је да се добро снађеш, јер нема погрешних одговора – прича нам Снежана.
Објашњава да кључну улогу има
трема, која негативно утиче на брзину размишљања.
– Питања су више него обична. Типа: шта би требало
чешће да перемо,
а то не радимо? Не
одговараш оно што
би теби прво пало
на памет, него већи ни љу ди. Пр ва
три одговора на питање је веома лако
дати, а после тога
„блокираш”. Ко победи, добија 20.000
динара, па се ова
су ма ду пли ра на
брзим питањима. У
првој епизоди смо
победили и дуплирали, у другој смо
само победили, а у
тре ћој смо из гу били – каже Снежана.
Питање на којем нису успели да
дају све тачне одговоре било је „Како
се препознаје кућа у којој живе деца?”. Навели су три од пет потребних ставки. Новац који су зарадили
поделили су равноправно.
– Никада лакше и лепше нисмо зарадили новац. Сад сам се пријавила
ја са свим синовима, чекамо да видимо да ли ће нас поново позвати – каже Снежана.
Она је са својим средњим сином
пре неколико година учествовала и у
квизу „Моја мама кува боље од тебе”,
али су, како она тврди, неправедно
изгубили у првој епизоди.

То је то!
Доктор историјских наука Срђан Цветковић (47) први пут је учествовао у
оваквом телевизијском надметању пре

Срђан Цветковић
двадесет пет година. Квиз „То је то”
водио је Мића Орловић и био је замишљен као лутрија – комбинација

знања и среће! Такмичари су одговарали на питања, али је пресудну улогу имао рулет, који је доносио поене
или такмичара терао у банкрот.
– Квизови су тада били јако гледани. После учешћа и победе на квизу
био сам незамисливо популаран. Још
нисам ни почео да студирам, а људи
су ме препознавали на улици и пијаци – прича нам Срђан.
Он је на тестирање за квиз отишао
случајно, пратећи пријатеља који је
хтео да се такмичи. Решио је тест одлично, па су га позвали...
– За такмичење сам се мало озбиљније припремао. Успео сам да победим такмичара који је побеђивао све
у претходних пет-шест емисија. Били смо изједначени у бодовима, али
њега пред сам крај није послужила
срећа. Банкротирао је – каже Срђан.
У тренутку освајања награде био је
милијардер, али је исплата награде
уследила после два-три месеца, па је
на крају добио око педесет немачких
марака, за које је могао да купи једне
патике „All Star”. Учествовао је у још
једној епизоди овог квиза, за коју је,
како тврди, био много спремнији, али
тада није имао среће с рулетом.
Након десет година пријавио се
на квиз „Високи напон”, који је водио Иван Бауер на РТС-у, али није
задовољан својим учинком. Фатално питање било је „Где је прапостојбина мерино овце?”. Одговорио је:
Аустралија, а тачан одговор био је:
Шпанија.

– Када си опуштен, онда и мозак брже ради. Генерално, био сам
задовољан својим
учешћем. Наместило се жре бом да
сам налетео на искуснијег противника и изгубио сам
од њега, али сам
за до во љан сте че ним искуством, које ћу врло радо поновити – рекао нам
је Јован.
Као на гра ду и
успомену за своје
шће до био је
Машан Вуковић уче
комплет књига коОн је касније учествовао у неко- је имају додирних тачака с његовим
лико некомерцијалних квизова на интересовањима.
телевизији Б92: „Питања за шампио на” (оства рио не ко ли ко по бе да), Најјача карика
„Пут око света” (поред новчаног де- Предузетник Драган Ђурђев (48) пре
ла, освојио је и недељу дана на Ко- петнаест година учествовао је у квизу
паонику) и „Тотални обрт” (имао не- „Најслабија карика”. Пријавио се теколико победа, с лепом новчаном лефоном, а позвали су га тек након
наградом).
неколико месеци.
– Врхунац мог квизашког искуства
представља двоструко учешће на вероватно најпопуларнијем квизу знања код нас, а је „Потера” на РТС-у.
Јован Мемедовић је заиста добронамеран, непосредан, духовит и шармантан водитељ. Први пут смо моја
екипа и ја пре пет година освојили
260.000 динара. Други пут пре две
године ме је издала срећа, јер су питања била прилично неинвентивна.
Сећам се да је кључно питање било:
„Где је одржан конгрес лингвиста у
СФРЈ кад је донета декларација о
српскохрватском језику?”, а ту не можете употребити логику – знате или
не. Чим сам га прочитао на екрану,
знао сам ће ми требати срећа. Одговорио сам: „Сарајево”, што је била
грешка. Нови Сад је био тачан одговор – каже он.
Машан сматра да припреме за оваква такмичења не постоје, јер је база
из које долазе питања неисцрпна. Планира да се опет пријави за квиз.

Изгледа лако

Снежана Марјанов
– Била је незгодна атмосфера. Седиш на високој столици, музика је језива, светла уперена у тебе. Радили
су све да нас деконцентришу. Оно
што је мени било занимљиво јесте да
сам за време такмичења два пута мењао питања, јер нису била коректна.
Тога нема у крајњем емитовању. Заменио сам питање „Који орган се у
току човековог живота највише увећа?”. Одговорио сам: мозак, а њихов
одговор је био: зеница, што није било
тачно, јер то није орган. Друго питање било је у вези са осигуравајућом
кућом „Лојд”, а било је непрецизно.
Људи у студију су се изнервирали јер
се снимање одужило – прича нам са
осмехом Срђан.

Електротехничар електронике Јован
Алексић (38) пре неколико месеци
такмичио се у квизу „Слагалица”.
– У мојој породици квизови и енигматика су одувек били вид разоноде
и провере знања, тако да сам се још
као мали заинтересовао за то. Паралелно са енигматиком доста сам читао и надограђивао своје знање – прича нам Јован.
Сматра да се доста корисних информација може наћи на интернету
и у едукативним емисијама на ТВ-у.
– После доста година гледања квизова и међусобног такмичења с поро-

Знаш или не знаш
Дипломирани правник Машан Вуковић (38) почео је да прати квизове
након завршене средње школе.
– Схватио сам да без икаквих проблема могу да учествујем у њима, јер
имам заиста велико знање из многих
области, као што су спорт, историја,
географија, филм, књижевност, музика... – каже Машан.
Први пут је учествовао у „Милионеру”, који је 2006. године водио Иван
Зељковић.
– Када узмемо у обзир младост и
неискуство, освојио сам сасвим пристојних 96.000 динара, што је тада
била прва загарантована сума. Сећам
се да сам за 180.000 динара имао питања везана за грчка слова о којима
тада нисам имао појма. Трему нисам
имао, наравно, немам је ни сад. Сматрам да је трема као таква прецењена
категорија, да је људи често користе
као изговор за лоше учешће или незнање... То је моје мишљење, или знаш
или не знаш! Притом снимање није
уживо, често се прекида. Водитељ је
био сасвим коректан, непосредан, камера га воли. Пре снимања такмичари немају никакав додир с водитељем, први пут га видимо када почне
снимање – прича нам Машан.

дицом, пријатељима и колегама коначно сам решио да се и ја опробам.
Изабрао сам „Слагалицу” зато што је
најгледанија у нашој земљи, а и сам
формат квиза ми се допада због разноврсности и динамике. Али на снимању сам схватио да гледање квиза
на телевизији и директно учествовање нису једна те иста ствар. Када сам
сео у столицу и видео све те рефлекторе, камере и лица која сам до тада
гледао само на екрану, није ми било
свеједно. Осетио сам неку малу трему – прича нам искрено Јован.
Али кад игра почне, љубазност водитељки и осталог особља чини да
нелагодност нестане.

Јован Алексић
Први тест су била питања преко
телефона, када је на тридесет постављених питања дао двадесет девет
тачних одговора. После недељу дана
било је снимање.
– Квиз је сниман у четвртак, а био
је емитован у уторак. Морали смо да
потпишемо два уговора, јер је то било лиценцирано такмичење. Нисам
смео да причам о исходу док није
прошло емитовање – каже Драган.
Он је у овом квизу победио и освојио 168.000 динара.
– Било је напорно. Снимано је девет сати. Како се
број так ми ча ра
смањивао, тако је
притисак био већи.
Мени није био императив да освојим
новац, већ сам желео да по ка жем
што ве ће зна ње.
Међутим, када нас
је остало троје-четворо, почео сам да
правим стратегију
и да тактизирам. На
крају смо остали један момак с Новог
Београда и ја. Водитељка се, наравно, трудила да нас
Драган Ђурђев све време шиканира – прича Драган.
Последње питање, које му је донело победу, било је „Где се налази цивилна пилотска школа у Србији?”.
Знао сам да је у Вршцу.
– Рефлектори и камере утичу на
такмичаре, па они који себе виде као
победнике не размишљају о одговорима. Ја нисам имао трему, јер сам
тада био студент ветерине и био сам
навикнут на притисак који смо имали на испитима – каже Драган.
Породица и пријатељи су били поносни, међутим, каже да увек има
оних који су тврдили да је у питању
срећа. Новац који је освојио сачувао
је и касније уложио у куповину новог
аутомобила.
Мирјана Марић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„#отета”
Тонија Парсонса
Мислили су да
отимају љубавницу једног од
најмоћнијих
гангстера у
Лондону. Али
одвели су погрешну девојку. И разљутили погрешног
детектива. Трагање за отетом
девојком одводи детектива Макса Вулфа од легендарног „Црног музеја” Новог Скотланд јарда до раскошних вила криминалаца, од љигавих стриптиз-клубова до тајних јазбина за секс – све
до неизрециво мрачних недела почињених деценијама раније. То је
свет породичних тајни, сексуалне
љубоморе и жудње за осветом – а
може постати и Вулфов гроб...
Два читаоца који до 24. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Шта би вам најтеже пало да вам
неко отме?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Акабаров дар”
Ога Мандина и
Бадија Кеја
Туло је препаметан двана е сто го ди шњак кога су
за кратко време задесиле
силне трагедије − после
несреће при
хватању ирваса морао је
поново да научи да хода,
а остао је и без вољених родитеља.
Сам брине о млађој сестри Јани и
труди се да направи великог змаја.
У томе и успева, али дешава му се и
нешто незамисливо. Усред снежне
олује с неба је скинуо звезду. Али то
није обична звезда. Њено име је
Акабар, уме да говори и има мисију
– хоће да своја знања и мудрости
пренесе овом одабраном дечаку. Све
то може људима да помогне да живе боље и срећније.
Два читаоца који до 24. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта сматрате највећим даром?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
када сте се осећали као да сте у кавезу. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:
„Захваљујући нашим политичарима сваки дан се осећам као онај
бели миш у кавезу што врти точак.” 061/1538...
„Тако се осећам откад сам се
оженио!” 060/7650...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање колико вам је важно порекло:
„Било ми важно или не, знамо
да је данас све пореклом из Кине.”
064/1255...
„Важно ми је једино да роба коју
купујем на бувљаку не води порекло од неке крађе, али то ти је ризик
бувље пијаце.” 061/6578...
Д. К.
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ОБЕЛЕЖЕНА ГЛОГОЊСКА СЛАВА

ШИРОКО ОКО ПЕТРОВДАНА
Од фудбала, преко
позоришта, до
глинених голубова
Програми поводом славских дана у Глогоњу стартoвали су још
у петак, 5. јула, када је кренула
Летња лига у малом фудбалу,
чије полуфинале и финале није завршено до закључења овог
броја „Панчевца”. Потом је у
уторак, 9. јула, у Дому културе
изведена представа под називом „Категорички захтев”, а два
дана касније у пријатељској утакмици гости из Опова убедљиво
су победили домаћине са 7 : 1.
У Клубу пензионера играни су
шах и таблић, а београдски бенд
„Selected” свирао је домаће и
стране рок хитове увече, пред
стотинак људи, на платоу у Дому културе.
У праскозорје на дан славе
Удружење голубара приредило
је Петровдански куп, када је
тријумфовао Драган Спасић, испред Слађана Николовског, који је победио у надметању чланова друштва. Том приликом
одржано је и савезно такмичење на којем су Глогоњци остварили запажене резултате, па је
Стојче Цветковић заузео десето

Уручење златника најбољој ученици Николини Додић
место, а на регионалном нивоу
Јовица Илић био је девети.
Касније је у Цркви Светог Петра и Павла служена петровданска литургија. Након тога на
оближњем платоу су наступиле
фолклорне групе Дома културе, а на свечаној седници Савета Месне заједнице уприличено је резање славског колача.
Потом је госте поздравио
први човек Глогоња Славко
Јовановски, који се осврнуо на
период између две славе.

– Као најважније догађаје у
протеклом периоду истичем
то што су капела и зграда Дома културе добиле употребне
дозволе. Као Месна заједница трудили смо се да максимално домаћински утрошимо
но вац ко ји нам је до де лио
Град, па смо правили тротоаре у центру села, насипали неке калдрмисане улице гребаним асфалтом, уређивали дечја игралишта и излетишта на
Тамишу... Све то не би могло

без подршке нашег комуналног пред у зе ћа. До би ли смо
атарски пут дужине два километра, а чекамо на наставак
комасације и реконструкцију
водоводне мреже. Биће и комплетно санирана сеоска депонија. Поносни смо на рад наших удружења, попут ватрога сног дру штва, фол клор не
секције, КУД-а „Веселија” –
навео је Јовановски.
Након тога је заменик градоначелника Предраг Живковић, у име Месне заједнице,
доделио златник с Вуковим ликом најбољем ученику осмог
разреда Основне школе „4. октобар” – Николини Додић.
У остатку дана Удружење жена „Глогоњке” отворило је изложбу традиционалних јела, а
увече су наступили чланови локал не фол клор не сек ци је и
КУД-а „Веселија”, као и гости
из Црепаје.
Током викенда је пет екипа
фудбалера млађих узраста играло турнир, а секција ловаца
приредила је надметање у гађању глинених голубова, на којем су прва три места заузели
„Брестовац 1”, „Старчево 2” и
„Брестовац 2”.

БЕРИЋЕТНА СЕЗОНА НОВОСЕЉАНСКИХ ФОЛКЛОРАША

Успеси од Руме до Румуније
Новосељански Дом културе сезону приводи крају. Као и претходних година, предњачила је
фолклорна секција, чији уметнички руководилац Марија Вукославчевић истиче да је окупљен много већи број чланова
него иначе и да су распоређени
у разне групе – од предшколаца
и ансамбала школске деце, преко припремног и извођачког састава, до недавно оформљеног
погона рекреативаца са око четрдесет чланова и тек установљене женске певачке групе.
– Поносни смо на наше чланове првог извођачког ансамбла који су на покрајинском фестивалу у Руми, освојили сребрно одличје. Такође, и нашој
дечјој групи ученика нижих разреда припало је златно одличје
на Музичком фестивалу деце
Војводине, и то први пут за Дом
културе у овој категорији. Морам да истакнем музичку подршку коју у свему томе имамо од

нашег Народног оркестра – истиче Марија Вукославчевић.
Новосељански ансамбли гостовали су у Трсту, Краљеву,
Босанској Градишки, а угостили су колеге из Босне, Вршца,
Бешке, на концертима у локалној хали спортова, где је уприличена манифестација „Сусрет
пријатеља”, која је окупила преко двеста фолклораша.
– Учествовали смо неколико
пута на телевизијским снимањима, обогатили репертоар са
шест нових кореографија, обнављамо фундус костима, а редовно гостујемо како у земљи,
тако и у иностранству. С друге
стране, умели смо и да уживамо купајући се у бањи Ждрело,
као и на завршном роштиљу за
све чланове у јуну ове године
код нас у селу, што ће постати
традиција на крају сваке сезоне
– истиче ова фолклорашица.
А као круна, пред летњу паузу, реализовано је путовање

Месне актуелности
Ба нат ски Бре сто вац: ЈКП
„Комбрест” поставио је нову
вртешку на дечјем игралишту

Иваново: Радови на другој
фази реконструкције зграде у
којој ће бити вртић започети
су у понедељак, 15. јула.

у парку и центру села, а ускоро
стиже и њихалица „бубамара”. Омладинско удружење
покренуло је акцију „Флаша
за торбу”, а сваки грађанин
који у Месну заједницу донесе по десет пластичних флаша и чепова добиће платнену
торбу. Ових дана требало би
да Ми ни стар ство про све те
постави интернет у целој школи. Скупштина фудбалског
клуба је, након оставке Александра Обрадовића, за новог
председника изабрала Николу Ускоковића.
Банатско Ново Село: За новог директора Дома културе,
по одлуци Скупштине града,
постављен је Бојан Бољанац.
У току су припреме за такмичење у кувању банатског гулаша „Бангул”, које ће бити
одржано крајем јула.
Долово: На изборима за Савет
Месне заједнице свих петнаест места освојила је Српска
напредна странка, уз излазност
од око 45 одсто. На последњем састанку Управног одбора и Скупштине Удружења
жена „Доловке” за нову потпредседницу једногласно је
изабрана Катица Смиљковић.
Глогоњ: Бројним програмима
од петка до недеље, 5–14. јула. обележена је сеоска слава
Петровдан. Једино су рукометаши одложили турнир због

првог извођачког ансамбла у
бању Херкулане у Румунији.
Тамо је одржан међународни
фестивал фолклора, који је трајао недељу дана и за то време
окупио групе из целог света.
Новосељани су се представили
играма из Лесковца, Црне Тра-

ве и Бора, као и с неколико оркестарских нумера и певачким
наступом Кристине Мик, а за
одличан наступ припало им је
прво место.
Фолклораши секције Дома
културе планирају одлазак у
Беч и Праг на јесен.

кише и одиграће га у суботу,
20. јула, од 18 сати. Женска
јуниорска екипа ДВД-а „Глогоњ” учествује на Светској
олимпијади у Швајцарској.

Јабука: На изборима за Савет
Месне заједнице свих петнаест места освојила је Српска
напредна странка, уз излазност
од око 40 одсто. Поменути сеоски орган власти организоваће састанак са удружењима
у вези с договором око обележавања сеоске славе Свети
Илија. Турнир у малом фудбалу почиње у петак, 19. јула.
Ка ча ре во: Ма ни фе ста ци ја
Удружења жена „Етно-кутак”
на којој је требало да се у
субо ту, 13. ју ла, на СРЦ-у
„Језеро” представе мађарска
друштва, одложена је због временских прилика. Удружење
Македонаца „Вардар” намерава да отвори етно-собу под
називом „Стари крај”. ЈКП
„Водовод” уградио још једну
бунарску пумпу која ће пунити локално језеро. Ловачко друштво „Сиви соко” организовало је акцију уклањања грана које су пале на кровну мрежу фазанерије.
Омољица: На изборима за Савет Месне заједнице свих петнаест места освојила је Српска
напредна странка, уз излазност
од око 49,5 одсто. На „Видовданском турниру” у малом
фудбалу учествовало је седам
екипа, а прва три места освојиле су екипе „Кафетероси”,
„Дифовци” и „Росонери”.
Старчево: Све је спремно за
овогодишње „Дане дружења”,
који ће почети у четвртак, 25.
јула. Извиђачи су провели недељу дана у табору у бањи Ждрело код Петровца на Млави.

АКТИВНИ ДОЛОВАЧКИ ПЕНЗИОНЕРИ

Путешествије
по Војводини

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО У ГЛОГОЊУ?

