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ЖЕТВАЖЕТВА

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

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 ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање 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 но-
шење оружја.

Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радни-
ка „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 за-
конску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну пре-
кршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

страна 5

КАКО ДА ПРЕЖИВИТЕ ВАТРУ У СТАНУ, А ШТА КАДА ВАМ ГОРИ АУТО страна 7

ПОЖАР НЕ МОРА ДА 
БУДЕ СМРТОНОСАН

Мултијезички додатак – на мађарском језику 

Többnyelvű melléklet – magyar nyelven » стране I-VIII

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевци који су 
учествовали у квизу

Стекли су знање, па то и показали
стр. 9

ДЕТАЉАН ИЗВЕШТАЈ О ЧИСТОЋИ НАШИХ РЕКА

КУПАЊЕ КОД БРЕСТОВЦА И ИВАНОВА 
НА ПОЊАВИЦИ ОПАСНО ПО ЗДРАВЉЕ



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 19. јул 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

РУИНЕ У ЦЕНТРУ ГРАДА – КОГА БРИГА ЗА ЊИХ

Сва ко
наси ље 

је зло чин!
Од по чет ка го ди не у Ср би ји је
уби је но че тр на ест же на! Са мо
од по чет ка ју ла уби је не су три
осо бе – не чи је ћер ке, мај ке, се -
стре, тет ке, ку ме, нај бо ље дру -
га ри це... Оне ко ји ма је не ко по -
да рио жи вот, учио их да хо да ју,
при ча ју, во ле... Оне ко је су за -
вр ша ва ле шко ле да по ста ну бо -
љи љу ди, ко ри сни је за се бе и
дру штво... Оне ко је су не ко га
иза бра ле да с њим гра де жи вот...
Оне ко је су, на жа лост, на и шле
на по гре шне љу де и „на пра ви -
ле је дан по гре шан ко рак”, из го -
во ри ле јед ну „су ви шну” реч...
Хеј, љу ди! Да нас ка да има мо то -
ли ко из бо ра и мо гућ но сти да
сви жи ви мо нор мал ним жи во -
том не ко по се же за сна гом и
оруж јем да би до ка зао – шта: да
је у пра ву?! Да је та ко мо ра ло
да бу де – ње го ва или ни чи ја?!
Да је тре ба ло да же на ћу ти и се -
ди код ку ће?! Да ни је тре ба ло
да се обла чи жен стве но и да се
шмин ка?! Да ни је сме ла да
оде?! Хеј! За пам ти те, ни је у ре -
ду да вам не ко не до зво ља ва да
бу де те оно што је сте, а то је на
пр вом ме сту ОСО БА! Ни је у ре -
ду да не сме те да ка же те оно
што ми сли те! Ни је у ре ду да не -
ма те код се бе нов ца, иа ко га за -
ра ђу је те рав но прав но! Ни је у
ре ду да вам не ко сва ког да на
при го ва ра за све што ура ди те!
Ни је у ре ду да на вас не ко ви че!
Ни је у ре ду да вас за по ста вља -
ју! Ни је у ре ду да вас мал тре ти -
ра ју! Ни је у ре ду да вас не ко би -
је! Не по сто ји ни је дан раз лог на
овом све ту за што би не ко по ди -
гао ру ку на вас! Ни је дан!

По ро дич ни за кон ка же: „Брак
је за ко ном уре ђе на за јед ни ца
жи во та же не и му шкар ца. Брак
се мо же скло пи ти са мо на осно -
ву сло бод ног при стан ка бу ду ћих
су пру жни ка. Су пру жни ци су
рав но прав ни” (члан 3). „За бра -
ње но је на си ље у по ро ди ци. Сва -
ко има, у скла ду са за ко ном,
пра во на за шти ту од на си ља у
по ро ди ци” (члан 10). „Су пру -
жни ци су ду жни да во де за јед -
нич ки жи вот те да се уза јам но
по шту ју и по ма жу” (члан 25).