Тамиш, парк и славски дани
Најтоплије годишње доба Глогоњ ци углав ном про во де у
парку или на оближњем Тамишу, а многи се у њему и
купају. То је мишљење насумично одабраних грађана овог
лепог села, које је најживље
баш ових да на, око сла ве
Петровдан.

про ше та и до
Тамиша. У доба да на ка да
има мање комараца, на живописну обалу поменутог водотока поведе и децу Ја ну (6) и
Вељка (3),
али се они
нај ра ди је
брч ка ју у
им про ви зованом
базену у дворишту. Дејан
наводи да месту недостају неки базен или играоница за малишане.
Је ле на Ра ду ло вић из
Алибунара често је у Глогоњу, где јој је лепше него у свом месту. Овамо
долази у госте код рођаке Данијеле Муцуј и једнаестогодишњег Валентина, који лети обожава
да се игра с другарима,
Јовановићи као и да се купа у кућном базену, а увече праДејан Јовановић (35), трго- ти дечје серије. Најлепше му
вац, каже да је лети најчешће је у време Петровдана, када
у парку, који је за сеоске при- не може да одоли играчкама
лике веома леп и уређен; свра- попут свемирских пиштоља.
ти и до локалног кафића, а Слично као и Киан, његов гост

Саша и Стефан
из Беча, којем се, такође,
Глогоњ веома допао.
Саша Стојановски (52),
угоститељ, слободно летње време користи за купање на плажи Скела, јер
сматра да је сада вода чиста. Воли и да предахне у
свом кафићу – пре подне
уз добар „еспресо”, а увече може и уз понеку „виљамовку” или „хајнекен”.
Он истиче да селу недостаје неко вештачко језеро, попут оног у Качареву, што не би било тако
тешко, будући да, како каже, постоји погодна локација на путу ка Сефкерину. Сте фан Трај ков ски

(26), диспечер у транспортној
фирми, који гаји и воће, апострофира Глогоњ као једно од
најживљих села, али наводи
да треба уложити у сеоски туризам. Што се Тамиша тиче,
он каже да се веома мало води рачуна о рибљем фонду и
присећа се да је некад упецао
шарана од дванаест килограма. Тог капиталца је, као и
други улов, вратио у воду, која је, према његовом мишљењу, пристојног квалитета.

Валентин, Јелена и Киан

Удружење свих пензионера
Долова наставља летње путешествије. Овог пута се њих
педесет петоро запутило на
банатску туру.
Влада Димитријев, задужен
за реализацију тих путовања,
каже да је прва дестинација
био Идвор.
– У тамошњем Дому културе одгледали смо документарац о Михајлу Пупину, након
чега смо прешли у његову кућу, то јест спомен-собу. Тада
смо од кустоса чули да се овај
велики научник по завршетку
Првог светског рата састао с
тадашњим председником Америке. Вудро Вилсон је након
тога од Румуна захтевао да овај
део Баната остане у Србији,
наводно само зато што је Пупин из Идвора. Потом смо наставили за Бечеј и дворац Дунђерски, у којем доминирају
слике Уроша Предића. Објекат

који је пре једног века саградио Богдан Дунђерски сада
званично припада Матици српској и издаје се у закуп, па је,
као свачији и ничији, прилично оронуо. Видели смо и ергелу коња, као и хотел „Фантаст”, а потом је уследио пут у
манастир Ковиљ, који према
неким претпоставкама датира из 13. века и времена Светог Саве. Обишли смо и једну
фарму недалеко одатле, са око
250 мангулица, које живе у
природном амбијенту – прича
Димитријев.
Ови витални пензионери
настављају путовање већ 30.
јула, када ће ићи у Јагодину.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара
Прегледе обавља

ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити
и тромбоцити)
и ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА,
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара
Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ПРОДАЈЕМ тросед, две
фотеље, комоде. Тел.
063/754-13-26. (80407)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ХЈУНДАИ санта фе, беспрекоран. 064/194-53-96.
(279619)
ФЛОРИДА 2007, солидна.
064/194-53-96. (279619)
ОПЕЛ астра 2007. годиште, 1.6 бензин, караван.
066/525-41-00. (280188)
ПРОДАЈЕМ тојоту у добром стању, регистрована,
повољно. Тел. 062/193-3605. (280037)
ПУНТО 1.2, 2001, 3 В, клима, даљинско, црвен,
135.000, одличан.
064/856-60-65. (280333)
ПУНТО класик 1.2, 2009,
металик сив, гаражиран,
одличан. 064/142-55-93.
(280333)
ХЈУНДАИ елантра, 2004,
дизел, 1.250 евра.
063/320-670. (280280)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ замрзивач 300
л, сандучар. 061/250-1228. (280258)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, повољно. 063/733-61-78
(СМС)

ЈЕФТИНО машина за
одвајање коштица из воћа.
064/201-72-16. (280268)

ПРОДАЈЕМ две ТА пећи и
тучану камин пећ на дрва,
повољно. Тел. 063/754-1326. (279337)

ПРОДАЈЕМ улазна врата за
стан, са сигурносном бравом. Тел. 062/979-63-20.

КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, луле, мешачи, дна. 331-586, 063/80574-60. (279415)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2, 3, 4, 6 кв), достава, монтажа, гаранција.
063/705-18-18, 225-930.
(280129)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније

КОМБИНОВАНИ фрижидер са два мотора, турбо
рерна, судо-машина, угаона тросед, гарнишна, шиваћа. Тел. 063/861-82-66.
(280284)
ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних џакова. Купци и обука обезбеђени. 064/424-95-10.
(280307)
АДРИА камп приколица,
пента, 7 кс, први власник.
066/408-426. (280305)

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

ПРОДАЈЕМ фрижидер 150
– 180 л, замрзивач вертикални 150 – 240 л, веш062/873-19-80; 064/503-30-11
машину, може ваше неисправно уз доплату.
ПРОДАЈЕМ фијат пунто
ПРОДАЈЕМ гарнитуру тро064/129-73-60., 346-790.
2003, власник, прелеп.
сед, двосед и фотеља,
063/823-34-93. (280346)
10.000, договор. 064/014- ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
81-42. (279668)
ПУНТО 1.3, дизел, 2005,
судопера 3.000 динара,
петора врата, фул опрема, ПОЛОВНИ телевизори на
нова. 371-568, 063/773у првој боји. 064/587-50продају, могућност заме45-97. (280296)
24. (280391)
не. 064/564-14-14. (279674)
ПРОДАЈЕМ половне стваГРАНДЕ пунто 1.3 дизел,
ПРОДАЈЕМ сточни јечам.
ри: шпорет пола гас пола
2007, фул опрема, прва
063/755-29-05. (280117)
струја, тросед, мало корибоја, петора врата.
ИЗДАЈЕ се магацински
шћен, два телевизора,
064/587-50-24. (280391)
простор 200 квм, АЦ „Зве- плинске боце, бицикл, алуПОЛО 1.9, СДИ, 2001,
зда”, Стевана Шупљикца
минијумски чекичар оџатроје врата, регистрован.
88. 063/278-250. (280104) ци. 064/187-20-13. (280322)
064/587-50-24. (280391)
ПРОДАЈЕМ опрему за кеПОЛО 1.4, 2003, петора
теринг и ресторан или
врата, фул опрема,
уступам комплетан посао,
156.000 км, на име.
договор. 064/128-37-25.
064/587-50-24. (280391)
(280325)
Сушени вреоци 13.000
ПУНТО 1.2, 8 В, 2010, пеШтаваљ коцка 13.800
ПРОДАЈЕМ черупаљку и
тора врата, атестиран
шурилицу за клање пилиПљевља
12.600
плин 114.000 км. 064/587ћа. 064/297-28-73. (280359)
Костолац
8.000
50-24. (280391)
Ковин коцка
7.500
ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, усправну, новија,
Сирови
вреоци
8.000
ВОЗИЛА
повољно. 063/690-269.
063/893-89-87
ПОТРАЖЊА
(280361)
065/893-89-87
• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

КУПУЈЕМ перје, старе слике, стари новац, сифон
флаше, сатове, старо покућство. 063/705-18-18,
335-930. (280129)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне Та пећи.
063/705-18-18, 335-930.
(280129)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, перје,
бакар, гвожђе, акумулаторе. 066/900-79-04. (270125)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (280141)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
долазак на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (280184)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазимо. 061/321-77-93. (280366)
КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, акумулаторе, фрижидере, замрзиваче, телевизоре, све остало. 061/322-04-94. (280366)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, олово, веш-машине, шпорете, замрзиваче, телевизоре. 061/10626-24. (280366)

КУЋА, нова, 170 квм, власник, хитно, Војловица,
48.000. 063/784-71-34,
063/771-75-96. (279131)
НА ПРОДАЈУ њива 96
ари, Пецара-Јабука .
064/366-13-87 (СМС)

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (277571)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до 1.800 евра.
063/165-83-75. (279454)

МАШИНЕ
ПРОДАЈЕМ clas markant
40. Повољно. Могућ договор. 064/14968-35. (280256)

АПАРАТИ
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм, дијапозитиве и све
врсте видео-касета квалитетно преснимавам на дигиталне медије. 063/288278, 013/343-563. (280160)

ИСПОРУКА ОДМАХ

ХРАСТОВА даска за једну
кухињу, циркулар, абрихтер, мало даске од трешње. 065/829-41-91.
(280149)

ДУПЛА балконска врата и
прозори, крека весо пећ,
тепих стазе, заштитна
ограда за дечји кревет, повољно. 064/158-34-34.
(280403)

ПРОДАЈЕМ четири ТА пеРАСПРОДАЈА новог наме- ћи, три од 3 кв, једна од
2,2 кв. 063/856-74-11.
штаја, столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/600- (280370)
14-52. (280175)
КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, дрвени кревети од
5.900. 060/600-14-52.
(280175)
ТРОСЕД, двосед, фотеља,
француски лежај, гардеробни орман. Котао на
чврсто гориво, повољно.
063/770-23-25. (280178)
ТРПЕЗАРИЈСКИ сто, угаона клупа, столице, терасне
фотеље, нови судови.
064/955-51-85. (280183)

ПОЛОВАН намештај са
ПРОДАЈЕМ козје млеко и
бесплатном доставом.
сир. 061/277-87-99. (280222) 061/317-07-67. (280388)
КАЈСИЈА, шљива, бресква, ПРОДАЈЕМ двогробно мекрушка за ракију, продасто на гробљу Котеж, урајем. Тел. 063/898-53-08.
ђен је оквир, постављене
(280340)
мермене плоче, мермерни
спомени. 064/499-13-04,
061/419-74-40. (280387)

ком путу, преко Сервиса
„Пивашевић”. 060/348-1988. (280187)

ОМОЉИЦА, плац, недовршен објекат 200 квм, гаража, струја, вода. 064/26005-34. (280190)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, полован намештај, белу технику. 061/641-30-36,
066/641-30-36. (280333)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

МРАМОРАК, комфорна
кућа, може и замена. Тел.
069/255-87-86. (280019)
КУЋА у Иванову, видети,
договор, 063/372-428. (278249)
ВЕЋА салонска кућа, М.
Горког 60-а, Панчево.
063/771-46-98. (279325)

КУЋА на продају, цена поПЛАЦ на продају 28 ари
на Кудељарцу градско гра- вољна. Тел. 618-625, Омољица. (279297)
ђевинско земљиште 1/1.
064/256-61-64 (СМС)
КУЋА на продају. Три
стамбене јединице, ЦГ башта. 060/800-20-27 (СМС)
КУЋА на Стрелишту, 120
квм, одлична локација, цена 40.000 евра. Тел.
063/186-63-24. (280033)
ПАНЧЕВО-ЦЕНТАР, укњижена кућа/стан, 67 квм,
власник. 061/295-40-40,
064/132-36-63. (279901)

ПРОДАЈЕМ казан 80 литара, са мешалицом, сачуван, 450 евра. 064/579-8655. (280380)

КУЋА 120 квм, два стана,
КУЋА, бања Врујци, 60
помоћни објекти, Цара
квм, 6 ари, продајем/мењам. 064/955-51-85. (280183) Душана, 5,5 ари. 064/075ПРОДАЈЕМ кућу на Јабуч- 23-67. (280220)

ПЛАЦЕВИ, Долово, Саве
Ковачевића, 31 ар, Лоле
Рибара – 16 ари. 061/65450-08. (280186)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (277571)
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БАВАНИШТАНСКИ пут,
56 ари, градско грађевинско, викендица, струја, вода. 064/280-60-53. (279930)
ПРОДАЈЕМ плац, Долово,
13,7 ари, 300 м код школе
и аутобуске станице, испред плаца је трим стаза и
игралиште. 013/275-35-53.
(279876)
ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, може и етажно власништво, 1/1. 064/327-6075. (279965)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
за стан 120 + 80 квм, помоћни објекти, легализовано. 064/421-02-71. (280124)

МАРГИТА, 4 ара, кућа,
ПР, 60.000; Стрелиште,
одличан, ПР, 45.000.
„Милка М”, 063/744-2866. (4823)
МИСА, прелепа, СУ, ПР и
ПК, Банатско Ново Село,
ПР + ПК, нова, хитно.
063/744-28-66. „Милка
М”. (4823)
КУЋА, Краљевића Марка
17, на 4.5 ара, власник,
без посредника, 38.000.
063/837-91-30. (2180235)

КУЋА, строги центар Тесле, код пијаце, погодно
за градњу станова, 75.000.
Договор. Тел. 062/872-3594. (280098)
ДОЛОВО, кућа на продају
са 30 ри плаца. Тел.
063/707-19-64, 062/10338-63. (280136)
ПАНЧЕВО, Рибарска, продајем грађевинско земљиште, 45 ари, фронт 30м,
власник. Тел 065/360-6270. (СМС)
ПЛАЦ 33 ара са кућом за
бизнис, Новосељански пут
131, код „Танка”. 064/27608-08. (280148)
КУЋА, две стамбене јединице, Горњи град, хитно.
065/513-87-30. (280156)

НА ПРОДАЈУ веш-машина
и фрижидер. 063/158-2750.

ПРОДАЈЕМ кућу у насељу
Топола, 130 квм, плац 7
ари, договор. Тео.
064/510-67-81. (280173)

ПРОДАЈЕМ амерички плакар димензије 235 х 270 х
53. Тел. 063/754-13-26.
(80407)

ПРОДАЈЕМ плац 4 ара, у
центру села Плочица. Тео.
062/101-31-73, 345-565.
(280176)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, фрижидер мали, плински шпорет и боцу, машину за
прање судова. Тел.
063/754-13-26. (80407)

ОМОЉИЦА, кућа + огроман локал, угао, 31.000,
кућа нова, укњижена, хитно, 16.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4823)

КУЋА, центар, 140 квм,
помоћни објекти, 17 ари,
центар, Иланџа. 064/07523-67. (279891)
ШИРИ центар, кућа 100
квм, 7 ари, 50.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(280251)
ЈАБУКА, двособна 64 квм,
4 ара плаца, чврста градња, усељива, 19.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (280239)
СТАРЧЕВО, Шумице, 120
квм, 4 ара, 27.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (280239)
КУЋА, Старчево, приземље, поткровље, подрум,
плац 12 ари. 065/262-4030. (280256)
ПРОДАЈЕ се кућа 89 квм,
нова грдња, у заједничком
дворишту у Жарка Зрењанина 32. Може да се користи као две зесебне целине. Усељива одмах, власник 1/1, укњижена, легализована. Тел. 063/84833-89, 013/315-303. (280269)
ПРОДАЈЕ се кућа за рушење. Плац 3,16 ари, Котеж.
064/324-12-48. (280303)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 57 квм,
на три ара плаца, легалиузовано, 24.000 евра.
063/771-42-24. (280224)

ПРОДАЈЕМ новосаграђену
кућу, Скадарска, 8 ари
плаца, одлична, 150 квм.
065/849-09-38, 060/33274-04. (280294)

ПРОДАЈЕМ кућу у Сефкерину, Ж. Зрењанина 161.
Тел. 064/359-53-45. (280231)

ПЛАЦ под воћем, Кудељарски, вода, струја, канализација, 5 ари. 060/30151-13. (279866)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
викенд-насељу Јабуков
цвет, поред ауто-кампа.
064/384-74-65. (280201)

СТАРА МИСА, 83 квм, 4
ара, трофазна, канализација, 35.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (280282)

УСЕЉИВА кућа и 12 ари
плаца, Банатско Ново Село. 310-697, 064/219-9550. (280218)

СТАРА МИСА, 46 квм +
гаража, 2.5 ари, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (280282)
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НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособни лукс станови, завршни радови у
току, могућност кредита.,
062/966-92-96. (280203)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ плац на Караули. Тел. 063/752-12-13.
(280337)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
34 квм, ЦГ, прелеп,
22.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (280090)

СПРАТНА кућа, 150 квм,
8.5 ари плац, Кудељарац,
50.000. Тел. 060/040-9651. (280314)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (280251)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице, ЦГ. 062/348-137,
013/367-261. (280328)

ЦЕНТАР, двособан, IV, ТА,
49 квм, 28.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(280251)

ВОЈЛВОИЦА, кућа од чврстог материјала, усељива,
130 квм, 4,20 ари, 28.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (280310)

СТАРА МИСА, старија кућа, 80 квм, 3,3 ара,
17.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280290)

ПРОДЈЕМ стан у Милоша
Обреновића, преко пута
Авив парка, 117 квм.
063/159-99-62. (279988)

КУЋА у центру на 3 ара,
све легализовано, власник.
060/320-55-59. (280396)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/38288-88. (288106)

КОТЕЖ , 36 квм, једнособан, 25.000, 56 квм, двособан, 28.000. „Медиа”,
315-703, ‘064/223-99-20.
(280244)

СТРОГИ центар, салонски,
170 квм, 40 квм тераса,
висок таван за још једну
етажу, квалитена инвестиција. „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (280236)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, први спрат, Радова
зграда, 35.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74.