Цр ве ни аларм се већ уси јао.
Си стем мо ра да функ ци о ни ше!
За кон и ин сти ту ци је мо ра ју да
нас шти те! Че тр на ест же на је из -
гу би ло жи во те за са мо се дам ме -
се ци! Не због ра та, по пла ва, по -
жа ра или ура га на! Не ко их је
убио! Од у зео им је жи вот за у век!

За што, по бо гу, за што?!

* * *
СОС 0800-100-113
По ли ци ја 192
Хит на по моћ 194

Чо век ни кад ни је био у Пан че ву до
прет ход ног ви кен да. Мој чо век, Шап -
ча нин. Ре шио да га са че кам кад си ђе
с бу са из Бе о гра да на пр вој ста ни ци
иза мо ста на Та ми шу. Да не лу та. И,
уз мо ју по моћ, ни је лу тао, од лу тао сам
лич но по ку ша ва ју ћи да му об ја сним
шта ко ја ру и на у епи цен тру гра да
пред ста вља...

Гост на шег гра да ра до знао по при ро -
ди. А чим је у Пан че во ушао, пр во па
му шко – хо тел „Та миш”. Што је ког
вра га огра ђен, ма ви ди на шта ли чи,
сру ши ће се кад ду не ја ча ко ша ва!

Ис при чам му да је у су те ре ну те
згра де сре ди ном осам де се тих ра ди ла
нај ја ча ди ско те ка у овом де лу све та –
„Ви де о те ка”. Ви си ле у њој не са мо
еки пе из кра ја не го и из свих ве ћих
гра до ва у кру гу преч ни ка пе де сет ки -
ло ме та ра. Ре сто ран из над ње са су пер
кло пом, па на пр вом спра ту фри зер -
ски са ло ни и бу ти ци, а он да на сле де -
ћих шест ета жа со бе ко јих се не би
сти де ли ни при мор ски гра до ви. Да -
ле ка про шлост.

Не слу жи ти го сте

Про па да ње УП „Сло бо да”, у чи јем
вла сни штву су би ли два хо те ла и бр -
до ка фа на и ре сто ра на, озна чи ло је
уни шта ва ње ве ћег де ла не ка да дру -
штве не имо ви не. Пре две и по го ди -
не, као по след ња имо ви на из „Сло бо -
ди не” сте чај не ма се, хо тел „Та миш”
је про дат фир ми „Ал мекс”, за 211 ми -
ли о на ди на ра. Че као се ду го овај мо -
ме нат, јер је би ло нео п ход но да се пре
про ме не вла сни ка два де сет се дам
пар це ла кон вер ту је у јед ну.

Из гле да ло је као да ће се ту не што
и ра ди ти: обје кат је ис пра жњен, по ја -
ви ли су се рад ни ци и – ту је све ста ло.
Ка сни је је чи тав про стор, укљу чу ју ћи
и огро ман пар кинг, са мо огра ђен.

Тек пе де се так ме та ра да ље још јед -
на ру и на из „’Сло бо ди не’ ер ге ле”: ка -
фа на „Сло га”. Не ка да пу на рас по ло -
же ног све та, са да ме сто за од ла га ње
ви ше или ма ње ка ба стог сме ћа. При -
ват ник ко ји ју је от ку пио 2011. го ди -
не очи глед но не на ме ра ва да у њој
слу жи го сте.

Чим се пу сти не ко ли ко ко ра ка кроз
Град ски парк, тик до На род ног му зе -
ја, не ка да шњег Ма ги стра та, пре ле пе
гра ђе ви не у ср цу гра да, сра мо та ко ја
се те гли од 1994. го ди не – „Па ну ка”.
Тзв. згра да, чи ја је град ња до бро од -
ми ца ла, да би из не на да ста ла, има
сво ју при чу. Ин ве сти тор „Ин грап-
стан” мо рао је да об у ста ви ра до ве јер
су по кра јин ске и оп штин ске ин спек -
ци је има ле на лаз да из град ња шко ди

УМЕСТО СМЕШТАЈА И НАМЕШТАЈА – РАЈ ЗА ПАЦОВЕ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Био је ружно паче

Ових дана на Дунаву

Снимио: Милан Шупица

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Ма ри ја Пе тро вић на чел ник Град ске упра ве
на ест та ча ка днев ног ре да. Нај пре је
би ло го во ра о из вр ше њу од лу ке о бу -
џе ту Гра да за пе ри од од ја ну а ра до ју -
на ове го ди не.

Са укљу че ним пре не тим сред стви -
ма, у том пе ри о ду оства ре ни су при -
хо ди и при ма ња од ско ро три и по ми -
ли јар де ди на ра, што је без ма ло 60
од сто у од но су на пла ни ра но. Код кла -
сич не по тро шње нај ве ће уче шће има -
ју по ре зи на за ра де и на имо ви ну, а
нај зна чај ни ји тран сфе ри су од АП
Вој во ди не, у из но су од 32,5 ми ли о на
ди на ра. Ве ли ки је при ход и од за ку па
по љо при вред ног зе мљи шта – 156,5
ми ли о на. Рас хо ди до кра ја ју на ове
го ди не из но се ско ро 2,4 ми ли јар де
ди на ра, што је 40,5 од сто у од но су на
план. Су фи цит је 271 ми ли он.

Из ве штај о ре а ли за ци ји Пла на ка -
пи тал них ин ве сти ци ја Гра да за 2018.
го ди ну ка же да про јек ти ко ји су у то -
ку ни су у истим фа за ма. За ка пи тал -
не про јек те Пан че во је у 2018. го ди -
ни обез бе ди ло укуп но 360 ми ли о на
ди на ра. Ин фра струк тур но опре ма ње
се вер не ин ду стриј ске зо не би ло је
при о ри тет, па је за вр ше так пр ве фа зе
из град ње по та ми шког ко лек то ра омо -
гу ћио при кљу че ње обје ка та из зо не на
ка на ли за ци ју. По ред сред ста ва обез -
бе ђе них из бу џе та, Град је уче ство вао
на не ко ли ко кон кур са за су фи нан си -
ра ње ка пи тал них про је ка та, па је из
Упра ве за ка пи тал на ула га ња АП Вој -

во ди не сти гао но вац за из град њу са о -
бра ћај ни це на Цре пај ском пу ту, као
и за дру гу и тре ћу фа зу по та ми шког
ко лек то ра. Има па ра и за ка на ли за -
ци ју у Пе ли стер ској ули ци, те за во -
до вод на Ја буч ком пу ту.

Одав но упра жње но ме сто на чел ни -
ка Град ске упра ве то ви ше ни је. По што
је на кон курс сти гла са мо јед на при ја -
ва – она ко ју је по сла ла Ма ри ја Пе тро -
вић из Гло го ња, струч на кон курс на ко -
ми си ја је, на кон што је из вр ши ла
про ве ру зна ња и ве шти на кан ди дат ки -
ње, бр зо до не ла по зи тив ну од лу ку о њој.

По том, при хва ћен је за кљу чак да се
спро ве де по сту пак јав не на бав ке од
стра не ви ше на ру чи ла ца за ре а ли за ци -
ју про јек та „Из град ња се кун дар не ка -
на ли за ци о не мре же у Ули ци но во се -
љан ски пут пр ва фа за – пар на стра на”.

Не ко ли ко ад ми ни стра тив них од лу -
ка прет хо ди ло је за кључ ци ма да се
„Пре о бра жен ски да ни” (од 16. до 21.
ав гу ста) утвр де за град ску ма ни фе ста -
ци ју, а ме ђу на род ни фе сти вал
„Wrong” (од 19. до 21. ју ла) за ма ни -
фе ста ци ју од јав ног ин те ре са.