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.
БАВАНИШТАНСКИ пут,
10 ари, викендица, струја,
вода, 20.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (280347)
НОВА МИСА, 180 квм,
трофаз. струја, демит фасада, гаража, ЦГ, 78.000,
договор. „Олимп”, 351061, 063/274-951. (280332)
КУЋА на продају, Цара
Лазара, близу Стакларе.
063/759-07-43. (280362)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ПРОДАЈЕМ спратну кућу
140 квм, у Банатском Новом Селу, Ул. 7. јула, гаража у склопу куће, иза куће
затворена веранда оо 30
квм, котларница и просторије за огрев. Плин је доведен до куће. Тел.
013/261-64-13. (280382)
ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, 1/1, Кудељарски насип. 063/472-669. (280389)

КУЋА, 100 квм, реновирана, Козарачка, 4 ара,
27.000 евра. 063/804-0785. (280377)
МОНТАЖНА кућа, 70 квм,
19.000 евра. Козарачка
10. 063/804-07-85.
(280377)

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 45.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50.(280251)

КУЋЕ за рушење близу центра, договор, ова Миса,
етажа, приземље, 80 квм +
тераса и гаража, 30.000.
„Лајф”, 061/662-91-48

СТАНОВИ
ПОНУДА

КУЋА, 13.000 евра, 60
квм, 2 ара, Козарачка 10.
063/804-07-85. (280377)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80
квм, IV, терасе, власник,
договор. 063/770-45-55.
(279041)

ПЛАЦ 6 ари, три стамбене
куће, јединице, посебан
улаз, 60 квм + 100 квм +
70 квм, 51.000 евра.
063/804-07-85. (280377)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ, 45
квм, центар Стрелишта,
26.500, договор.„Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (280236)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
79 квм, у строгом центру.
063/368-507. (280233)
ДВОИПОСОБАН, 66 квм, у
Карађорђевој улици,
58.000 евра. 064/171-2270, 064/090-10-92. (280212)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
квм,I, 35.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.(280251)

МИСА, 250 евра, ЕГ,
65.000; Миса, 160 евра,
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 ЕГ, 62.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (280323)
квм, трећи спрат, ЦГ,
31.000. (677), „Нишић”,
СОДАРА, 56 квм, ЦГ, V
362-027, 064/206-55-74.
35.500. (679), „Трем 01”,
(280239)
063/836-23-83. (280347)
СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65
квм, први спрат, укњижено, 27.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74.(280239)
КОТЕЖ 1, двособан, 54
квм, ЦГ, високо приземље,
сређен, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (280239)
БАЊА ВРУЈЦИ, спрат, 104
квм + 40 квм, тераса, на
равном, продаја, замена
за Панчево. 063/307-816.
(280275)
ОМОЉИЦА, строги центар, једноипособан, плац
код Бање, 7,6 ари.
064/021-19-31. (и)
ПРОДАЈЕМ повољно лепу
гарсоњњеру, полусутерен,
на новој Миси. 064/66586-51, 065/237-10-68.
(280286)

КОТЕЖ 2, двособан, 56
ПРОДАЈЕМ једноипособан квм, ВП, 32.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (279518)
КОТЕЖ 1, 2.5, IV, 38.000;
Тесла, део куће, 55,
ПРОДАЈЕМ реновирану
25.000. (338), „Јанковић”,
гарсоњеру, Котеж 1.
348-025. (280323)
064/235-69-32. (280217)
ПРОДАЈЕМ двособан стан, СТАН, мањи дворишни у
Скробари. Тел. 063/32555 квм, Ж. Зрењанина 18.
Тел. 063/771-18-49. (280246)
566. (280341)

СТРЕЛИШТЕ, 43 квм, ЦГ,
VII, једноипособан,
25.000,договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898. )

Прање тепиха

КОТЕЖ , троипособан,
ЦГ, III, лифт, договор.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (280347)

„ Д А Ј Л А”

СОДАРА, 75 квм, ЦГ, III,
две терасе, 42.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.

Бесплатан превоз

СОДАРА, 36 квм + 6 квм
тераса, усељив, укњижен,
без већих улагања. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, 85 км, ЦГ,
лифт, троипособан, два
мокра чвора. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (280347)

ЦЕНТАР, 34 квм, IV, ЦГ,
25.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (280332)
ШИРИ ЦЕНТАР, 54 квм,
двособан, комплетно ренвоиран, ТА, ВП, са кухињом, 38.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (280332)

064/422-52-40

НОВА МИСА, прелеп једноипособан са двориштем
и гаражом, 26.000. „Кров”,
060/683-10-64. (280400)
СТАН у Тамиш капији, 62
квм, IV спрат, ЦГ.
063/329-340. (280367)

(3/274498)

СТАРЧЕВО, добра одмах
усељива кућа са помоћним објектима, 9.5 ари.
063/725-99-37.
ШИРИ центар, кућа 60
квм, 2,30 ари, 37.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (280310)

marketing@pancevac-online.rs

НОВА МИСА, 50 квм, I,
једнопособан, TA, 25.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (280332)
КОТЕЖ 1, 60 квм, IV, ЦГ,
леп, усељив, 37.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (280332)
ДВОРИШНИ стан, 60 квм,
строги центар, двособан,
26.500. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (280332)
НОВА МИСА, гарсоњера,
I, 25 квм, ТА, тераса,
15.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30.
ТЕСЛА, Нови свет, једнособан, I, 39 квм, ЦГ,
25.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30.
КОТЕЖ 2, поткровље, 39
квм, једноипособан, прелеп, 22.500. „Кров”,
060/683-10-64. (280400)

ТЕСЛА, двособан, ПВЦ, 49
квм, VII, ЦГ, 29.000. (353), ЦЕНТАР, нов трособан, 90
„Премиер”, 063/800-44-30. квм, 73.000; двособан, IV
спрат, изворно стање, два
МАРГИТА, једнособан, II,
лифта, 40.000. „Лајф”,
33 квм, гас, 26.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30. 061/662-91-48

СОДАРА, 36 квм, ВП, ЦГ,
26.000; двоипособан, ЦГ,
договор. „Лајф”, 061/66291-48
ТЕСЛА, 37 квм, ренвоиран, 29.000; 39 квм, I, ЦГ,
26.000. „Лајф”, 061/66291-48
ЗЕЛЕНГОРА, 38 квм, IV
спрат, 25.000; Стрeлиште
42 квм, I спрат, 21.000;
Нова Миса, 35 квм, приземље, 12.500. „Лајф”,
061/662-91-48

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ двоипособан
стан, шири центар, до
38.000 евра, без посредника. 064/329-48-40. (280153)
Поправка старих кровова,
израда нових кровова,
израда баџа,
постављање фасаде,
зидање и малтерисање
СЗР „Зоки”
062/827-89-20
АГЕНЦИЈА „Дива” Панчево, Жарка Зрењанина 14,
купује стан у згради, исплата одмах. 345-534,
064/246-05-71. (1280236)

Петак, 19. јул 2019.

ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан-двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/20655-74. (282239)
ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза исплата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (2892239)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на новој Миси за
самце, војна лица. 063/83956-81, 013/370-398. (280213)

КУПУЈЕМО станове, куће,
брза исплата. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (280347)

ИЗДАЈЕМ стан за самца
или самицу, питати на
062/384-290. (280195)

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

ИЗДАЈЕМ ненамештен једноипособан стан на Тесли,
без централног грејања.
Звати од 16 до 21,
069/441-20-16. (286250)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ тан на дан, комплетно опремљен, 80 квм,
такође у понуди и смештај
за раднике, преночиште.
062/321-270. (2870247)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, код старог СУПа. Контакт особа Сандра Јовановић, 063/460-660.

РАДИМ на бувљаку, тражим дворишни стан са магацином за издавање у
Маргити. Јабучки пут.
063/838-11-34. (280297)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
студентима, код Стоматолошког факултета.
064/555-40-13, 069/36010-11. (280299)
ИЗДАЈЕМ полунамештену
кућу на старој Миси.
063/810-27-51. (280256)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на почетку старе Мисе самцу
или самици. 060/761-11-81.
ИЗДАЈЕМ лукс опремљен
стан, 54 квм, Иве Курјачког 8. 064/118-64-57. (280277)
ИЗДАЈЕМ кућу у центру
Мраморка. Тел. 061/18543-59. (2802789
ИЗДАЈЕМ стан, две собе,
кухиња и трпезарија.
064/130-36-02. (280399)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Содара, ЦГ,
клима, кабловска. 013/377КУЋА, једнособан стан са
148, 064/502-89-32. (280229)
8 ари баште на БаваниТЕСЛА, трособан стан, 74 штанском путу у близиини
квм, празан, ЦГ, лифт.
Стевичине касарне.
064/182-40-21. (280233)
064/133-53-36. (280308)

Лимарија „Марковић”
069/117-60-11 (2/279900)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Немањина 8.
063/196-49-63. (280204)
ИЗДАЈЕ се стан на Котежу 1, намештен, једнособан. Тел. 064/125-53-61.
(280162)

ЦЕНТАР, продајем локалординцију, 64 квм, договор. Тел. 063/808-49-75.
(280385)
ИЗДАЈЕМ локал 80 квм.
063/226-148. (280230)

КОТЕЖ 12, једноипособан, ЦГ, II, полунамештен,
140 евра, издајем.
064/888-59-60. (280242)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, ТА. 064/651-1221. (280261)
ДВОИПОСОБАН ненамештен, центар, 68 квм, ЦГ,
клима, две терасе, 150
евра + депозит. 064/123816-84. (280274)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници у центру. 063/550-166 (СМС)

КОТЕЖ 1, издајем двосбни стан, 59 квм, реновиран, празан. 062/407-252.
(280272)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19
и 37/19-др.закон)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.3159 К.О.Панчево, за потребе изградње апарт хотела спратности 2По+Су+ВП+5+Пс,
у Панчеву, Браће Јовановића 57, израђен од стране
„Evla Engineering” DOO, Београд, за инвеститорa
„Magnolia Lux” DOO, Панчево, Светог Саве бр. 60а.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 19. 07. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

СОДАРА, трособан празан, ЦГ, III спрат, лифт,
сређен, 200 евра.
064/837-26-70. (280276)

САЛОНУ у центру потребни фризери са искуством.
Плата 30.000. Тел.
064/470-74-43. (279884)

ИЗДАЈЕМ намештен двособанс тан у горњем граду, близу „бувљака”.
064/137-47-89. (280322)

WEIFERT дистрибуције пића потребни физички радници, виљушка ристи, као
и возач Б и Ц категорије.
Услови одлични. 062/446285. (279210)

НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни стан, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (280069)

DOO SILEX тражи раднике за рад у поризводњи,
Боре Шипоша 9-б. Тел.
063/109-78-88. (280246)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индикатор, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (278605)

КОМБИ превоз робе, намештаја, грађевинског материјала, селидбе. Транспорт, договор. 064/24382-85. (280155)

ПОТРЕБНА жена за одржавање зграда. 060/51783-00. (280373)
ФРИЗЕРСКОМ салону
„Срба” поребан радник са
искуством. 064/243-87-97.
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу рекламног материјала.
060/664-60-06. (280385)
ПОТРЕБНА конобарица
Kafe Picasso Панчево.
065/504-91-07. (2804012)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња и канализационих
цеви машинским путем.
062/640-741. (279885)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (280167)

СЕЛИДБЕ
• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и
демонтажа намештаја • Професионални радници
• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

ТЕСЛА, сређен локал, клима, аларм, укњижен, 41
квм, 29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (280281)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (279674)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (279316)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно и повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (280133)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, уградња
нових цеви, одгушења.
Монтажа санитарије.
063/812-48-62. (280154)
СПРЕМАМ станове, канцеларије, ординације.
063/430-409. (280181)

ПОТРЕБНА радница у
продавниц „Маркет Цеца”.
060/555-11-72. (180364)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал 70 квм,
Синђелићева 35. 064/21748-56. (279560)
ИЗДАЈЕМ локал, центар,
42 квм, бивша кладионица. Улаз са улице, излог.
063/101-69-37. (279506)
ИЗДАЈЕМ локал 50 квм +
магацински простор 40
квм, Книћанинова 14, може и као стамбени простор. 064/335-43-43. (280110)
ИЗДАЈЕМ локале 25 квм и
45 квм, центар Панчева.
060/333-52-61.
ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у пијацу, близина три школе. 060/351-03-56. (280161)
ИЗДАЈЕМ локал 15 квм у
пролазу Војводе Путника
29. 063/278-250. (280162)
ИЗДАЈЕМ локал 100 квм и
више канцеларијских простора. АЦ „Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278250. (280162)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм
код Аутобуске станице.
063/278-421. (280168)
ИЗДАЈЕМ локал у Ковачици, реновиран, 70 квм, два
улаза, главни и бочни, три
просторије, центар, власник. 062/438-353. (280259)
ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске станице. 352-105. (280301)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо
влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13. (277277)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци,
главни ред. 064/320-84-32.
(280394)

ПОТРЕБАН туристички
техничар са минимум годину дана радног искукства. Инфо. На тел.
066/355-101. (ф)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан близу Болнице. Звати после 17 сати.
060/163-35-95. (280371)

ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници прехране. Тел. 065/205-44-41,
065/205-22-65.
ПОТРЕБАН конобар и
радник у кухињи за рад у
ресторану., 064/149-9973. (280197)
ПОТРЕБАН радник за рад
у трафици у центру.
064/213-10-49. (280197)
ПОТРЕБАН возач Е категорије са искуством.
063/706-23-61. (280312)
ПОТРЕБАН помоћи радник
за молерско-гипсарске радове. 063/861-44-00. (280351)
CAFFE FLAMINGO тражи
конобара-ицу, са искуством. 069/364-10-04. (280357)

ИЗДАЈЕМ локал од 63 квм,
главна улица, повољно.
063/884-71-32. (280402)

ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију
штампе. 069/867-72-06.

ИЗДАЈЕМ намештен простор, може радници, Јабучки пут, близу нове фабрике. 065/219-14-22. (280187)

лимари, бравари
и помоћни радници
за рад на висини

ИЗДАЈЕМ локал, Цара Душана 21. Тел. 064/283-4835, 065/953-22-06. (280358)

ПОТРЕБНА млађа зена за
рад у куцћи. Тел 063/240403 (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан у Војловици.
Тел. 062/826-48-19. (280173)

ПОТРЕБНИ

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм,
близу Дома омладине.
064/359-55-44. (280285)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије. 063/666-755

ИЗДАЈЕМ намештену собу
за ученике и студенте, Содара. 064/439-40-89. (280128)

15

marketing@pancevac-online.rs

ПОТРЕБНИ: возач, хигијеничар, продавац у пекари. Mail: pekarasmiljanic@mts.rs 064/217-48-56.
(279566)
ПОТРЕБАН возач комбија
у велепродаји купатилске
опреме. 063/379-722. (280119)
ПОТРЕБАН кувар ресторану „Трешњица”. 064/36102-63. (280144)
ФИРМИ KND HIDRO INŽENJERING DOO потребни
мајстори водоинсталатери. Тел. 060/035-53-98.
ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер/фризерка у салону центру. 064/503-68-75.
(280146)
ПОТРЕБНИ куварица и
помоћна куварица, ресторан „Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(280162)
ПОТРЕБНА радница у кафани „Код Кузмана 013”.
069/290-69-81, Маријана.
(280172)
РЕСТОРАНУ ROYAL у Авив
парку потребан конобар,
кувар. 063/216-788. (280174)
ПОТРЕБНЕ две девојке за
рад у кафићу , позвти
061/275-54-35. (280192)
CAFFE SPORTISIMU потребна девојка за мењање
слобдних дана. 063/361777.
ПЕРЛА тражи конобар-ицу, козметичара и фризера
као замену док трају годишњи одмори. Тел.
065/344-54-66, 013/344546. (280288)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, преправке, поправке купатила, славине, вентили, одгушење канализације одмах.
061/193-00-09. (279684)
УСЛУЖНО шетање, чување
паса у пријатном амбијенту. 060/618-29-14. (280100)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03.

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (278081)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15. (279363)
*ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (280139)

КОМПЈУТЕРИ, сервис, поправка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/35103-54. (280161)
Ћевабџиници „Хало
Лесковац” потребна
ПОСЛОВОЂА.
Плата у зависности од
искуства + пријава +
топли оброк.
Тел. 062/896-39-78.
(7/280234)

МОЛЕРАЈ: глетовање, кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије. Повољно. 064/174-03-23,
062/790-881. (280171)
СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар, истовар,
монтажа, демонтажа намештаја. Дејан, 061/62614-50. (1280324)
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ПОСАО

ОГЛАСИ

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

ПОТРАЖЊА

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49. (280187)

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

КОМПЈУТЕРИ: сервис,
одржавање инсталације,
дугогодишње искуство.
060/354-55-54. (270179)

• Управљање стамбеним
заједницама
• Одржавање хигијене четири
пута месечно

РАДИМ кровове, зидање,
подруме, таване, селидбе,
бетонирање. 061/665-6624. (280189)
ИЗРАЂУЈЕМ нутритивне
таблице за прехрамбене
производе. 065/208-77-41.

• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

marketing@pancevac-online.rs

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (279238)

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК
• Управљање стамбеном заједницом

МАШИНСКИ ископ подрума, темеља, канала, одвоз
шута са утоваром, рушења. 063/771-55-44. (289127)

• Информисање станара

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо,
поправљамо и уграђујемо
са овереном гаранцијом.
Овлашћени сервис „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05.

• Хитне интервенције

• Организација радова на текућем
и инвестиционом одржавању

Бранислав Новаковић, пр
Контакт: 064/40-66-159

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95

ЛАЛЕ, превозим кипером
повољно грађевински материјал, ризлу, утовар/одТРАЖИМ посао водоинста- ТРАЖИМ посао фасадера. воз шута. 064/354-69-94.
латера, израда инсталациТел. 063/102-94-16. (279913)
ја, поправка и замена слаСЕЛИДБЕ „Бомбончић”
вина, вентила, водокотлиПОТРЕБАН правник
Борис, све релације по Срћа, ве-це шоља, када, туш
за рад на техничком
бији с комбијима, камиокабина. 063/102-94-16.
прегледу возила.
нима, екипа радника, куТРАЖИМ посао бетониратије, фолија за заштиту наОдлични
услови
и
радно
ња, зидања, малтерисања,
мештаја, 0-24, сваког дана
време. Јавити се послоизраде и поправке кровои недељом. Бесплатан додавцу
на
069/557-32-84.
ва. 063/102-94-16. (279913)
лазак и процена посла.
(3/280165)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуПлаћање могуће чековима
шења канализације, адаптаи преко рачуна. Борис.
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ
ције купатила, сервис.
013/352-536, 063/253-028,
радови,
квалитетно,
уредрадови,
повољно.
060/689013/377-930, 063/115-71-67.
064/444-66-74. bombonно и ефикасно. 066/93382-23. (280241)
КОСИМ траву, коров, ши- 67-90. (280210)
cicb@gmail.com, www.seСЕЛИДБЕ, превоз робе,
шам живу ограду, воћњаlidbe-bomboncic.com
ствари, утовар, истовар,
ци, викендице, дворишта.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
ТРАЖИМ посао гипсардоставе (потрчко). Милан, Борис, комбијем и камио061/301-49-58.
064/242-67-84. (280271)
ном, Војводина, Србија, са
ФИЗИЧКЕ послове , руше- ских радова, преградни
зидови, спуштени плафоили без радника. 013/352ња, ископи, бетонирања,
ни. Тел. 063/102-94-16.
кошење траве, одношење
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу- 536, 063/253-028,
ствари. 064/1222-69-78.
ТРАЖИМ посао молера,
шење судопере, купатила, 064/444-66-74.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
(280232)
кречење, глетовање. Тел.
адаптације, замене, поБорис – комбијима, камио063/102-94-16.
(279913)
правке, одмах. 013/331РУШЕЊЕ кућа, шупа, бенима, професионално, екитона, бетонирања, ископи, ТРАЖИМ посао грађевин- 657, 064/495-77-59.
па радника, све релације
ског
лимара.
Тел.
063/102обарање стабла, итд.
по Србији, откуп намешта94-16. (279913)
060/035-47-40. (280232)
РАДИМО сечење и цепање ја. 013/352-536, 063/253МАТЕМАТИКА, статистидрва, копање, кошење, чи- 028, 064/444-66-74.
ка, физика, информатика,
шћење шупа, тавана , поСЕЛИДБЕ и превоз робе
ПОТРЕБНЕ раднице
могућност месечног пладрума. Милан, 064/242„Бомбончић” – Борис –
за рад у кухињи и за
ћања, професор. Центар,
67-84. (280271)
комбијима, камионима,
роштиљем.
013/353-569, 066/405-336,
екипа радника, монтажа,
МЕЊАМ
пелене,
нега
по061/603-94-94.
Плата 40.000, за
демонтажа, паковање
кретних, непокретних.
СЕРВИС и монтажа клима
раднице са искуством
ствари, кутије за паковаТел. 061/660-31-84. (280273)
уређаја. 061/139-36-48.
+ пријава + топли обње, фолија за заштиту наКОСИМ траву тримером,
мештаја. Селите се без
рок. Плата за раднице
КОШЕЊЕ траве, сечење
косилицом. Драган.
стреса!!! Борис, 013/352дрвећа, вађење пањева,
без искуства 33.000 +
064/867-47-89, 069/044536, 063/253-028,
сејање траве. 064/196-17пријава + топли оброк.
22-56. (280293)
064/444-66-74. bombon32. (280200)
Тел. 063/897-55-04.
cicb@gmail.com, www.seКОШЕЊЕ зелених поврТРАЖИМ посао керамиlidbe-bomboncic.com
(6/280234)
шина,
одржавање
дворичара. Тел. 063/102-94-16.
шта, воћњака, крчење плацева тримером. Дејан.
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу064/932-52-86. (280292)
Фирми DOO „Trijera”
шење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентиШЉУНАК,
песак,
сејапотребне жене за рад у производњи,
ла, батерија, санитарије,
нац... одвоз шута малим
до 45 година старости
све за воду, 0-24 сата.
кипером до два кубика.
Пензионерима екстра по(280011)
Лаза.
065/334-23-38.
Рад на паковању готовог производа, производња се
пуст. Долазим одмах.
одвија у две смене. Одлични услови.
013/348-139, 063/811-74РАДИМ све физичке по89, Јовичин. (280157)
Свој CV можете послати на dejan.nikolic@trijera.rs
слове чистимо подруме,
таване. Наш превоз.
Превоз шљунка, песка,
064/144-37-65. (280352)
сејанца, одвоз шута.
ЧИСТИМО таван, шут, поСВЕ врсте физикалија, утовар, истовар, рушење, чишћење, разбијање бетона,
селидбе, одвоз шута и непотребних ствари. Дејан,
061/626-14-50. ()280324)