С. Т.

згра ди Му зе ја. Ус пут, ни је по сто ја ла
ни ва лид на тех нич ка до ку мен та ци ја,
па се сти гло и до ин спек циј ског ре -
ше ња о ру ше њу „Па ну ке”.

Та да шњи ди рек тор на ре че не фир -
ме обе ћао је све че га се се тио, укљу -
чу ју ћи и брз за вр ше так ра до ва, а он -
да је не стао.

Још овај пут

На ста ви ла је по лу гра ђе ви на да се рас -
па да, с тим што је пре не ко ли ко ме -
се ци ски ну та за штит на огра да, па је
сад још уоч љи ви ја „пар ков ска ле по -
та”. И ни је је ди на: тач но пре ко пу та, с
кон тра стра не пар ка, „ма ше” екс хо -
тел „Сло бо да”.

Не ка да, не та ко дав но, пре два де -
се так го ди на фан та стич на ре сто ран -
ска ба шта ма ми ла је по ро ди це са сит -
ном де цом, па ро ве, по ве ћа дру штва
жељ на хлад них на пи та ка. До ду ше, ен -
те ри јер ни је пра тио спо ља шњи из -
глед: ве-цеи су би ли про паст, со бе у
још дра ма тич ни јем ста њу. Би ло је ја -
сно да тре ба уло жи ти, а по сто ја ли су
чвр сти те ме љи, ве ли ки про стор, су -
пер ло ка ци ја, за ни мљи ва филм ска
исто ри ја (Ба та Жи во ји но вић ту уми -
ре у фил му „Још овај пут”)...

Обје кат ни је био у функ ци ји ско ро
две де це ни је. АИК бан ка, та да вла сник
згра де, за тво ри ла ју је и по ста ви ла

нао ко ле пе па ное, ко ји су, на рав но, од -
мах при ву кли па жњу ху ли ган чи ћа и
„умет ни ка”, па је рас пад опет био
очит. Ипак, пре три и по го ди не не ка -
да шњи хо тел је про дат не ка квој фир -
ми из Кра ље ва, чи ји је ди рек тор обе -
ло да нио да ће уло жи ти по ла ми ли о на
евра, па ће већ на про ле ће 2017. го ди -
не хо тел би ти адап ти ран и у функ цији.

Но ви на зив пом пе зан – „Ца рев двор”.
Ни шта од то га, ру гло нам се и да ље
сме је у ли це. Ах, да, пре ко пу та глав -
ног ула за у не су ђе ни „Двор” на ла зи се
згра да Град ске упра ве.

Пе де сет ме та ра од боч ног ула за у
не ка да шњи хо тел – још „ме са” за ову
при чу. Ако по сто ји је дан ста нов ник
овог гра да ста ри ји од че тр де сет го ди -

на ко ји ни ка да ни је по пио ко лу,
шпри цер, ра џу, ка бе зу или пи во „Код
Не дељ ка”, тај баш и ни је Пан че вац.
Као сва ко пра во ме сто, и ово је има ло
два име на, па га не ки зна ју и као
„Кор зо”, због „Сло бо ди не” за о став -
шти не. Са сте ча јем, 2009. го ди не, кре -
ну ло је и ра пид но про па да ње фа са де,
кро ва, про зо ра... Са да је опа сно та мо

и про ћи, а ту да се баш про ла зи – епи -
цен тар пе шач ке зо не!

Ка ко смо ус пе ли да са зна мо, Ди -
рек ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан -
че ва до би ла је од Аген ци је за при ва -
ти за ци ју „Не дељ ко ве” па пи ре, али
ни шта се ни је де си ло осим што је Ди -
рек ци ја рас фор ми ра на. Има и јед на
чар шиј ска при ча да је би ло за ин те ре -
со ва них за ку по ви ну пре три-че ти ри
го ди не, али ни су мо гли да до ђу до ин -
фор ма ци је ко је сте чај ни управ ник.

Гост из Шап ца за бе зек нут. Леп му
цен тар Пан че ва, али да по сто ји то ли -
ко раз ва ље них згра да на та ко ма лом
про сто ру, ни је мо гао да ве ру је.

– Во ди ме на кеј. Чуо сам да та мо
има од лич них ме ста за се де ње – ка -
же он.

Кре не мо низ пе шач ку ули цу Ни ко -
ле Те сле. Ле по из гле да. До спе мо до
Же ле знич ког пар ка. Хтео сам да га
пу стим да ужи ва у ре ци, али... по сле
упо зна ва ња цен тра гра да не би би ло
фер да му не ка жем да се окре не и
по гле да ка Ста рој пи ва ри.

Из го ре ла. Ви се гре де, кроз „отво ре -
не” про зо ре ви ре круп не биљ ке...
Ужас! Да још увек по сто ји, да се Тур -
ци и Хо лан ђа ни ни су цен ка ли, пи ва -
ра би за три го ди не на пу ни ла три ве -
ка. У сте ча ју је од 2008. Но вем бра
2014. го ди не Град је рас пи сао кон курс
за нај бо ље ре ше ње ре кон струк ци је
згра де Ста ре пи ва ре. Убр зо је иза бран
ау тор ски тим Де ја на Миљ ко ви ћа. Што
се ни шта ни је по ме ри ло од он да – не
зна се.

– Уби ме, иде мо на ре ку – за ва пио
је гост Пан че ва.

С. Трај ко вић

Ред немара, ред превара, ред тајни: „Панука”

Марија Петровић (друга здесна) са сарадницима

Одбор за дочек: ексхотел крије дивну Успенску цркву

Две но ве град ске 
мани фе ста ци је

Чла но ви ло кал не вла де са ста ли су се
17. ју ла ка ко би рас пра вља ли о је да -



АКТУЕЛНО 3
Петак, 19. јул 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

АК ЦИ ЈА ОМЛА ДИ НА ЦА

Фла ша за тор бу
Омла дин ско удру же ње „Ба -
нат ски Бре сто вац” за по че -
ло је ре а ли за ци ју про јек та
„Фла шу за тор бу” 16. ју ла,
от кад гра ђа ни тог се ла и
дру ги љу ди до бре во ље за
по де сет пла стич них фла -
ша и исто то ли ко че по ва
мо гу да до би ју по јед ну би -
о ра згра ди ву тор бу. Ова раз -
ме на би ће оба вља на сва ког
рад ног да на, од 8 до 13 са -
ти, у про сто ри ја ма Ме сне
за јед ни це.

Пре ма ре чи ма пот пред -
сед ни ка по ме ну те ор га ни за -
ци је Алек сан дра Уско ко ви -
ћа, циљ овог про јек та је да
про мо ви ше упо тре бу тор бе
уме сто пла стич них ке са.

– Оне су ве о ма штет не за
на шу око ли ну, јер се не раз -
гра ђу ју у при ро ди, па их за -
то не тре ба ко ри сти ти. За
вре ме тра ја ња ак ци је би ће
по де ље но две ста тор би, а у
пла ну су и еко ло шке три би -
не – на вео је Уско ко вић.

Про је кат је су фи нан си рао
Град Пан че во, док су у ње -
го вој ре а ли за ци ји бре сто вач -
ким омла дин ци ма по др шку
пру жи ли и Ме сна за јед ни ца
и ЈКП „Ком брест”. Ј. Ф.

ПРО МЕ НЕ У ЛИГИ

„Елита” од сада са
шеснаест клубова

На сед ни ци Из вр шног од -
бор Фуд бал ског са ве за под -
руч ја Пан че во ко ја је одр -
жа на у Ко ва чи ци до не те су
ва жне од лу ке ко је се ту чу
пред сто је ћих пр вен ста ва у
ју жно ба нат ским ли га ма.