(7/279775)

ALM Nonwoven Manfuacturing D. O. O.
ТРАЖИ

1. Кројача или помоћника кројача за леговање ролни
2. Механичара са искуством за поправку и
одржавање индустријских шиваћих машина
3. Раднике са искуством у раду на
индустријским шиваћим машинама
4. Раднике за паковање готових производа
Сви заинтересовани могу да се јаве
– на бројеве телефона: 013/310-717; 063/207-114
– на email адресу: jelenailijevski@icloud.com
– или да дођу лично на адресу: Јабучки пут 54,
Панчево

ДОО „ХИДРОВОД” Панчево
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке),
013/341-292

тражи
1. Физички – помоћни радник
2. Механичар
3. Возач Ц категорије
4. Багериста – руковаоц грађ. машина
5. Зидар – тесар
6. Бравар
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично

друме, крчимо дворишта.
061/321-77-93. (280366)

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

СЕЛИДБЕ и транспорт
комбијем и камионом: демонтажа и монтажа намештаја, изношење непоПАРКЕТ постављам и хотребних ствари, професиблујем, мајстор с дугогоонални тим радника.
дишњим искуством из Де- Иван, 064/047-55-55. (280177)
бељаче, с материјалом или МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
без њега. Ноле (имам и
радови, ламинат. 061/283паркет), 013/665-220,
66-41, 064/317-10-05. (280320)
063/847-74-38. (4822)
БАЛТОКАД када, обнова
СЕЛИДБА, превоз друге
глазуре, пластифицирање,
робе, Панчево-даље. Цена 28 година с вама, гарандоговор. 013/366-843,
ција. www.baltokad.co.rs.
063/193-22-29. (27961)
065/347-55-02, 011/28830-18. (и)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351- радови, брзо и квалитетно.
062/827-92-03. (280351)
11-73. (280143)

УСЛУГЕ

МОЛЕРСКИ радови.
062/156-02-07. (280350)

Фирми DOO „Trijera”

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302820, 064/129-63-79.

потребан радник на одржавању
машина и алата,
машинске или електро струке

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498.

Предност ће имати особе са искуством у раду на
ексцентар пресама.
Одлични услови и могућност сталног запослења.
Ваш CV и пријаву можете послати на
sead.idrizovic@trijera.rs

РАЗНО
БАЗЕН, приватно, уредно
место за рођендане, славље и разне сусрете, недалеко од „Авива”. 060/32873-83. (279472)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску годишњу
карту издату од АТП-а на
име Даница Јакшић. (280134)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу ПА
633 Е, издату од Капетаније Панчево на име Зоран Ђуришић. (280163)
ОГЛАШАВАМ неважећом
дозволу за управљање моторним чамце бр. 2243/05
на име Зоран Ђуришић издату од Министарства за
капиталне инвестиције. (280164)
ДЕЧКО тражи девојку за
дружење. 065/675-23-25.
ИЗДРЖАВАЛИ би старије
за кућу или стан. Тел.
064/374-57-48. (2803209
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту издату од АТП-а на
име Цанко Динић. (280338)

ТУРИЗАМ
СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Сокотерме, ново. 061/636-0857, 063/768-32-68. (277629)
КРАШИЋИ, апартмани 6 –
8 евра, по особи, велика узбрдица. + 381 63 243 859,
+ 381 69 499 221. (278827)
СОКОБАЊА, издајем
апартмане центар, кабловска, паркинг. Слике погледајте на: www.sokobanjaapartmanimira.com Тел.
063/485-829, Мира. (и)
БАЊА ВРУЈЦИ, одличан
смештај код Слобе.
064/438-12-35. (279272)
СОКОБАЊА апартман,
центар, комплетно опремљен. Viber и број
065/205-45-48. Виолета.,
У СОКОБАЊИ издајем нове
апартмане. Тел. 064/99372-07, 064/507-20-84 (279326)
ИЗДАЈЕМ апартмане веома повољно, у сокобањи,
апартмани, хармонија
Стоиљковић Сокобања.
Www.apartmanisokobanja.info 018/837-717,
065/616-81-97. (2808395)

„HIPRA” d. o.o., Cara Dušana 17, Pančevo,
oglašava potrebu za zaposlenjem:
• Pomoćnih radnika za rad na pakovanju čelične
konstukcije i pripremi za pakovanje
• CNC operatera sa ili bez iskustva bez obzira na
školsku spremu
Prijave (radnu biografiju) ili informacije
slati na: office@hipra.rs 064/84-91-015

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19
и 37/19-др.закон)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ катастарских парцела бр.3107 и 3108 К.О.Панчево, за
планирану изградњу вишепородичног стамбеног
објекта са 18 станова, спратности Пр+3+Ман., који
се налази у улици Ослобођења бр.36 на кат.парцели 3107 и 3108, са обухватом УП-а и дела улице
Ослобођења, део кат.парцеле 8028/1 КО Панчево,
израђен од стране „АГП Студио” Панчево, за инвеститорa „Empora Construction” DOO, Београд, Љубе Дидића бр.14.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од
19. 07. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,
Панчево.

Петак, 19. јул 2019.
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком
од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати
БРАНКО ПОКРАЈАЦ

Вољена наша

7. XII 1942 – 12. VII 2019.
12. јула 2019. године, после кратке болести, у 77. години
преминуо је наш вољени
Ожалошћени: супруга СНЕЖАНА, кћер САЊА, син ЖЕЉКО, унуци ДАМЈАН, РАНКО, УРОШ и ДАНИЛО, зет ДЕЈАН, снаја ЈУЛИЈА, шурак ЗОРАН, породица ТРАЈАНОВСКИ и остала родбина и пријатељи.

ДЕСАНКА МОШИЋ
1959–2019.

МИЛАДИЈА АНЂЕЛКОВИЋ
1950–2019.

Сахрана је одржана 13. јула 2019, у 14 сати, у Војловици.

Изгубили смо те на трагичан начин.
Нема речи утехе за тугу и бол.
Живећеш заувек у нашим срцима.
Мирно спавај.

(11/2801399

Твоји најмилији: син ДЕЈАН,
ћерка ВАЊА, снаја САНДРА, зет ЗОРАН
и унуци АЛЕКСА и МИЉАНА

Наша вољена Миладија, преминула је 15.
јула, заувек ће живети у нашим срцима.

Последњи поздрав
С љубављу твоји најмилији
(34/280214)

(30/288206)

Последњи поздрав

С тугом у срцу и болом у души обавештавамо
пријатеље и познанике да је наша вољена мајка

КОВИЉКИ МАРИН
НАДИ ЋУК

1938–2019.

ВЕРОНИКА НИКОЛИЋ
преминула у 81. години, 10. јула и сахрањена
12. јула 2019. године на Католичком гробљу у
Панчеву.
Твоја изузетна личност,
твоје топло срце и
Твоја благост
живеће у нашим срцима и делима.

Ожалошћени: супруг ЖИВА, ћерке СНЕЖАНА и СЛАВИЦА и
унуци ЈОВАНА, ИВАНА, ПЕТАР и МЛАДЕН, праунуци ЛАНА и
РЕЉА и зет МИЛАН

Где год бисмо се пробудили, била си у прозору
Ти и Сунце
Била си нам увек на дохват руке као вода,
увек као ваздух присутна и неопоходна.
Воле те твоји: син НЕДЕЉКО
и ћерка ДАЦА са породицом

(100/280390)

Последњи поздрав
оцу

Заувек нас је напустио наш драги супруг, отац и деда

(83/280353)

Последњи поздрав
снаји

Последњи поздрав
снаји

НАДИ ЋУК

НАДИ ЋУК

Неутешни: ћерка ЈЕЛЕНА и син МИЛАН
(49/280257)

Последњи поздрав

ДУШАН КРСМАНОВИЋ
МИЛАНУ
ЖЕБЕЉАНУ
1940–2019.

ВЕРОНИКИ НИКОЛИЋ
Са пуно љубави и туге опростили смо се од наше
тете Вере.
Анђели чувајте је заувек, а ми ћемо у нашим срцима чувати док смо живи.

1940–2019.
Сахрана је обављена 16. јула 2019, на војловачком
гробљу.

од сина ГОРАНА

Вечно ће те памтити твоји: супруга ЕВА, син ЖЕЉКО,
снаја МАРИЈА, унуци МИЛОШ и НИКОЛА, унука НИНА, шурак ЈАНКО и свастика ЈАРМИЛА са породицом

(101/280311)

(39/280226)

од заове СТАНЕ
са породицом

од девера БОЖЕ
са породицом

(81/280353)

(82/280353)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгој

Њени: СЛОБА, ЈОВАНКА, САНЕЛ
и БОБА са породицом
(36/280216)

Обавештавамо кориснике
наших услуга да на цене
огласа и читуља одобравамо

ПО ПУСТ
свим радним данима
осим средом.

ДРАГИЦА
ВЕСЕЛИЋ
Последњи поздрав од супруга ДОБРИСАВА, сина
ЈОВИЦЕ, ћерке ВЕСНЕ и зета ГОРАНА, заове ПЕРКЕ,
њеног сина БОРИСА и остале унучади и праунучади.
18. августа 2019. даваћемо
четрдесетодневни помен.
(64/280311)

ГОРДАНА МОШОРИНАЦ
1948–2019.

НАДИ ЋУК

Последњи поздрав драгој сестри Гордани од
сестре ДИВНЕ, зета НОВКА и сестричине
ОЛИВЕРЕ

од породице
ЦВЕТКОВИЋ

(41/280237)

(84/280353)

НАДИ ЋУК
од породице
ТАДИЋ
(85/280353)
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На Петровдан, у Соко Бањи, изненада је преминула наша најдража

МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ
1937–2019.

МИЛКА НИКОЛИЋ

Сахрана је обављена 17. јула 2019. на Новом
гробљу у Панчеву.
Последњи поздрав нашем драгом супругу, оцу,
деди и прадеди.

рођ. Маричић
1950–2019.

Ожалошћени: супруга ВЕРИЦА, кћерке
ЛЕТИЦА, СВЕТЛАНА и СНЕЖАНА
са породицама
(78/380343)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 13. јула 2019, у 80. години, престало је да куца племенито срце наше вољене мајке, баке и свекрве

МАРИЈА ПЕРИЋ ЦВЕТКА
рођ. Шинковец
1939–2019.

Поздравили смо се уобичајено, као пред свако путовање. Ниси
се вратила. Ниси нас припремила...Твоја снага, неисцрпна
енергија и животна светлост дотакле су све који су те знали.
И кад је тешко – насмејана, без лоше мисли, у души девојчица.

Сахрана је обављена 17. јула на Новом гробљу
у Панчеву.
Вечно ћеш живети у срцима и мислима синова
ЗОРАНА и ЗЛАТКА, унука САЊЕ, ТАЊЕ и ЈОВАНЕ
и снаја ЛЕПЕ и АНИТЕ
(65/280315)

Празнину која остаје пунићемо најдивнијим успоменама.
Неизмерно те волимо.
Супруг ЈОВАН, ћерке ЗОРАНА и ЉИЉАНА,
унучица СОФИ, зетови АРПАД и ЛАЗАР
(72/280330)

Драга наша вољена и поштована

РУЖИЦА ИВАНКОВИЋ
МИЛИЦА КОВАЧЕВИЋ

30. III 1951 – 11. VII 2019.

1938–2019.

Испраћена је на њен последњи починак у суботу, 13. јула 2019, у 11 сати, на месном гробљу
Долово, уз многобројне пријатеље и познанике, којима се овим путем захваљујем.

МИЛКА

С поштовањем и љубављу ожалошћени
син ВЛАДИМИР

(5/280118)

1950–2019.
Поносни смо што смо те имали, а бескрајно тужни што смо те изненада изгубили.
Живеће увек у нашим срцима и мислима твој осмех, топлина и
племенитост.
Воле те заувек твоја заова МИЛОЈКА, зет ЂУРО,
девојчице ЈЕЛЕНА, ЈОВАНА и зет МАРКО
(73/280331)

Последњи поздрав тати

ТОМАНИЈА СИМИЋ

Неутешни: супруг БОЖИДАР, сестра ЂУЂА,
снаја ЛЕЛА и тетка са породицама
као и њени пилићи.
(54/280267)

3

Последњи поздрав
тетки и баки

6. јула 2019. године
преминула је наша
драга

Последњи поздрав

Последњи поздрав мајци од МИЛЕТА
(15/280137)

МИЛКА
НИКОЛИЋ

Последњи поздрав сестри

ПРЕДРАГ
КРСТИЋ

ТОМАНИЈИ СИМИЋ
од брата МАЛИШЕ са породицом
(75/2890336)

15. јула 2019. преминула
је наша вољена

Последњи поздрав
драгој сестри

Не верујем и никада нећу.
СЛАВИЦА

МИЛКИ

„Ко се веже за радост,
крилати живот уништи.,
Ко радост пољуби у лету,
живи у зори вечности.”
W Blake
Ожалошћени: ћерка
НЕЛА и син ИГОР
са породицама

од Јовиних другара
из клуба

(26/280182)

(59/280291)

Последњи поздрав драгом Педи

(79/1280348)

БОЈА БИКИЋ
рођ. Сантрач
1937–2019.
Сахрана је обављена
8. јула 2019, на гробљу у Качареву.
Ожалошћени:
брат МИЛАН
као и братанци
МИКИ и ВЛАДО
са породицама)

РУЖИЦИ
ИВАНКОВИЋ
1951–2019.
Постоји љубав коју
смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Твоји: ДАЦА, НИЏА,
БОГИ и ПЕЦА
(66/280316)

(86/280354

Последњи поздрав нашем драгом

Последњи поздрав

ПРЕДРАГ
КРСТИЋ
1952–2019.

МАРИЈА
ПЕТРЕВСКИ
баба Мара
Никада је неће заборавити син ДРАГАН, снаја
ЦВЕТА, унука ДРАГАНА
и унук ВЛАДИМИР са
породицом
/76/280337)

ТОМАНИЈИ
СИМИЋ
од СЛАВКЕ
са породицом

ПРЕДРАГУ КРСТИЋУ ПЕДИ
1952–2019.

Заувек,

Пријатељи: КОСТА, АГИ, ВИДОМИР, ПЕЦА,
ЉИШКА, МИРА, САВА, ВУЛЕ, ТАЊА ОРЛОВ,
МИШКО, ДУБРАВКА, ДАЧА, МИРЧЕ, ЉУБА,
З.Т.П, ШЕВА и КАЛАБА
Сахрана је обављена 16. јула 2019. године

(22/280157)

РАДЕТУ МАТИЋУ

Сећаћемо се твог осмеха, предивног гласа и
позитивне енергије

(43/280240)

сестра ЉУБИЦА, зет
СТЕВАН, брат ПЕТАР
и сестричине ВЕСНА и
ЈОВАНА са породицама

од станара у Лењиновој 18
и Маркета „Цеца”

(25/280170)

(4/280116)

Петак, 19. јул 2019.
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Мојим драгим родитељима

Драгом рођаку

Драгој тетки

ЈЕЛЕНИ Шурбановић РАНИСАВЉЕВИЋ
васпитачу, педагогу
1934–1996.

ГАЂАНСКИ СЛОБОДАНУ
професору
1943–2019.

СЕНКИ ЈЕФТИЋ
преводиоцу
1932–2003.

БОРИСАВУ Д. РАНИСАВЉЕВИЋУ
финансијском саветнику и републичком
финансијком инспектору
1937–2017.

од сестричине АЛЕКСАНДРЕ
и сина ПЕТРА са породицом

од рођаке АЛЕКСАНДРЕ
од ћерке АЛЕКСАНДРЕ
(94/280372)

19. јула навршава се
четрдесет дана откада није с нама наша
драга

22. јула 2019. даваћемо двогодишњи помен нашој вољеној

23. јула навршава се четрдесет најтужнијих дана откако нас је напустила наша најдража

У суботу, 20. јула, даваћемо четрдесетодневни
помен нашој драгој

МИРЈАНА МИЛЕУСНИЋ

СЛАВКИ СИМОВИЋ

рођ. Завршек
Тога дана,у 10 сати, посетићемо њену вечну кућу, положити цвеће и залити је сузама.

Ти си љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Неизмерно недостајеш...

Твоји најмилији: супруг БРАНКО, син МИРКО
са породицом, ћерка ИВАНА са породицом,
заова ВЕСНА и свекар МИРКО

Неутешна мајка ПЕТРА, братанице
АНА и МАРИЈА и снаја БИЉАНА

Великом човеку, дивној супрузи, мајци и баки с
љубављу њена породица

(103/280404)

(98/280387)

ЗОРИЦИ МЕНОВСКОЈ
МИРОСЛАВКА
ВУЛИН
Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Супруг РАНКО,
син МАРИНКО
са породицом, ћерка
ВИДА са породицом
и ћерка МИЛЕНА
са породицом

(93/280372)

(92/280372)

Ни једно наредно време не може донети што нам је
прошлост узела.
Још се боримо са истим болом, као првог дана. С поносом и поштовањем чувамо успомене на тебе.

У недељу, 21. јула 2019, у 11.30, дајемо четрдесет дана нашој вољеној

Драгој

(45/280448)

Четрдесетодневни помен нашој драгој

(62/280301)

СЕЋАЊЕ

МИРИ МИЛЕУСНИЋ

СЛАВКИ
СИМОВИЋ

рођ. Завршек

ЈЕЛЕНИ ТОРЊАНСКИ
РАТОМИР
НОВИЧИЋ

Породица ТОРЊАНСКИ
(102/280398)

Вољена наша Миро, твој одлазак оставио је дубок бол,
тугу и неизмерну празнину у нашим животима.
Била си јединствена и непоновљива.
Живећеш вечно у нашим срцима.
Твоји ујаци СТАМЕН и БЛАГОЈА, тетке ЗОРИЦА,
ЉИЉА и АНИЦА са породицама
(87/280378)

24. VII 2009 – 24. VII 2019.
24. јула 2019. навршава се четрдесет тужних дана од смрти

Заувек у срцима супруге МИЛОДАРКЕ и
ћерке ВИОЛЕТЕ са
породицом

Вољени никад не умиру све док живе они
који их се сећају.
У нашим срцима имаш
посебно место, у нашим сећањима си бесмртна.
Твоји: ДРАГА, УРОШ,
АНЂЕЛИЈА
и СТРАХИЊА
са породицама

(90/280366)

0. јула 2019, у 10 сати даваћемо годишњи помен

20. VII 2016 – 20. VII 2019.
Био си вредан и частан човек, чувар своје породице, велики
отац, супруг и поносни деда.
Заувек у мислима,
молитвама и срцима
твојих најмилијих
(63/1280306)

(44/280248)

21. јула 2019. даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

ДУШАН ЛАЗАРЕВИЋ
Фалиш нам као првог дана а већ четрдесет дана ниси
са нама.
Сестра ЈЕЛЕНА са породицом
(95/280374)

САВО МИЋИЋ
Помен ће се одржати, у 11 сати, на Новом гробљу.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ВИДОЈКУ ПЕШИЋУ
Породица ПЕШИЋ и сестре МЛАДЕНКА и ДРИНА
(88/280360)

21. јула, у 12 сати, даје се
четрдесет дана нашој драгој

ПЕТАР
ПАЈКО

Син ДРАГАН, снаја ЕСМА, унук МАРКО
и унука МАРИНА
(52/280162)

БОЈКА ДУМИТРАШКОВИЋ
23. VII 2018 – 23. VII 2019.
20. јула 2019. даваћемо годину дана нашој Боји.
Прође година, али не прође сећање на тебе.
Твоји најмилији

21. јула навршава се
година од смрти моје
пријатељице

МИЛИ БУКУР
1932–2019.
Остаћеш заувек у сећању твојих најмилијих

СЕЋАЊЕ

(77/280342)

20. јула 2019. даваћемо шестомесечни помен

ДАМЊАНОВИЋ

(80/280355)

У уторак, 23. јула 2019. одржаћемо четрдесетодневни помен

МИЛЕНИ ЈАКШИЋ
(99/280387)

Твоји синови
са породицама

ЉИЉАНЕ
НОВКОВИЋ
1936–2018.

БОГОЉУБУ СИМИЋУ
300-820, 300-830

Његови најмилији
(61/280297)

Хвала ти на лепом
дружењу.
МИЛАН
(23/280165)

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА

ДУШАН

17. VII 1921 – 29. VIII 2016. 17. XI 1922 – 19. III 2009.

6. IV 1952 –24. VII 2014.

Сећање на наше драге родитеље и брата.
С љубављу и поштовањем живе у нама.
МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД и АНДРЕЈА
са својим породицама
(32/280208)

АНИ БЕЛЂА
Неутешна ћерка
МАРИНА, унук
МАРКО и зет РАДЕ
(24/280169)
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Петак, 19. јул 2019.

Прошле су две године од одласка мог
тате

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо пријатеље и родбину да ће се у суботу, 20. јула 2019,
у 10 сати, на Новом гробљу, одржати шестомесечни помен нашој
вољеној

У суботу, 20. јула 2019. године даваћемо шестомесечни помен

БОШКУ СРЕТЕНОВИЋУ

БОЖИДАР МИЋА
ЛОЈАНИЦА

Љубави недостајеш сваким даном све више и
више...
Увек ћу те волети.
Твоја ВЕРА

ГОРИЦИ АДАМОВИЋ
23. II 1958 – 21. I 2019.

23. VII 2017 – 23. VII 2019.

(42/280237)

Бол и туга никад неће проћи. Наша срца куцају за тебе.
Недостајеш мама, Цуле.
Ти си била и остајеш наша звезда водиља.

С љубављу и тугом,
његова МИРЈАНА

Заувек у мислима са тобом, твоји: ћерка ТИЈАНА, синови САША и
БРАНА, отац БРАНО, сестра САЊА и брат ГОРАН

(7/280124)

(57/

Прошло је шест месеци откако више ниси са нама

19. јула 2019. године навршава се тужних четрдесет дана од изненадне
смрти оца и мог супруга

БОШКО
СРЕТЕНОВИЋ

СЈЕКЛОЋА
СВЕТИСЛАВА
НЕЗЕ

Прошле су четири године откако ниси са нама.
Али наша љубав не пролази...

ЂОРЂЕ КРСТИЋ
1950–2015.

МИРОСЛАВ
ЈАКОВЉЕВИЋ

ВЛАДИМИР ИЛИЋ

2009-2019.

2000–2019.

Окупићемо се са родбином и пријтељима у недељу, 21. јула 2019, у 11.30, на Старом православном гробљу.
ДАНИЦА, ДУШИЦА и МИЛИЦА

Време пролази, а бол
и туга заувек остају.
Мајка ДЕСА и сестре
МИРА и МИЛЕНА
са породицом

(27/280195)

(70/280329)

22. јула 2019. навршавају се три године откада
није са нама наш вољени

МИЛИЋ
ПЛАНИЋ
2011–2019.
С љубављу те чувамо
од незаборава.
Твоји најмилији
(40/280228)

Породица
СРЕТЕНОВИЋ
(60/280295)

Време пролази, а бол и туга заувек остаје.
Твоји најмилији: мајка МИЛЕНА и сестра
АЛЕКСАНДРА с породицом

Заувек у нашим срцима
и сећању.
Твоје сестре:
ЦВЕТАНКА БАЊАШ и
ЦВЕТАНКА СТОЈЧЕВСКИ
са породицама

Поводом четрдесет тужних дана од смрти свог
поштованог и вољеног
кума и друга

РИСТИЋ ВЕМИЋ
ВЕРИЦЕ

СЈЕКЛОЋА
СВЕТИСЛАВА
НЕЗЕ

(71/280329)

18. јула 2019, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашем
вољеном

Четрдесетодневни
помен драгом

ПЕТРУ
ИЛИЈИНУ

РАДОМАНУ АВРАМОВИЋУ
1950–2019.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији
Породица АВРАМОВИЋ

СЕЋАЊЕ

Твоја СНЕЖА
(50/280260)

ВИКТОР
ЛЕВЕР
1996–2019.
Знао си колико смо те
волели, али никада нећеш сазнати колико нам
недостајеш.

ДЕСАНКА
МАРКОВИЋ

ТОДОРА
МИЛКОВИЋ

(3/280113)

2013–2019.
24. јула 2019. навршава
се четрдесет тужних дана од смрти

Недостајеш.
Твоји најмилији
(68/280319)

Прошло је тужних
шест месеци ….
Бол и туга за тобом
никада неће проћи.

РАДИВОЈЕ
РАША
БЛАГОЈЕВИЋ

ПЕТАР
ПЕРИЦА
БЛАГОЈЕВИЋ

1922 – 20. VII 2003.

1952 – 23. VII 1996.

Твоја породица

ЛИДИЈА и ЈОВАНКА

(87/280359)

(31/280207)

СЕЋАЊЕ

ХИЛДЕ
ФУТИЋ
1940–2019.

Твоји најмилији

Нека те у тишини вечног мира прати моја љубав јача од заборава.
Твоја СНЕЖА

(29/280205)

(51/1280260)

21. VII 2002 – 21. VII 2019.

ПЕРО

СЈЕКЛОЋА
СВЕТИСЛАВА
НЕЗЕ

Супруга МИЛЕВА и ћерке ВЕСНА и ЈАСНИЦА

Ожалошћени кум
НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ
са породицом

(53/280264)

(20/280147)

23. јула 2019. навршава
се двадесет година откако нас је напустио

21. јула 2019. навршавају се две године откако
није са нама наш

СЕКЕЉ БЕЛА

СИНИША
ВУЧУРОВИЋ

20. јула 2019. даваћемо
двогодишњи помен

ВУКОЈЕВИЋ

ПЕТАР
ЂОРЂЕВИЋ

(19/280147)

(58/280284)

СЕЋАЊЕ
на наше драге

ДРАГАНА
МРЂА

Ожалошћени кум из далеке Канаде САША ВИТМАН са породицом

Поводом четрдесет тужних дана од смрти свог
поштованог и вољеног
кума и друга

од породица
САВКОВИЋ,
БУИШИЋ
и АЛЕМПИЈЕВИЋ

(89/280363)

(37/280219)

16. VII 2012 – 16. VII 2019.
Увек у сећању.
ЖИКА, АЦА и ВУК

(18/280147)

22. јула 2019. навршава
се четрнаест тужних година од смрти

Нека те у тишини вечног мира прати моја љубав јача од заборава.

МИТЕ
НАКОВСКИ

Његови најмилији:
супруга МИРЈАНА
и ћерка МАРИЈА

ЉУБИЦА

10. II 1945 – 20. VII 2001.
24. V 1948 – 24. VII 2016.
Oстајете заувек у сећањима.
Ваши најмилији
(91/280368)

НАДИ ВЕЛИМИРОВИЋ
Син НЕНАД, снаја МИРА и унука ИВАНА
(96/280376)

Увек си у сећању
супруге ЈОВАНКЕ,
ћерке ЉУБИЦЕ
и унука НИКОЛЕ
(9/280123)

С љубављу и тугом супруга БОЈКА, синови МИТАР и ГОРАН, унуци ЈОВАНА, МИЛОШ и АЛЕКСА и снаја ДРАГАНА
(8/28022)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 19. јул 2019.

Драга мама
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Најдража наша

ЉИЉАНА
ВИТОМИРОВ

ПАВИЦЕ

МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ
27. VII 2018 – 27. VII 2019.

24. VII 1994 – 24. VII 2019.

Скупиле су се године
туге и бола, одузето
ми је парче душе.
Твоја ДРАГАНА
са породицом

Свака моја реченица и порука која је везана за
њу, прераста у песму,
Свака моја мисао у бесмртну цесту.
О томе ни не размишљам, већ само пишем, а
некад сам знао да за њу живим и дишем.
Али живот иде даље и дане не броји, док је једна љубав остала у неком лепшем времену, да
заувек бескрајно замрзнута стоји!

Четрдесет дана прође као трен, а ти недостајеш све више...
СЕЋАЊЕ

Тужни с љубављу твоји: ДРАГАНА,
ВЛАДАНА и ПРЕДРАГ
(13/280132)

Драга

АЛЕКСАНДАР са породицом

(67/280318)

(48/280255)

ОЛГА СТАНКОВИЋ
19. VII 2015 – 19. VII 2019.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу,
20. јула 2019. године, у 10 сати, на Католичком гробљу,
давати шестомесечни помен нашој вољеној

ПАВИЦЕ
Прође четрдесет дана од твог одласка...
Успомену на тебе чуваће прија ЗЛАТА и ДАНИЈЕЛА

Твој СТОЈАН
(35/2802159

(14/280132)

Драга наша другарице

ЉИЉАНА
ВИТОМИРОВ

МИРЈАНИ АНЂЕЛКОВ

24. VII 1994 –24. VII 2019.

рођ. Крчадинац

Сећање на нашу драгу мајку и баку, на
њену доброту и неизмерну љубав.

Знала си колико те волимо, али никада нећеш сазнати
колико нам недостајеш.
Са љубављу и поносом ћемо те помињати и чувати у нашим срцима.
Твоји најмилији
(74/280334)

21. VII 2016 – 2019.

Увек твоји: ВЛАДА,
МИЛЕНА, САРА
и ПЕТРА

ЖИВОРАД АНЂЕЛКОВИЋ
ЖИКА
ЉИЉАНА
ВИТОМИРОВ

ПОМЕН

ЖИВКО
ЧАКАЛИЋ

РАНКО
ИЛИНЧИЋ
Вољени никад
не умиру.

24. јула навршава се једанаест година бола и
туге за мојим дететом.
Неутешна мајка
МИЛИЦА

(10/280130)

(6/280119)

У суботу, 23. јула, навршава се година откада није са нама наша

Твоји: мати и ћале
(47/280254)

18. јула 2019. навршава се двадесет осам
година откад није међу нама наш вољени
син и брат

Седам година није са
нама наша драга

СТОЈНА МУНИЋ
Тога дана, у 11 сати, даваћемо помен.
Вечно ћеш бити у нашим срцима.
Син МИЛАН и ћерка НАДА са породицама

Време као да стоји,
успомене живе и даље.
Љубав је стварно
вечна.

ВАЛЕНТИН
МАРИЋ ВАЊА

Породица ће давати четрдесетодневни помен у суботу, 20. јула, у 11 сати, на Старом православном гробљу
у Панчеву.
(28/280198)

25. VII 1995 – 25. VII 2019.

(12/280132)

ДЕЈАН
БАЧВАНСКИ

Дуго те нема са нама, а
сећања остају до краја
нашег живота. Волимо
те вољени Жиле.
Твоји: РУШКА
и синови СИНИША
и САШКО из далеке
Канаде

СЛОБОДАНКА
МАНДИЋ

(2/280100)

Трогодишњи помен нашој драгој

1950–2012.
Оставила си трагове
који се не бришу и доброту која се памти.
МИЛАН, КАЋА,
ДЕЈАН, САЊА и АЦА

СНЕЖАНИ МУНИЋ
Рођ. Вуловић
1956–2016.

Твоји најмилији
(46/280252)

(55/280274)

Тридесет четири годи- У суботу, 20. јула, у
не од смрти моје драге 10.30, даваћемо годимајке
шњи помен мојој супрузи

МИКИ и МИЛОШ
(16/280140)

Време пролази, туга и бол остају

МУНИЋ

Сећање на родитеље

НИКОЛА
РОКНИЋ

(17/280145)

Твојим одласком пре
четрдесет дана прекинуто је наше дугогодишње пријатељство.

(33/280211)

(38/280221)

Твоји: супруга СОЊА,
ћерка СЛАЂАНА
и син МИЛАН
са породицама

ПАВИЦЕ

Твоји: мајка СТОЈАНКА, сестра НАДА, зет
СЛАВКО, с децом ВЛАДИМИРОМ и ДРАГАНОМ

Године су прошле а
моја туга туга Тобом
никада.
БРАНКА и ЛАЗА
са породицом

22. јула навршава се
шест месеци како си
отишао тихо, како си
и живео, а твој лик и
доброта не бледе

1943–2019.

Био си наша звезда даница, сијао, радовао се,
љутио, патио, а онда се изненада појавила звезда падалица, која те узела и одвела заувек.

24. VII 1994 – 24. VII 2019.

Драгом тати, супругу и деди

ДУШАНУ ГОЛИЋУ

Остаћеш заувек у срцима твоје НЕВЕНКЕ и
ЉУБИЦЕ са породицама

(69/280319)

СЕЋАЊЕ

ЛАКУШИЋ

РАКИЛЕ
ЂЕШИН
ДРАШКО

НЕВЕНКА

17. VII 1987 – 17. VII 2019.

13,5 година

(56/280279)

Ћерка БРАНКА с децом

Њен син БРАЦА

ТОНИ ЂЕШИН

СНЕЖАНА ВЛАСТИМИР
27. VII 2016.

25. VII 2011.

СТОЈНА
23. VII 2018.

Њен супруг БРАЦА
са породицом

Њихови најмилији

(21/280152)

(1/280100)
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КУЛТУРА
Културни телекс

МУЗИКА
Од петка до недеље, 19–21. јула, башта Дома омладине, тамишки кеј и Народни музеј: фестивал „Wrong”.
Од петка до недеље, 19–21. јула, тамишки кеј: јубиларни
двадесети мото-скуп.

ИЗЛОЖБА „ВАЈАРИ/ВАЈАРКЕ СРБИЈЕ”

Разноврсност стилова
и поетика

У Народном музеју у уторак,
23. јула, у 19 сати, биће отворена изложба „Вајари/вајарке Србије” у организацији Вајарске секције УЛУС-а.
На расписани конкурс јавило се преко деведесет уметника, а изабрано је да радове
изложи седамдесет двоје аутора. Уметници су различитих ге не ра ци ја, по е ти ка и

МОЈ

стилских опредељења. Између осталих, учествоваће Радош Антонијевић, Оливера
Парлић Карајанковић, Милија Нешић, Дејан Калуђеровић, Горан Деспотовски, Весна Весић Црнобрња, Селман
Тртовац, Драган Ђорђевић и
Виктор Киш.
Ове године су први пут успостављене и награде.