Сед ни цу је во дио пот -
пред сед ник ФСПП-а Пре -
драг Рат ко вић, а то ком са -
стан ка из ве шта је су под не -
ли ко ме са ри ли ге и ко ме -
са ри за су ђе ње. Нај ви ше ди -
ску си је во ди ло се о про -
шлим, али и пред сто је ћим
шам пи о на ти ма.

Пр ва ју жно ба нат ска ли -
га је про шле се зо не има ла
осам на ест клу бо ва, али су
чла но ви ИО од лу чи ли да
их у но вом пр вен ству бу де
ше сна ест, а тр ка за бо до ве
стар то ва ће 17. ав гу ста. Ко -
ме сар за так ми че ње је Зо -
ран Ја но вић, а ко ме сар за
су ђе ње Дра ган Ми ло ше вић.

Дру га ју жно ба нат ска ли -
га „Ис ток” има ће че тр на ест
клу бо ва, а пр вен ство по чи -
ње 25. ав гу ста. Ко ме сар за
так ми че ње је Бра ни слав Ма -
ти је вић, а ко ме сар за су ђе -
ње Игор Ан дре јић. А. Ж.

УЖАСАН ЗЛОЧИН У ПАН ЧЕ ВУ

Убио же ну усред да на на Ау то бу ској ста ни ци

Одвојте малишане од
телеви зо ра и ра чу на ра

Лет њи рас пуст уве ли ко тра је.
До по чет ка школ ске го ди не
оста ло је још охо-хо вре ме на и
не тре ба сум ња ти да су клин ци
и клин це зе оду ше вље ни том
чи ње ни цом. Ипак, не ужи ва ју
баш сви на фе ри ја ма. За вре ме
лет њег школ ског рас пу ста ро -
ди те љи се на ла зе у не згод ној
си ту а ци ји, јер су њи хо ва де ца
пре пу ште на са ма се би.

Они ко ји мо гу се би то да
при у ште про ве шће де се так да -
на или две не де ље за јед но с
де цом на мо ру или пла ни ни,
али шта је с пре о ста ла два ме -
се ца? Де ца нај че шће вре ме
про во де с ба ба ма и де да ма
(ако има ју та кву мо гућ ност),
или оста ју са ма код ку ће. А то
је но ва „опа сност” – пре пу -
ште на су са ма се би, те ле ви зо -
ри ма и ра чу на ри ма. И то без
над зо ра.

Де ца без осми шље ног сло -
бод ног вре ме на зна ју да про -
во де са те на ули ци или на деч -
јем игра ли шту и да из до са де
упа да ју у раз не не во ље.

Ни шта леп ша сли ка ни је ни
у на шем гра ду. Не ма ор га ни -
зо ва них бес плат них са др жа ја
за ма ли ша не, па се ро ди те љи
на раз не на чи не до ви ја ју ка ко
да сво јим клин ци ма упот пу не
сло бод но вре ме, ко јег има ју на -
пре тек.

Де ца ко ја се ба ве не ким спор -
том у по вољ ни јој су си ту а ци ји,
на ро чи то за хва љу ју ћи Спорт -
ском са ве зу Пан че ва, ко ји ду -
же од две де це ни је ор га ни зу је
спорт ске кам по ве на раз ли чи -
тим ло ка ци ја ма.

Ово го ди шњи лет њи камп
„Див чи ба ре 2019” по чео је у
пе так, 12. ју ла, и тра ја ће до
кра ја ав гу ста, у се дам сме на.
Камп на Чар да ку у Де ли блат -
ској пе шча ри по че ће у ав гу сту,
а кроз оба кам па про ћи ће око
800 ма ли ша на. Об у хва ће ни су
сви клу бо ви с те ри то ри је Пан -
че ва ко ји су из ра зи ли по тре бу
за лет њим при пре ма ма.