избор

МОЈ

Светлуцави кликери
Драгана Купрешанин
стрип аутор
КЊИГА: Од 2014. године графички опремам едицију „Награда Милутин Бојић за младе песнике“ Библиотеке „Милутн Бојић“ из Београда. Док
се припремам за илустровање, често и неколико пута читам текст збирке. Мени посебно интересантна је збирка
младе песникиње Александре
Батинић „Мало присуство“
(2019). У пет повезаних песничких целина (Inter nos,
Неприпадања, Рупе и кликери, Превазилажења, Post tergum), ауторка на посебно занимљив начин ниже стихове,
градирајући их све интензивније и водећи читаоца кроз
свој песнички универзум. Након читања ове књиге, остајемо инспирисани за утврђивањем животних аксиома и
личном мером присуства у
њима. Књига на неуобичајен
начин (налепнице) визуелно
сажима Александрин свет,
илуструјући симболично игре
њених речи и луцидне менталне дисторзије, кроз обличје стакленог кликера.
МУЗИКА: На нашем облачном музичком небу, уочавам
ванредну светлосну појаву:
Краља Чачка (Ненад Марић).
Крајем 2016. године албумом
„Земља снова“ завртео се рингишпил сасвим ексклузивних
нота, које музички критичари обавијају фолијама блуза,
рока и џеза, а та музика је
ипак небрушена есенција, исувише јединствена за било какав опис. Текстови нас разносе кроз љуте облаке, празан
ваздух, рачуне и струју, шалтере и дијагнозе, у Истанбул.
Другим албумом („Спусти светлост на пут“, 2018) мајсторски размотава нити: панталоне на бандерама, низбрдо право, у Љиг! Изнова читајући и
слушајући Краља Чачка, враћам се мирном току, бриткој

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 19. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ФРАНЦУСКО-СРПСКА САРАДЊА

СПОРАЗУМ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И СТРИПА
Програм ће се
одржавати у два
града: Ангулему
и Панчеву
У оквиру посете председника
Републике Француске Емануела Макрона Републици Србији, у Београду је у понедељак,
15. јула, потписан споразум о
сарадњи у области културе и
стрипа између француских и
српских институција – Француског института у Србији, који је и иницијатор споразума,
Међународног центра за стрип
и илустрацију (Ангулем, Француска), Града Панчева и Агенције „Комуникарт”.
Споразум о сарадњи потписали су Жан-Батист Кизен, директор Француског института
у Србији, Пјер Лунгерети, генерални директор Међународног центра за стрип и илустрацију (CIBDI), Саша Павлов,
градоначелник Панчева, и Моника Хусар Токин, директорка Агенције „Комуникарт” из
Панчева.
– Посебно ме радује што је
Град Панчево одабран као место сусрета француских и српских стрип аутора и ауторки и
што је позив Француског института да будемо део пројекта дошао у време када се Панчево као град све више отвара
ка Европи. Култура и уметност
су за нас важни, јер на најбољи
начин ван граница промовишу
наше културно и мултиетничко наслеђе, али и савремену
уметност коју наши уметници
активно стварају – истакао је
Саша Павлов, градоначелник
Панчева.
Споразумом је предвиђено
успостављање првог резиден-

цијалног програма у области
стрипа између Француске и Србије, који ће се од наредне године одржавати у два града:
Ангулему и Панчеву. Циљ овог
споразума је јачање уметничке, научне, педагошке и културне сарадње између две земље. Између осталог, споразум
предвиђа заједничку организацију радионица и обука намењених цртачима, развој научне сарадње у виду студија и
чланака који се тичу српског
стрипа с циљем успостављања
библиографске базе, размену
докумената и библиографских
података, копродукцијски рад
на изложбама, организацију позајмица стрип-радова и друго.
– Велика је част бити препознат од стране Француског института у Србији као одговарајући партнер на овом пројекту, сигурно најзначајнијем до
сада у области стрипа у нашој

земљи. Француски носилац споразума, Међународни центар
за стрип и илустрацију у Ангулему, угледна је и интернационално позната установа и ми
ћемо у наредном периоду учити од њих, али и активно радити на промоцији српске стрипсцене у Француској, уз помоћ
нашег селектора Саше Ракезића (алијас Александар Зограф),
који одлично познаје домаћу
стрип-сцену – изјавила је Моника Хусар Токин, директорка
Агенције „Комуникарт”, поводом потписивања споразума.
Агенција „Комуникарт” последњих година у Панчеву организује „Нова фестивал”, у
оквиру чијег се програма одржава и посебан сегмент са акцентом на савременом ауторском стрипу. Прошлогодишња
изложба „Европско наслеђе у
савременом стрипу и илустрацији” окупила је педесет ау-

тора из целог света, а уврштена је и у национални програм
званичног обележавања Године европског културног наслеђа. Ове године Министарство
културе и информисања Републике Србије одабрало је ту
изложбу као један од програма који ће бити представљени у Културном центру Србије у Паризу.
Француски институт у Србији активно подржава савремене стрип-ауторе у нашој земљи.
Имајући у виду да је у Француској 2020. година проглашена годином стрипа, умрежавање Међународног центра за
стрип и илустрацију у Ангулему и Агенције „Комуникарт” у
Панчеву, уз свесрдну подршку
Града Панчева, а на иницијативу Француског института у
Србији, велики је подстрек за
српску ауторску стрип-сцену и
њен развој.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ

Нова музичка енергија у граду
Три дана,
три локације

мисли, извору суштине. Марићева музичка и песничка
мноштва преливају се из „два
минута среће“ у „три минута
смисла“, сасвим мале искре
радости и туге, којима слушалац бива опчињен у сјајно обојеном светлосном снопу.
ФИЛМ: „Последња авантура
Кактус Бате“ (2018, режија
Ђорђа Марковића) је необичан анимирано-играно-документарни филм који за мене
остаје једнако узбудљив пред
сваку следећу пројекцију. Испуњен је и испреплетен паралелним временским токовима и несвакидашњим причама које гледаоце воде у улоге
очевидаца, савременика, истраживача, а онда нас враћају
у себе саме, питањима о грешкама, праштању, кривици,
одговорности, тј. подсећају на
све истине које се налазе на
средини пута. У филму наш
познати стрип аутор, Александар Зограф, разоткрива део
мистерије живота и дела стрип
аутора Вељка Коцкара, који је
стварао у окупираном Београду (Други светски рат). Заинтригиран стрипом „Кактус Бата“ који проналази на панчевачкој бувљој пијаци, Зограф
креће у неизвесну авантуру у
којој из стрипа оживљава (и
прати га) анимирани кактус у
црвеној саксији.
Објашњење: Техничком грешком, текст објављен на овом
месту у броју 4820, с потписом Драгане Купрешанин, разликовао се од оригинала. Сада објављујемо аутентичну ауторкину верзију.

Од петка до недеље, 19–21. јула, у Панчеву ће на три локаци је би ти одр жан фе сти вал
„Wrong”, који се претходних
пет година одржавао у Бугарској, у месту надомак Софије.
Бине ће се налазити на тамишком кеју, у башти Дома
омладине и у башти Народног
музеја. Наступаће састави „Dog
Eat Dog”, ONYX, „Delinquent
Habits”, „Dope D. O. D.”, „Deez
Nuts”, „God Is An Astronaut”,
„Исказ”, „Ритам нереда”, „Smoke Mardeljano”, „Bvana Herbalajzer”, „Mikri Maus”, „The Underground Youth”, „Rolo Tomassi”, „Superhiks”, „Bitipatibi”, „The
Virginmarysmarys”, „The Black
Swells”, „Dok7” и „Tus Nua”.
Идеја да се фестивал премести у наш град настала је протекле године, када је у оквиру
ове манифестације наступио
панчевачки бенд „Исказ”. Фестивал је био званично отказан, али су неки концерти одржани. Према речима Зорана

Стефанова, фронтмена састава „Исказ”, листа извођача била је одлична, али можда бугарска публика није толико заинтересована за ове музичке
жанрове.

шем граду – рекао је организа тор фе сти ва ла Ни ко лај
Мареков.
На фестивалу ће, поред страних група, наступити и локални бендови.

– Мислим да Србија има
богату фестивалску историју
и културу. Имате фестивале
као што су „Гитаријада”, „Егзит”, „Арсенал” и многи други. Знамо да Панчевци воле
и радо дочекују андерграунд
извођаче, па смо на Зоранов
предлог одлучили да ове године фестивал одржимо у ва-

– Ексклузива је да ће доћи
култни хип-хоп састав из Њујорка – ONYX, што фестивалу
даје тежину. Подршка стиже и
из земаља у окружењу. Велика
је ово прича за овако мали град
– нагласио је Стефанов.
Организатори су желели да
задрже концепт, али да имају
што више различитих бендо-

ва. Музика коју ће изводити је
хип-хоп, построк, ска, рок, панк
и експериментал, а састави ће,
према врсти музике, бити подељени по стејџовима. На реци ће бити построк и психоделични бендови, док ће се у Дому омладине свирати урбанија
музика. У дворишту музеја свираће нишки састав „Eyot”, који
изводи џез фјужн.
– Циљ нам је да спојимо људе и да им приближимо ову
врсту музике. Бендови који ће
наступити нису до сада долазили у Србију, а посебно не у
наш град. Желимо да им покажемо да постоји друга страна
и људи који слушају ову врсту
музике – рекао је Зоран Стефанов.
Он је додао да ће доћи бендови који су у време када су
настали носили епитет квалитетних извођача.
Пан че во је про гла си ло
фести вал „Wrong” град ском
ма ни фе ста ци јом, а ло кал ну
подршку за одржавање фестивала омогућио је Дом омладине Панчево.

ПОЧИЊЕ 51. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

Мање средстава, мање учесника
Традиционална ликовна манифестација „Делиблатски песак”,
која се ове године одржава педесет први пут, почеће у петак, 19. јула, у Пешчари.
Ове године, због мање средстава која је КПЗ добила за организацију колоније, биће мање учесника него иначе. Из иностранства ће доћи Стефан Анчевски (Куманово, С. Македонија) и Невелина Јанакиева
(Плевен, Бугарска). Учесници
из ликовних центара Србије биће Велизар Крстић (Београд),
Наташа Будимлија (Београд),

Јелена Пуљецовић (Зајечар),
Марија Алексић (Ниш), Звонко Павличић (Косовска Митровица) и Томислав Сухецки (Вршац). У колонији ће стварати и
панчевачки уметници Ивана
Штопуљ, Маја Лазић (Банатско
Ново Село), Милосав Урошевић и Драган Ђорђевић. На размени ће ове године бити Драган Ђорђевић („Сокобања”), Милован Панић („Санџак инспирација уметника”, Нови Пазар),
Сања Момчиловић („Гамзиград”,
Зајечар) и Александар Станојев („Куманово”, Македонија).

Ре тро спек тив на из ло жба
„Сведочанство времена”, која
је организована поводом јубиларне, педесете године трајања
манифестације до сада је представљена у Панчеву, Смедереву и бугарском граду Русе, а у
плану су Крушевац и галерија
„Цвијета Зузорић” у Београду.
Рад Ликовне колоније подржао је Град Панчево с 300.000
динара, што је за двеста хиљада динара мање него што је било претходних година.
– Тражили смо више новца
него што смо иначе добијали,

јер смо хтели да променимо
ликовни материјал, да уведемо ланена платна и квалитетније професионалне боје. Такође смо желели да се плати
пут учесницима из иностранства. Међутим, ништа од тога
није било могуће, па смо се
усмерили само на то да буде
одржана што квалитетнија колонија с новцем који имамо –
рекао је Стојан Бошков, председник Културно-просветне заједнице.
Колонија „Делиблатски песак” ће трајати до 26. јула.
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НАШ ГОСТ: ЧЕДОМИР МИЛОСАВЉЕВИЋ, ИКОНОПИСАЦ

БИОСКОП „ЗВЕЗДА”

ДУХОВНИ ПУТ УМЕТНИЧКЕ ДУШЕ

Место на којем су
многи уживали

Чедомир Милосављевић
тумачење је: да би нашао „живу” воду, добро ћеш се облатњавити. Али ту призовем у сећање старца Јакова, његово трпљење и пребродим проблем.
Сујетне болести су велика тема и не може се сваком обелоданити; они који болују од
њих препознају се по томе што
говоре о својим победама и
туђим гресима.
Припрема за икону апсолутно искључује гордост, сликар
икона је онај који каже искрено: „Црњи од угља, гори од сваког”. Поред личне, скромне
припреме, потребно је учешће
у свештеном богослужењу, да
би иконописац видео у сваком
лицу одраз Божијег лика. Ако

митрополита Амфилохија из
сувог црногорског камена потекла је вода, имам част да
ми је он био духовни узор, руко по ло жио ме је за ђа ко на
1999. године, а затим и за свештеника у Црној Гори. Увек
ми је основна делатност била
иконопис и богослужење.
l Наручиоци вероватно имају различите жеље, али колико
слободе иконописац има при
сликању иконе?
– Увек ме изненади питање
о слободи у иконопису. То је
за мене питање личног сензибилитета, осећаја за склад боја и пропорције. Данас, на моју жалост, влада страх од „грешке у неком од канона ико-

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

Чедомир Милосављевић је рођен 1960. године у Панчеву.
Дипломирао је на Факултету
ликовних уметности у Београду, на одсеку сликарства, у класи професора Војислава Тодорића. Свештеник је Митрополије црногорско-приморске и
бави се иконописом.
ПАНЧЕВАЦ: Били сте полазник Школе цртања Дома омладине и тамо сте се припремали за упис на Академију. Како
памтите то искуство?
ЧЕДОМИР МИЛОСАВЉЕВИЋ: Школа цртања је била
кључна за мој живот. У наизглед неважним догађајима веома често у животу младог чове ка би ва пре крет ни ца. То
углавном схватимо тек касније, као и промашај због неприхватања идеалне могућности. Јер млади човек се проверава и кроз ватру и кроз воду да би испунио животни циљ.
Период сазревања у уметности траје и до тридесет пет година. Има много дана за премишљање због неуспеха и сасвим ма ло ра до сти. Ра дост
успеха меримо минутима. Посто је кон стант на бри га и
дилема, дани неизвесности и
сиромаштва.
У првој години учења у Школи цртања од изузетне важности био је Чедомир Кесић, академски сликар и мој први ментор. Имао сам искреног педагога са стрпљењем. Суздржан
у коментарима, али и одлучан.
Неколико месеци пре пријемног испита препоручио ми је
да кренем у Школу цртања у
Шуматовачкој улици у Београду. Производ тако доброг руковођења био је мој упис на
Ликовну академију у Београду
1982. године.
l Завршили сте сликарство,
али је свима мање познато како сте почели да се бавите иконописом. Да ли можете да нам
испричате како сте се одлучили на то? И уопште ваш сусрет
с религијом?
– Преображај се догодио у
манастиру Благовештење. Радио сам с ре ста у ра тор ском
екипом Завода за заштиту споменика, „упао” сам као замена. Био ми је то други боравак у манастиру, као помоћника на рестаурацији фресака. Нисам био крштен, имао
сам два де сет се дам го ди на.
Духовник отац Јаков, игуманија Михаила са сестринством,
сви насмејани и безазлени као
деца. Ја некрштен гледам „теслашким” очима и мислим се:
с десне стране старац духовник и монахиње који нас хране и увек добро расположени,
а с леве стране рестауратори
који у потаји причају вицеве
о њима и у цркви пуше и слушају транзистор. Кажем монахињама: „Ови људи вам се
подсмевају”, а оне као да не
чују, остају исто онако благородне. Игуманија ме пита чији сам и ја одговарам све како
налаже добро васпитање, последње кажем да нисам крштен. Старици као да су израсла крила, почиње високим
гласом: „Оче Јакове, припреми се да сутра крстиш Чедомира, зовите Живојина, побожног пријатеља манастира, да
буде кум, а ти, Чедомире, да
почнеш да постиш да би се
при че стио по сле кр ште ња”.
Духовник отац Јаков крстио
ме је 7. јула 1987. године. Неколико дана касније отац Јаков је са мном разговарао, седели смо поред цркве, летње
поподне, и он ми каже: „Бата
Чедо, не бих се изненадио да
постанеш свештеник”.
l Какве духовне припреме
претходе иконопису?
– Основна духовна припрема гласи: „Болуј болне болести да би те мимоишао бол
су јет них бо ле сти”. Крат ко

је неко иконописац, а из „оправданих разлога” не иде на богослужења и није активан учесник у животу цркве, прети му
опасност да неосетно скрене у
духовну прелест. Упознао сам
неке од њих.
l Које каноне је неопходно
испоштовати када су иконе у
питању?
– Само је један канон (правило) и он гласи: „Не иди код
славних иконосликара, него
код оних који нису на гласу,
да би се научио смирењу”. Mој
духовни отац у иконопису био
је монах Григорије. Он сам
није био иконописац, али је
био даровит и вешт дуборезац,
мајстор суминагаши папира и
првозамонашени у плодној духовној каријери митрополита
Амфилохија (Радовића). Епископ банатски Хризостом рукопроизвео ме је, према древном правилу, у чин иконописца и доделио ми грамату с
напоменом: „Да нико ко није
посвећен не може изображавати свете ликове”. То је било
на празник Обрезања Господњег 14. јануара 1995. године у
Храму Успења Пресвете Богородице у Панчеву. Молитвом

нописа” и бесконачно се понављају (копирају) исти древни предлошци. Страх је и код
наручиоца, а и код иконописаца. У последње време имам
став да не могу наручиоци бирати, по принципу „хтео бих
овакву икону Св. Јована, да
гледа овако, да боја буде оваква”, него могу само кажу име
светитеља и димензије. О свему осталом одлучујем ја, с ризиком да је не преузму ако им
се не свиди. Током претходне
две године један диван човек
је наручио неколико икона;
само би одредио величину и
то би било све. Када бих насликао икону, позвао бих га и
рекао: „Све што си замишљао,
у вези са изгледом иконе, сада је сасвим другачије”. А он
је увек одговарао: „То сам и
очекивао”.
l Које све технике постоје и
шта ви конкретно примењујете у свом раду?
– Користим све технике у
иконопису, немам предрасуде.
Углавном је везиво јајчано, али
и ту уживам у модификацији,
на пример додајем сирће уместо воде, или вино, или пак
бал зам. Акрил но ве зи во с

пигментом ми је веома често у
употреби. У понуди је изобиље
савремених материјала.
l Какав је генерално однос
људи према иконама? Како држати икону у кући и који су
обреди везани за њу у породичном дому?
– Икона Господа Исуса Христа и Пресвете Богородице и
све ти те ља у на шем до му је
контакт са оностраним, духовним и рајским обитељима. Однос је молитвени разговор с
прволиком помоћу иконе. Теологија у боји је један од назива иконографије. Углавном
Срби у својим домовима имају славске иконе и тако настављају традицију са својим прецима. Слава помаже и код препознавања у родбинским односима, мој отац је увек говорио: „Крв није вода”. Требало
ми је доста времена да схватим ту изреку.
l Где би требало да људи купују иконе? Да ли је то важно?
– Иконе је најправилније куповати у манастирима; један
од разлога је молитвеност монаха или монахиња иконописаца, а други разлог је и помоћ манастиру. Опет бих напоменуо да би било боље наручити икону у потребитом,
сиромашнијем манастиру. Треба избегавати куповину тамо
где је висока продукција, односно где се серијски слика.
Обавезно се претходно распитати о ценама икона да се не
осрамоти аутор.
l Да ли се сећате која је прва икона коју сте насликали?
– Прва икона коју сам израдио била је из књиге „Новгородске иконе”. Књигу сам позајмио из библиотеке Академије и могао сам да је задржим само преко викенда. Дакле, насликао сам прву икону
за два дана.
l Да ли сликате још нешто
поред икона?
– Понекад буде неки портрет
или мртва природа.
l Бавите се и фотографијом.
– Фотографија је за мене
увек била чудо технике, лакоћа реализације, а доступност
брзог „развијања снимака” у
компјутерском програму помаже ми да се одморим. Један
од раних фотографа рекао је:
„Да могу да имам десет фотоапарата и да их све поставим
да снимају исту сцену, јурио
бих по свету да што више догађаја забележим из више углова”. Било је и неколико изложби фотографија у Београду и
Панчеву, једна тема је била
музика, а друга о особама са
интелектуалним потешкоћама.
У току су припреме за нову изложбу фотографија, која ће се
ба ви ти пор тре ти ма глу ма ца
једног аматерског позоришта
из Панчева.
Мирјана Марић

Да ли се сећате када сте последњи пут гледали неки филм
у биоскопу? Колико је времена прошло од одлуке да удобност фотеље, кућног амбијента и слике на телевизору подредите сјају великог платна и
једином правом доживљају који може да се осети током гледања неког филмског хита у
некој биоскопској сали?
Панчево је некад имало три
биоскопа: „Звезду”, „Војводину” и Центар за културу, а данас само два: онај у тржном
центру „Биг” (како се однедавно зове некадашњи „Авив”)
и други, у Културном центру.
За први се може рећи да је
стварно светски по комфору,
али да доживљај ремети прејак звук приликом пројекције сваког филма. Зашто је то
тако, засад нема објашњења.
После прошлогодишње одлуке НИС-а да помогне куповину најновијег филмског
пројектора за дворану Културног центра пројекције филмова у тој дворани поново
подсећају на прави биоскоп.
Међутим, посете у тој сали
неупоредиве су са оним током претходних година.

Фридрих Хаубер, како се
звао човек који је поклонио
ово место Панчеву и Панчевцима, учинио је све да то буде за то време репрезентативан објекат. У оквиру биоскопа „Аполо” постојале су: сала
с 380 места с балконом, чекаоница, билетарница и летња позорница.
У почетку су се све филмске пројекције одржавале уз
музику правог оркестра. Тако
је било све док Хаубер није
купио опрему за звучне филмове и почео први да приказује тонске филмске пројекције у Панчеву. Захваљујући
томе публика у нашем граду
је 1927. имала прилику да премијерно одгледа тадашњи велики филмски хит „Бен Хур”.
После Другог светског рата, почетком педесетих година прошлог века, нова власт
је преименовала назив „Аполо” у „Звезда”. Године 1956.
затворено је панчевачко позориште и формиран Центар
за културу. Седам година касније припојено му је Градско
предузеће за приказивање филмова, у чијем саставу су били
сви панчевачки биоскопи. Пет

Биоскоп „Звезда”
За старије Панчевце нема
дилеме да су једини прави
биоскопи у Панчеву били „Звезда” и „Војводина”. Они се с
посебном носталгијом сећају
оног првог, јер сматрају да за
то има пуно разлога.
„Звезда” је била омиљена
и имала је статус култног места због тога што су у том биоскопу на репертоару често
били каубојски филмови. Ко
од оних којима је на првом
месту био тај жанр није волео да оде у „Звезду”, седне
на неку од старих и издрнданих столица и чека да се погасе светла, па да ужива у
авантурама Џона Вејна, Гарија Купера, Грегорија Пека,
Џеј мса Стју ар та, Хен ри ја
Фонде, Клинта Иствуда и других легенди вестерна? Таквих
нема.
Ко од љубитеља каубојаца
није бар неколико пута у „Звезди” гледао „Добар, лош, зао”,
„Било једном на Дивљем западу”, „Тачно у подне”, „Моја драга Клементина” и друге
класике међу каубојским филмовима? Ни таквих нема.
Гледати филм у биоскопу
„Звезда” био је посебан осећај, што и није чудно ако се
узме у обзир да је он саграђен још 1913. године, под данашњим именом „Аполо”, у
Улици Максима Горког.

година касније, 1968. године,
извршена је прва већа реконструкција, адаптација и доградња биоскопа „Звезда” и
куће у којој се он налазио.
Нажалост, после тога годинама више није било никаквих грађевинских интервенција, па је „Звезда” почела
убрзано да пропада. Због дотрајалости и бројних оштећења филмске пројекције у том
биоскопу су потпуно прекинуте 1994. године.
На срећу, крајем октобра
2013. године „Звезда” је започела свој нови живот. Уз
помоћ Градске управе, Културног центра и Дома омладине, кућа у којој се налазила „Звезда” и њена унутрашњост у потпуности су реновиране, за шта је плаћено 26
милиона динара.
„Звезди” је враћен стари назив („Аполо”), а некадашњи биоскоп је претворен у мултифункционални објекат на 600
квадратних метара, који се сада користи не само за филмске пројекције већ и за концерте, изложбе, журке, трибине, диско-вечери и друге програме за младе. Не само да је
тиме заустављено даље пропадање „Апола” већ је ово некада култно место за старије Панчевце постало омиљено и неким новим клинцима. М. Г.
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Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Без разлога сте напети, што може узроковати озбиљне свађе с
партнером, па и прекид односа.
С друге стране, ухватила вас је
летња еуфорија, па сте почели да
трошите без контроле. Обуздајте
се, без обзира на повољне пословне и финансијске аспекте.

Из неког разлога небо вам је наклоњено и донеће вам једну успешну
седмицу, финансијски и пословно.
Нећете на дужи период имати разлога да се жалите. Имаћете довољно времена да свој емотивни живот
доведете у комплетну хармонију, а
могућ је и изненадни пут.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Ако је икако могуће, одложите
пут. Водите рачуна о својим личним документима, пазите шта и
коме причате и чекајте да ова
седмица прође. Немојте се упуштати у било какве расправе,
јер ћете из свега изаћи као
губитник.

Колико год ситуација на послу изгледа замршено, немојте одустајати од својих замисли. У тренутку
када све изгледа изгубљено, ситуација се преокреће у вашу корист.
Немојте инсистирати на решавању несугласица с партнером, завршиће се фијаском по вас.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Послови ће се низати један за
другим, али ће вам се и исплатити. Будите опрезни ако купујете
електронику да не бисте доживели непријатности. Љубавни живот вам је као клацкалица. Упорно инсистирате на односу који не
постоји у стварности.

Кад се сви одмарају, ви добијете
жељу да средите простор у ком
живите. Новца неће бити колико
очекујете, али мања свота стиже
вам средином седмице. Будите
лењи, то није грех. Слободни
Стрелчеви ће флертовати без жеље за нечим конкретним.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Нервоза коју осећате у стомаку је
непотребна. Узећете ствари у
своје руке и све ћете експресно
решити, тако да крај седмице дочекујете потпуно чистих рачуна.
Следи вам и мањи новчани добитак. Љубавни пламен вас је обузео и потрајаће.

Прави тренутак је да кренете у акцију и остварите своје пословне
замисли, јер док други спавају, ви
радите. Будите одлучни и истрајни
у својим захтевима, форсирајте
људе с којима радите и успећете.
Немојте запоставити партнера,
без обзира на пословне обавезе.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Припазите да све што радите буде легално, јер у противном можете доживети непријатности.
Нудиће вам се добра пословна
прилика за партнерски посао.
Када треба, пристаните на компромисе. Стабилна љубавна ситуација за већину Лавова.

У вама расте жеља да од свега
дигнете руке и завучете се у неку
рупу док све не прође. У стварном животу то не иде тако. Ако
можете, идите негде где ћете обновити енергију, смирити ум и
размислити о свему. Не тестирајте партнера, превише је ризично.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Помало сте расејани, али за вас
нема одмора. Већина путовања
биће пословне природе. Имаћете
неколико ненаданих добитака, а
могуће је и склапање доброг посла. Девице које су у вези имаће
прелепе тренутке с партнером,
слободнима предстоји авантура.

(19. 2 – 20. 3)
Пословна вест коју дуго чекате
стићи ће и биће боља но што сте
се надали. То вам даје ветар у леђа да почнете да решавате нагомилане проблеме и дуговања.
Биће и неколико изненадних добитака. Почните да планирате одмор с породицом или партнером.
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СТОНИ ФУДБАЛ ОПСТАЈЕ УПРКОС СВИМ ИСКУШЕЊИМА

УЗБУДЉИВ КАО ПРАВИ, САМО ЈЕ МАЊИ
У Панчеву се почетком седамдесетих година прошлог века
у луна-парковима и на вашарима појавила нова атракција
– стони фудбал. А онда су момци (и девојке, зашто да не),
што у синглу, што у дублу, показивали рефлексе и концентрацију баратајући с једанаест
пластичних играча нанизаних
на четири шипке.
И то је било тако до пре дванаестак година, када је ова, дотад пука забава, захваљујући
потпуним ентузијастима, почела да прераста у прави спорт.
У међувремену се та магична игра из вашарских шатри
преселила у приватне куће,
играонице, тржне центре и што
је најинтересантније – у просторије ИТ компанија.
Минијатурна фудбалска игра
на столу за којим две или четири руке управљају с једанаест
играча (голман, два бека, везна „петица” и нападачка „тројка”), распоређених на четири
шипке, била је синоним за добру забаву. Да у њој постоји више од тога, нека магија, уверили су се многи које је то „нешто” намах обузело и не пушта
малтене до краја живота.
Ту тешко објашњиву љубав
дубоко је осетио и наш суграђанин Милош Ђорђевић, који
је зарад ње жртвовао многе друге (и исплативије) благодети.
Штавише, преточио је страст у
мисију, па већ дванаестак година промовише стони фудбал
у нашем граду, Србији и где
год се задеси.
То га је довело до места председника Федерације стоног фудбала Србије, првог и засад јединог, а израз који најбоље описује његово битисање на тој
„функцији” је голи ентузијазам.

зују, па чак и нема јасног и
гласног радовања. Све то убија
лепоту и игру своди са читавог
спектра на неколико боја – наводи Милош.

ИТ ренесанса стоног
фудбала

Балкански куп у дворани „Аполо” – учествовало сто играча из пет земаља
када је у Великој Британији навијач „Тотенхема” добио инспирацију тако што се на трибинама зезао кутијом шибицама и
дрвцима, а његов сестрић је, наводно, направио први сто у Америци. Озбиљнија експанзија кренула је четрдесетих година у
Француској и Италији, а северни део Апенинског полуострва
је колевка стоног фудбала какав

Он додаје да су ту чудесну
игру на ове просторе донели
луна-паркови и Роми који су
неким својим послом боравили у земљи гондола и шпагета.
– Они су практично били
најбољи играчи када сам почињао, као и људи који су провели неко време у италијанским затворима. Према мојим информацијама, први сто

овај загрижени стонофудбалер.

Панчево регионални центар
Почело је, како каже, у једном
локалу који више не постоји,
где се окупљала екипа истинских заљубљеника и неретко
„окретала шипке” све до зоре.
– Само у том локалу било је
преко тридесет турнира, па у

Љубав на први мах
Но вратимо се коренима ове
неописиво атрактивне игре, коју може да игра мушко и женско, старо и младо, па чак и
здраво и, нажалост, оболело...
– Управо је један од родоначелника ове игре, шпански песник и револуционар Алесандро Финистере, када је видео
полупокретну децу – жртве грађанског рата тридесетих година прошлог века, пожелео да
им обезбеди нешто што чиме
би могли да скрену мисли. Ипак,
прапочеци настанка стоног фудбала сежу чак у 1890. годину,

спорт, чак и у Србији и Панчеву. Ипак, Ђорђевић наводи да
ту постоје предности и мане.
– Када је о правилима реч,
разликовала су се чак и од села до села. Стандардно се играло на жетон и пет лоптица, а
негде по „вашарским” правилима није важио гол „петицом”, док у профи спорту никако није дозвољено „роштиљање”. С друге стране, код врхунских играча често се може
заредом видети један те исти
школски ударац, у који је играч
најсигурнији, док је код аматера та шароликост неупоредиво већа. Професионалци, рецимо, користе махом такозвано повлачење или „снејк” из
спина, што је довело до тога да
клинац од петнаест година са
до перфекције увежбаним нападом може да победи било
кога. Знам и неке који месецима анализирају противнике на
„Јутјубу”. С друге стране, иако
је страст подједнака, можда је
емоција већа у вашарској игри,
јер је професионалци не пока-

Он истиче да је раније 95 одсто столова било у локалима, а
само пет у кућама, а да је сада
обрнуто, па то сигурно више
није игра на жетоне. Некад су
луна-паркови имали по десет
столова, а сада често немају
ниједан.
– Мање је столова и у локалима него пре десетак година.
У граду их је свега неколико,
као и у Новом Селу, Иванову...
Чињеница је да моја и нешто
старија генерација сада већ има
нека друга посла, а млађи су
нешто мање заинтересовани.
Зашто – тешко је рећи. Можда
се најбоље објашњење крије у
речима једног Американца који је радио као промотер стоног фудбала седамдесетих, када су турнири вредели и до милион долара. Он, дакле, каже
да је стони фудбал прва „аналогна” жртва настанка „пакмена” и других видео-игара. Али
у последње време догађа се нешто што би се могло назвати
затварањем круга. Наиме, у свету, па и у Србији, стони фудбал почиње да доживљава ренесансу управо у ИТ компанијама. Оне га под обавезно имају за рекреацију запослених,
јер је то игра коју може да игра
свако, па га и многи Панчевци
играју у београдским фирмама. Због тога тренутно највише играча долази из тог света
и у односу на оне од пре двадесетак година много су платежно способнији. Још нешто –
испада да ће управо колеге или
деца оних који су измислили
видео-игре и тиме готово уништили стони фудбал сада да га
промовишу као популарну аналогну игру – закључује овај ентузијаста.
У преводу, оживеће га они
који су га убили.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”
Отварање тренинг центра у Панчеву у октобру 2015. године – Милош (први здесна)
ми знамо. Тамо на малом простору постоје четири фабрике,
из којих су долазили сви столови у бившу Југу – почиње приче Милош.

НЕ КЕ ШИП КЕ МО ГУ ДА БУ ДУ ОПА СНЕ
Веома је упадљиво то што је и на светском првенству у Шпанији јасно назначено упозорење да на појединим столовима шипке излазе на другу страну и могу да буду опасне.
– То је доказ колико се у Европској унији о свему води рачуна, док у многим нашим дечјим играоницама постоје такви,
и то јефтини кинески столови, али нигде не стоји никакво упозорење. Рецимо, када се играч сагне по лоптицу, шипка му
је баш у нивоу слепоочнице, па је сва срећа да се досад, бар
колико ја знам, ништа лоше није догодило. Стога препоручујем да се користе столови с такозваним телескопским шипкама, то јест са онима који не прелазе на другу страну. Или
да се макар истакне упозорење – апелује Ђорђевић.

је у Србију, тачније у Параћин, дошао шездесетих година прошлог века, а почеци у
Панчеву датирају из седамдесетих, када је близу Гимназије постојао аутобус код извесног Гезе, где су ученици играли кад побегну са часова. То
је та да би ла пот пу но но ва
ствар, када пикадо није постојао ни у траговима, а од
билијара се могао срести само онај с „кићом”. И нама је у
основној школи то био разлог
за бежање, јер је у луна-парковима обавезно било и стоног фудбала. И тако, са својих дванаестак година, безусловно сам се заљубио у ту
игру и отад сам у том свету. А
нарочито од 2008. године, када смо ову игру почели да претварамо у спорт – наставља

Старчеву петнаестак, а дошли
смо дотле да 2016. године у целој Србији буде преко двадесет
такмичења. Годину дана раније отворен је први српски тренинг центар, и то у Панчеву,
као једини од Софије до Салцбурга. У њему су столови пет
свих светски признатих брендова. Три пута смо, заједно с
Хрватима и Словенцима, организовали куп „Балкан опен”, на
којем су учествовали Мађари,
Бугари, Италијани... Доводили
смо по сто и више играча, а
много њих препознаје Панчево
само по тим турнирима, што
сматрам и великим личним
успехом. Ваљда сам због тог
силног залагања у марту 2014.
године и једногласно изабран
за првог председника Федерације стоног фудбала Србије. У
међувремену сам успео да анимирам и неке добре играче нашег порекла који живе у другим земљама да играју под српском заставом, па смо тако освојили треће место на једном планетарно престижном такмичењу у Аустрију. Наша земља имала је и представнике у синглу и
дублу на светском првенству у
Шпанији. Занимљиво је да се
идентично зову: Влада Поповић – истиче први човек стонофудбалског савеза.
Све су то докази да је могуће
од вашарске игре направити

Стране припремио

Европска лига шампиона у Београду

Јордан
Филиповић

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

Жута
Ова бескрајно симпатична куја
раздвојена је од својих беба и избачена на улицу. Била је једно време испред радње у Улици Моше
Пијаде, али тамо су људи претили
да ће је се решити, па је пребачена на друго место. Нажалост, ни
на новој локацији није претерано сигурна, с обзиром на то да
се налази одмах поред прометног пута на Котежу 2.
Жута је мало плашљива што се тиче других куца, а људима прилази и воли да се дружи; веома је умиљата и мазна,
идеална да неком буде диван друг.
Биће стерилисана следећег месеца, а све друго може се сазнати на број телефона 065/523-07-46.

Дога
Овај доброћудни џин појавио се
наизглед ниоткуда пре неколико
дана усред Старчева. Иако није никога нападао, људи су због његове
величине почели беспотребно да
паниче и страхују.
Дога се тренутно налази у градском прихватилишту у Власинској 1 на Кудељарском насипу. Власник се није јављао,
нити се неко други распитивао за њега, па уколико га неко
препознаје или жели да га удоми, може да се јави на 352-148.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ПЛАНИНАРИ „ЈЕЛЕНКА” И ОВОГ ЛЕТА ВЕОМА АКТИВНИ

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

ПУСТОЛОВИНЕ ПАНЧЕВАЦА У ДИВЉИНИ
Панчевачко Планинарско друштво „Јеленак” редовно, а нарочито лети, омогућава овдашњим љубитељима природе на
вишим надморским висинама
да често проводе време на разним живописним локацијама.
Тако су протеклог месеца наши суграђани имали прилику
да удишу чист ваздух на предивним местима, попут планине Мироч или да се авантуристички пробијају кроз клисуре, као што је Вратна.
А како сами признају, неописиви хедонизам представљала је шетња кроз реку Пек.
На почетку овогодишње летње
планинарске сезоне двадесет петоро суграђана је 15. и 16. јуна
боравило у Ђердапској клисури.
Према речима секретара поме ну тог удру же ња Ми ла на
Глумца, они су се првог дана
попели на Велики Штрбац (768
метара), стазом дужине 15 километара, уз 730 метара успона, а сутрадан су савладали веома атрактивну клисуру Вратне, или укупно девет километара, уз 370 метара успона.
– Успут смо наишли на камене мостове, такозване прерасти, што је јединствена геоморфолошка појава у свету, јер
је права реткост на једној реци
наћи чак три оваква природна
споменика. Што се саме Ђердапске клисуре тиче, реч је о
једном од пет националних паркова у Србији. У њеном централном делу простире се планина Мироч, која се чак помиње и у народним песмама о
Марку Краљевићу и вили Равијојли: „Богом брате, Краље-

ва ову сјајну причу прекаљени
члан „Јеленка”.

Сахара

Сува капија, трећа прераст у долини Вратне
– Иако је био топао и сунчан
дан, све време смо се кретали
у хладу шуме. Видиковци Плоче, Велики Штрбац и Мали
прилаз, на које смо излазили,
пружају предивне погледе на
Врат(н)оломија
нај леп ше де ло ве Ђер дап ске
То што је давно опевано, по- клисуре и на моћни Дунав. Ретврђује и садашње време, јер цимо, Јован Цвијић у опису
је планина препуна цвећа и ле- Мироча, 1887. године, каже:
ковитог биља, с преко 1.300 вр- „Планинска област између Поста, а и шума је нетакнута, па речке реке и Неготинске краобилује бројном дивљачи, на јине слабо је насељена и почије трагове су и Панчевци че- кривена непроходним шумама, у којима осим великог дрсто наилазили.
већа – букве,
храста, јасена,
липе – има и
жбуња од љиљана или јоргована, дрена,
паветине и то
их чи ни не про ход ним”.
Ноћ у Текији и
залазак сунца,
ко ји смо по сматрали с пешча не оба ле
Ду на ва, би ли
су нео пи сив
ужитак и дочарали нам време најстаријих
насеља, попут
Лепенског Вира, када се хиљадама година
живело без раШетња кроз Пек – чист хедонизам то ва, го то во
вићу Марко, Вишњим Богом и
светим Јованом! Дај ме пуштај
у планину живу, да наберем по
Мирочу биља, да загасим ране
на јунаку” – наводи Глумац.