Та ква је си ту а ци ја с нај мла -
ђим чла но ви ма спорт ских ко -
лек ти ва, а шта је са они ма ко -
ји се још увек ни су опре де ли -
ли за не ки спорт? Лет њи рас -
пуст је сва ка ко вре ме да се оку -
ша ју у мно гим дру штве ним

игра ма и спорт ским ак тив но -
сти ма. На тај на чин ће сва ко
за јед нич ки про ве де но по под -
не би ти ис пу ње но и кре а тив -
но, а сви зна мо ка ква ат мос -
фе ра за вла да ка да де ца по бе -
ђу ју ро ди те ље у дру штве ним
или спорт ским игра ма. За јед -
нич ки из ле ти мо гу би ти еду -
ка тив ни и ин те ре сант ни за де -
цу, а ујед но су за бав ни и ро ди -
те љи ма. Уз све то, бо ра вак у
при ро ди увек до но си до бро рас -
по ло же ње.

Та ко ђе, од ла зак на ба зен или
обли жње ку па ли ште од лич на
је за ба ва за чи та ву по ро ди цу,
пра ва при ли ка за бо ра вак на

сун цу и пли ва ње, као што и во -
жња би ци кла или ро ле ра мо -
же би ти пра во ужи ва ње...

Уко ли ко не по сто је мо гућ но -
сти за би ло шта од го ре на ве -
де ног, сло бод но вре ме сво јих
ма ли ша на увек мо же мо ис пу -
ни ти до брим ста рим и већ по -
ма ло за бо ра вље ним игри ца ма.

• За ба ва с во де ним ба ло ни -
ма – де ца јед но став но обо жа -
ва ју да се ква се. Ре ше ње је јед -
но став но. Ку пи те ба ло не за во -
ду, на пу ни те их и лу да жур ка
га ђа ња ба ло ни ма мо же да поч -
не! Па шта ако се по ква си те –
вре ло лет ње сун це ће бр зо сре -
ди ти ствар.

• Лет ње ку гла ње – пла стич -
не бо це на пу ње не обо је ном во -
дом и лоп та до вољ ни су за са -
вр ше но лет ње ку гла ње.

• Пи ка до с во де ним ба ло ни -
ма – ша ре ни ба ло ни на пу ње ни
во дом и ока че ни на зид од лич -
на су под ло га за лет њи пи ка до.
На ба ви те пи ка до стре ли це и
ор га ни зуј те по ро дич но так ми -
че ње.

• Тр ка па пи ри ћа. Уз по моћ
де бље цев чи це за сок и ма лих
ко ма да па пи ра ор га ни зуј те тр -
ку па пи ри ћа. Ду ва њем кроз цев -
чи це по ме рај те па пи ри ће у об -
ли ку лоп ти це, а по бед ник ће
сва ка ко би ти оду ше вљен.

Ше зде сет че тво ро го ди шњи Пе -
тар Мо шић из Пан че ва убио је
удар ци ма но жем про шлог пет -
ка, 12. ју ла, на Ау то бу ској ста -
ни ци, 60-го ди шњу су пру гу Де -
сан ку, на о чи глед за па ње них
пут ни ка и за по сле них у АТП-у.

Уби ца се нај пре не срећ ној
же ни при крао с ле ђа, а он да
ди вљач ки на ср нуо на њу. За -
рио јој је нож јед ном у врат и
два пу та у ле ђа и си гур но би
на ста вио да је још бо де и да се
над њом ижи вља ва да га ни су
за у ста ви ла и спре чи ла тро ји ца

во за ча у АТП-у. Иа ко је жр тва
од мах пре не та у пан че вач ку
Оп шту бол ни цу, и по ред на по -
ра ле ка ра да је ре а ни ми ра ју и
спа су, ка сни је је пре ми ну ла.

Де сан ки но уби ство би ло је
кул ми на ци ја на си ља у по ро ди -
ци ко је је тр пе ла и ду го го ди -
шњих по ре ме ће них од но са с
му жем уби цом.