идилично – истиче овај планинар.
С друге стране, панчевачка
експедиција започела је обилазак клисуре реке Вратне од
истоименог манастира из 14.
века. Пут до њега пролази кроз
забачена села и делује као да
је на крају света, а у њему живе само две монахиње.
– Оне кажу да у манастирско двориште сваке ноћи долазе муфлони и јелени лопатари из оближњег ловишта. До
прве две прерасти – Великe и
Малe капијe – стигли смо за
пола сата, а до треће, Суве капије, требало нам је око три
сата хода. Тада смо заправо
доживели праву авантуру, прелазећи реку с једне на другу
страну кроз пејзаже који подсећају на филмове о Тарзану.
Иако се ради о малој километражи, кретање је веома успорено, тако да треба добро прорачунати време пре поласка у
овакву авантуру, јер се ради о
правој дивљини и вероватном
сусрету са змијама којима је
ово природно станиште. На појединим местима постављена
су и ужад у стенама преко којих се мора прећи зато што је
у тим деловима корито непроходно, па треба бити изузетно
пажљив. Овде нема ни сигнала мобилне телефоније, а километрима унаоколо нема никакве цивилизације – заврша-

Неколико дана касније група
панчевачког друштва, коју је
предводио Јонике Жерављев,
на звук његове пиштаљке у рану зору се отиснула на пут у
Мајданпек.
Међу њима је био и Горан
Шаренац, који није могао да
сакрије импресије. Каже да су
се након неколико сати вожње
нашли надомак тог градић.
– Ту смо се заједно са стотинак колега из осам клубова окупили испред Тодорове реке, једног симпатичног излетишта. Након неколико речи и инструкција домаћина акције кренули
смо из Дебелог Луга по дебелој
хладовини брда и шума овог
краја, наоружани само добром
вољом. Таман смо се, ми из равнице, навикли на константан
успон, кад ето ти праве пустиње. Одједном смо у сасвим другом филму: око нас само песак,
дине и наша неверица. Да ли да
поверујемо својим очима? Сахара? Јесмо ли и даље у источној Србији? – чудио се Горан.

Амазонија
И тек што су се уживели у улогу пустињских планинара, чекао их је скок у следећу димензију, налик Амазонији.
– У правом смислу те речи.
Још су само пиране фалиле.
Кањон златоносне реке Пек дочекао нас је ћудљив и бајковит.
Ледена вода након пустиње била је чист хедонизам. Кривудање реке, наши узвици одушевљења, падови, крици, а иза
сваке окуке ново изненађење,
препрека, изазов... Смех је одјекивао кањоном. Висина воде
је варирала од плићака па до
висине врата. Морали смо ранчеве да дижемо изнад главе. Ту
нас је сачекала вечита дилема:
шта фотографисати и како остати на ногама. Негде је ваљало
и запливати. Јер је река пуна
изненађења, камења, грана, стабала, замућена... Изазов за сваког авантуристу, свакако – усхићен је овај планинар.
По изласку из кањона Панчевци су обишли и оближњи
пећину, а на крају ове „сасвим
обичне” акције домаћини из
Планинарског друштва из Мајданпеке дочекали су их с музиком, бесплатном порцијом
пасуља и специјалитетима из
тог краја.
Ни шта леп ше за крај ове
авантуре...
Ј. Ф.

ПЕТРОВДАНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У КУВАЊУ РИБЉЕ ЧОРБЕ

ПАНЧЕВАЧКИ ИЗВИЂАЧИ ТОКОМ ЛЕТА НЕ МИРУЈУ

„Тамиш” чува традицију

„Роде” и „наделовци” у табору
Оба одреда извиђача који тренутно
функционишу на територији нашег града вредно раде, проводећи много времена у природи.
Тако су „Црне роде” са Стрелишта
седам дана боравиле у Чуругу. На обали Тисе, покрај ветрењаче, Панчевци
су заједно са извиђачима из Суботице
и Перлеза организовали табор. Назван
је „Чуруг на води”, зато што је тих дана
сто малишана, поред стандардних скаутских вештина, имало прилику да ужива и у воденим занимацијама.

Иће, пиће и весеље
Удружење спортских риболоваца и наутичара „Тамиш” сваке године око Петровдана, већ деценијама, традиционално организује кување рибље чорбе,
а тако је било и у суботу, 13. јула, на кеју. Према речима председника те организације Александра Вујисића, то је
време да се љубитељи реке друже уз
музику, иће и пиће.
– Углавном су то наши чланови, а
дођу нам и гости оближњих места. Увек
обезбедимо и занимљиве робне награде за најбоље, али најбитније је да људи који воле реку и природу продубљују пријатељске односе – каже Вујисић.

На самом такмичењу, испод некадашњег „Црног лептира”, окупило се прилично света, као и петнаест кулинарских екипа, које су дале све од себе да
садржај у котлићима буде што укуснији. Неки су убацивали више квалитетније рибе, други су ону мање квалитетну пасирали, трећи додавали више поврћа, али је на крају, по одлуци жирија, прво место освојио „Вива протект”,
чији је главни кувар био Јанош Чука;
други је био „Пидиканац”, то јест Иван
Бошков из Баваништа, а трећи Душан
Гавриловић Гавра.
Ј. Ф.

С друге стране, негде у исто време
старчевачки „Надел” учествовао је на
смотри Савеза извиђача Војводине у
Кањижи. На поменутој смотри, у организацији одреда из Кањиже, поред Старчеваца, боравило је близу две стотине
извиђача из Новог Сада, Сремске Митровице, Бачке Тополе...
„Наделовци” су тренутно у табору у
Ждрелу код Петровца на Млави, подно
Хомољских планина, заједно с домаћинима из одреда „Млава” и скаутима
из Велике Плане.
Ј. Ф.

Бандар
Бандар за многе риболовце
и није баш најомиљенији
улов, али има и оних који
се веома обрадују када баш
ову врсту рибе виде на својој удици.
Бан дар на се ља ва це лу
Европу, осим вода Шкотске
и Норвешке. Мрести се обично од марта до априла, али
ако је температура нижа, тај
период може да се продужи
и до јуна.
Нарасте и до 50 цм, с тежином до два килограма, а
може живети и до педесет
година. Код нас су најчешће
упецани примерци они од
око 200 грама.
Бандар лови у јату, а само
када остари, постаје усамљеник. Јата су обично састављена од примерака исте величине и што су чланови
млађи, јато је веће.
Као и остале рибе из породице гргеча, бандара увек
тражите иза бетонских блокова, већег камења, на местима где неки објекат наткрива површину воде, код
потопљеног дрвећа, међу воденим биљем или испод подлокане обале из које израста доста корења приобалног дрвећа.

Највише воли споротекуће и мирне воде и ретко се
креће у матици реке. Лови
се пловком и дубинком на
глисту или кедера, али и вараличарењем, при чему треба користити варалице на којима доминира црвена боја.
Пецање пловком и дубинско пецање подједнако су
ефикасни при лову бандара. Међутим, ако пецате ближе обали, предност дајте
пловцима. Лака пецаљка и
фиксирана шпулна с најлоном носивости до једног килограма идеална су комбинација. Уколико пецате на
већим даљинама, користите дубинку и хранилицу. Најлон носивости до два килограма је прави избор.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
СА УДИЦЕ

РЕЧНА РИБА
У СЛАНИНИ

Састојци:
– две пастрмке
– чен белог лука
– пет трака танко исечене
сланине
– уље
– свеж першун
Припрема:
Оперите и очистите пастрмке. У унутрашњост ставите
мало насецканог белог лука
и першуна, посолите и побиберите.
Рибу обмотајте са две-три
траке сланине. Ако је потребно, причврстите сланину чачкалицама. Доњу страну рибе уваљајте у брашно и
испеците на уљу у тигању
или их послажите на науљен плех и пеците око 25
минута у рерни на 200 степени.
Пријатно!
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БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У АТЛЕТИЦИ

ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

МИОНА НА ПЕТОМ МЕСТУ

АУСТРИЈСКИ ЧЕМЕР
С „Ред Бул ринга”
– 21 бод
Непрофесионално
понашање возача
Наш суграђанин Душан Борковић заузео је шесто место и освојио 21 бод у првој трци четвртог
тркачког викенда TCR шампионата, који је одржан на стази
„Ред Бул ринг” у Аустрији.
После одличног старта, на коме је било чак 29 аутомобила,
наш ас је већ у првим минутима трке с 13. позиције дошао
до осме, оставивши иза себе Коронела, Хомолу, Морбиделија...
Након само шест минута трке,
услед удеса у којем су учествовала три аутомобила, надметање је прекинуто на десет минута, колико се сигурносни аутомобил налазио на стази. У наставку трке Борковић је кренуо
силовито, претекао Потија, а у

последњим секундама, спектакуларном вожњом, обишао је и
Давида Каџају и трку завршио
на шестом месту.
– Ово је била најузбудљивија
трка овог шампионата, а могу
рећи и једна од бољих у мојој
каријери. Возио сам на врхунцу
својих могућности и могућности аутомобила и боље од овог
није могло. Колико сам био добар у трци, толико сам имао
лош тајминг на квалификацијама, али добро. Најважније је
да сам врхунски одрадио трку у
тешкој борби с Коронелом, Морбиделијем, Каџајом – рекао је
Борковић после трке.
Раније у току дана Борковић
је у квалификацијама заузео
14. место после жуте заставе
због излетања са стазе на шљунак, а црвена застава након мењања гума оставила га је и дефинитивно без могућности да
оствари бољи пласман у квалификацијама.

ПО СЛЕД ЊА ВЕСТ
Душан Борковић одлучио је да напусти европски TCR шампионат!
Наш суграђанин који иза себе има небројено победа на
највећим европским и светским шампионатима, незадовољан статусом у овом такмичењу и штетним одлукама по његов тим, а које су кулминирале на последњој трци у
Аустрији, повукао се с трка у наставку шампионата.
До краја године замениће тркачке викенде новим изазовима, о којима ће јавност бити благовремено обавештена.

Другог тркачког дана на стази „Ред Бул ринг” најбољи српски аутомобилиста избачен је
са стазе због неспортског потеза Француза Пансијатисија у
последњим секундама трке, и
то када је наш ас био на петом
месту и надомак нових бодова.
Борковић је и поред кише
демонстрирао сјајну вожњу и
са 14. позиције, с које је стартовао, убрзо је стигао до осмог,
а онда и до шестог места. Због
казне коју је добио Коронел,
Борковић би прикупио и 24 бода за пето место. Када се чинило да је већ све готово и да
Душан можда може стићи и до
бодова за четврто место, Пансијатиси га је крајње непрофесионалним потезом ударио у
задњи део аутомобила и избацио из трке.

– Не желим ништа да причам, јер се плашим шта бих
све могао да кажем. Хоћу да
ми се све слегне и да онда видим шта и како даље, јер ово
је заиста више недопустиво.
Поједини возачи се понашају
крајње непрофесионално, као
да су дошли са улице, и на тај
начин угрожавају не само каријеру већ и животе других
такмичара. Тако се понашају
јер им је, нажалост, то дозвољено, знају да неће бити кажњени и да аршини нису за
све исти. Када се вратим кући,
озбиљно ћу поразговарати са
својим „НИС–Петрол” тимом
о наредним корацима – кратко је Борковић прокоментарисао другу трку.
Много буре у европском шампионату...

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

„СЕНСЕИ” ПОДИГАО ПЕХАР
Спуштена је завеса на јубиларни, десети турнир у малом фудбалу „Панчево 2019”. Tерен на
СЦ-у „Младост” био је премали
да прими све оне који су желели
да уживају у игри мајстора с фудбалском лоптом. Учествовало је
шеснаест екипа, које су биле подељене у четири групе, а на крају је победнички пехар припао
екипи „Сенсеи” из Београда.
У првом полуфиналу снаге
су одмерили „Свадбени салони
Јавор и Анђелина” и екипа А8.
После регуларног дела није било
победника (1:1), а након бољег
извођења пенала (1:2) у финале је отишао тим А8. У другом

дуелу за пласман у завршницу
„Сенсеи” је убедљиво, са 4:0,
победио екипу „Бели нарцис”.
У великом финалу „Сенсеи”
је тријумфовао над екипом А8
с 3:0, а у борби за треће место
„Свадбени салони Јавор и Анђелина” победили су „Бели нарцис” с 9:5.
Победнички тим „Сенсеи”
играо је у саставу: Милан Опачић, Никола Сабовљев, Немања Јевтић, Стефан Димић, Лука Мијић, Марко Милошевић,
Лазар Симић, Алекса Негић и
Тигран Горановић.
– Захваљујемо учесницима,
гле да о ци ма, спон зо ри ма и

ДАЉИНСКО ЈАХАЊЕ

САША И ВУК ШАМПИОНИ
Прошлог викенда у Новом Саду је одржано Отворено првенство Војводине у даљинском
јахању.
У категорији сениора стазу од
четрдесет километара најбрже
је прешао такмичар КК-а Кремен из Панчева Саша Крњаић,
који је јахао на грлу Вук, и тако
поново освојио титулу првака
Војводине. Овај такмичарски
пар је потврдио да је у доброј
форми и да је спреман за наставак сезоне и наредна искушења. Следе припреме за последње коло државног првенства, а
у плану је и одлазак на балкански шампионат у септембру.

Првенство Балкана за атлетичаре до осамнаест година
одржано је у Инстанбулу у
недељу, 14. јула. Требало је
да се то такмичење одржи у
Краљеву, али пошто атлетска
стаза није завршена на време, домаћинство је преузела
Атлетска федерација Турске.
Први пут је за репрезентацију Србије наступила и чланица Динама Миона Бркић.
У веома јакој конкуренцији
трку на 3.000 м завршила је
на петом месту, с временом
11:16. Надметање је одржано
по лошем времену, јер је на
пола трке почео пљусак, који
је умногоме ометао такмичаре, тако да би и резултат био
бољи да су временски услови
то дозволили.
Миона је постигнутим резултатима и заслужила да трчи за репрезентацију. Она је
у досадашњем делу сезоне
освојила шест медаља на првенствима Србије (две златне,

РЕГАТА У ЗЕМУНУ

КАЈАКАШИ С ТАМИША СЕ НЕ ШАЛЕ
У недељу, 14. јула,
одржана је регата у
организацији Кајаккану клуба Земун. На
таласастом Дунаву
такмичари с Тамиша показали су да се
добро сналазе и на
великој реци.
На овом такмичењу је учествовало 230
такмичара из једанаест клубова, а ККК
Пан че во је имао
представнике у свим
старосним категоријама.
Пи о нир Вла ди мир Бо ја нић освојио је бронзану медаљу у трци К1 на 500 метара, а у дво се ду с Мар ком
Живковићем зарадио је сре-

свима који су на било који начин помогли да се турнир одржи – рекао је Иван Штопуљ,
организатор овог традиционалног такмичења.

Најефикаснији на турниру
био је Марко Пршић, за најсигурнијег голмана изабран је Стеван Љубић, а најбољи играч био
је Немања Јевтић.

ЈЕЛЕНА И МИЛИЦА МАЈСТОРСКИ
КАНДИДАТИ

НОВИ УСПЕСИ ШК-а „АЉЕХИН”

БОЉИ И ОД ВЕЧИТИХ РИВАЛА
Надметање најбољих шаховских кадетских школа одржано је прошле недеље на
Калемегдану.
И овог пута чланови ШК-а
„Аљехин” из нашег града потврдили су примат, па су на
тријумфу морали да им честитају вршњаци из „Црвене
звезде” и „Партизана”.
Боје „Аљехина” бранили
су: Андреј Добричан, Вук Каначки, Марко Форђарини,
Алекса Опачић, Матеја Мијушко вић, Ва ња Нон ко вић,
Јана Стошић, Милица Амиџић, Ања Радмановић и Дуња Олушки.

Кадети и наде Карате клуба
Динамо боравили су од 11.
до 17. јула у Апатину, у Летњем кам пу пер спек тив них
такмичара Карате савеза Војводине, који традиционално
организује ово окупљање.
У Апатин је позвано девет
младих динамоваца: Александар Здешић, Јелена Милентијевић, Милица Гагић, Сташа и Борисав Јевремовић, Матеја и Лука Степанов, Антоније Ћулибрк и Боривоје Весин.
Сви учесници кампа радили су под стручним надзором

ШЕСТ ТРОФЕЈА ЗА „ПАНОНЦЕ”

Страну припремио

Александар
Живковић

Нина Штркаљ, Петар Секуловић је био четврти, а Сара Дамјановић се окитила сребром.
У тркама млађих пионира
на 600 м златне медаље за Панонију освојили су Хана Јарамаз и Занди Шркаљ, а потом
је и Лајчи Штркаљ, у категорији старијих пионирки, освојила најсјајније одличје убедљивом победом у трци на 800
м. На крају је млађи јуниор
Александар Дугић тријумфо-

брно одличје. У трци сениора једноседа на 500 м тријумфовао је Данило Живковић, који је златну медаљу
освојио и у двоседу с Николом Левнајићем.

ЛЕТЊИ КАМП У АПАТИНУ

УЛИЧНА ТРКА У МИОНИЦИ
Традиционална улична трка у
Мионици одржана је у недељу,
14. јула, а своје представнике
на том такмичењу имао је и
АК Панонија из нашег града.
Као најмлађа у трци на 400
м бронзану медаљу је освојила

три сребрне и једну бронзану), па је показала да је једна
од најбољих јуниорки у Србији на средњим пругама.
У наредном периоду, под
вођством тренера Слободана
Ма рин ко ва, на сту пи ће на
државном јуниорском шампионату, али и на Првенству
Србије у кросу.

савезних селектора за кате и
борбе, а током кампа обављено је лиценцирање тренера,
судија и службених лица Карате савеза Војводине.
Одржано је и полагање за
ученичка и мајсторска звања.
Нови млади мајсторски кандидати – носиоци браон појаса постале су Јелена Милентијевић и Милица Гагић,
које су одлично одрадиле испитни програм.
Сада следи мали одмор и
пауза, а већ почетком августа
и нови циклус припрема репрезентативних кандидата.

ШАХОВСКИ КУТАК
Tux
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тд3)

вао и тако зарадио златну медаљу и пехар као апсолутни

победник у тој категорији у
трци дужине 10,5 км.

Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Питам се
Мрдаш ли?
Или си се нацртао.
Хоћеш да полетиш?
Или си се угнездио.
Није све у равним линијама.
Није ни црно-бело, како је најједноставније и зато
најлагодније.
Не уљуљкавати се.
Мрдати.

Како
Леп поздрав из Египта.
Оља и Никола

Оља и Никола, Слободанка, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Пролаза је много.
Једнако колико и сметњи.
Неке од њих и не приметиш јер су свакодневица.
Од других правиш чудовишне недоумице.
Мада то не заслужују.
Тек те промишљеност натера да ходаш земљом.
А да себи не одузимаш право на маштање.
Стварно, да ли неко зна како се постиже уравнотеженост?

Делиш

Срдачан поздрав из Халштада.
Слободанка Хриб

Твој проблем тражи од тебе да га поделиш с неким.
Јер се понаша као независно живо биће.
Скаче унутар главе и не слуша те кад га тераш напоље.
Мучи те, пошто му се може, то му је сврха постојања.
Покушаш сам, па га некад и избациш, кад је још мали.
Онај већи захтева дељење.
А поседовање позитиве подразумева да је делиш.
Шта ће ти иначе?
М. Шупица
С. Трајковић

µ

?

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО?
Игор Малијар,
eлектротехничар
рачунара:
– Бићу углавном
напољу с друштвом
и с девојком.
Припремаћу се
можда за факултет.

Мина Бундало,
студенткиња:
– Лето проводим
с другарицама и
дечком. Идем
на базен, а полако
ћу се припремати
за факултет.

Бранислав
Богдановић,
студент:
– Лето ћу провести
радно. Завршио сам
средњу школу, па сам
се посветио кућним
пословима. Обављам
куповину и спремам
ручак. Идем и на базен.
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