Због то га је у фе бру а ру од -
лу чи ла да га де фи ни тив но на -
пу сти и да по кре не ту жбу за
раз вод. У стра ху од му же вље -
ве ре ак ци је, оти шла је да живи

у По жа рев цу. Да је њен страх
био осно ван, све до чи по да так
да је суд у на шем гра ду у ју ну
за бра нио Пе тру да јој при ла -
зи јер ју је фи зич ки и пси хич -
ки мал тре ти рао. На жа лост, ни
то га ни је спре чи ло да спро -
ве де у де ло сво ју ужа сну на -
ме ру.

На кон са слу ша ња у Ви шем
су ду у Пан че ву су ро вом уби ци
је од ре ђен јед но ме сеч ни при -
твор да не би ути цао на све -
доке, као и због уз не ми ре ња
јавно сти. М. Г.

КАКО АНИМИРАТИ ДЕЦУ ТОКОМ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА

ЗАБОРАВЉЕНЕ ИГРИЦЕ КАО СПАС

ЕНЕР ГИЧ НО

На ко мар це 
опет у су бо ту

Трет ман су зби ја ња од ра слих
ко ма ра ца на те ри то ри ји гра да
Пан че ва би ће из вр шен у су бо -
ту, 20. ју ла, уко ли ко се за то
ство ре по вољ ни ме те о ро ло шки
усло ви, на ја вио је за вод „Еко-
сан”.

Трет ман ће би ти из ве ден уре -
ђа ји ма са зе мље и тра ја ће од
19 до 22 са та.

У по је ди ним де ло ви ма гра -
да би ће из вр ше но су зби ја ње
ко ма ра ца за ди мља ва њем.

У са оп ште њу „Еко-са на”, с
ко јим је Град скло пио уго вор о
су зби ја њу ко ма ра ца, на по ми -
ње се ка ко пче ла ри тре ба да
пре ду зму све нео п ход не ме ре
за за шти ту пче ла.

Ово је че твр та ак ци ја у се зо -
ни про тив до сад них и по тен ци -
јал но опа сних ин се ка та. М. Г.

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

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

Та ко са да ко ри сни ци услу -
га За во да „Пан че вац” има ју
при ли ку да су бо том ура де
ул тра звуч ни пре глед аб до -
ме на и ма ле кар ли це, ко ји
оба вља ра ди о лог др Љу би -
ца Ла зић из Кли нич ког
центра Ср би је. До вољ но је
рећи да др Љу би цу Ла зић
ко ле ге сма тра ју јед ним од
нај бо љих ди јаг но сти ча ра у
на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те -
ре со ва ни мо гу да ура де и
све вр сте ул тра звуч них пре -
гле да ср ца, а уско ро ће се у
За во ду „Пан че вац” ра ди ти
и пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ове услу ге
ан га жо ван је је дан од во де -
ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
То мић, кар ди -
о лог, док тор
ме ди цин ских
на у ка и ма ги -
стар кар ди о ло -
ги је са Ин сти -
ту та „Де ди ње”.
Спе ци ја ли стич -
ки пре глед и
ЕКГ код овог
ле ка ра ко шта ју 3.000 ди на -
ра, це на ул тра зву ка ср ца је
4.000 ди на ра, а мо гу ће је
ура ди ти и спе ци ја ли стич ки
пре глед и ул тра звук ср ца по
це ни од 7.000 ди на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште бол ни це, ен -
до кри но ло шке др Гор да на
Ве љо вић, та ко ђе из Оп ште
бол ни це, а уро ло шке њи -
хов ко ле га из исте уста но -
ве др Не бој ша Та сић, док
је за пре гле де из обла сти
ги не ко ло ги је за ду жен др
Јо ван Ру дић из ГАК „На -
род ни фронт”. Тре ба на по -
ме ну ти да су пре гле ди код
др Не бој ше Та си ћа тре нут -
но на ак ци ји, па та ко ком -
пле тан уро ло шки пре глед
ко шта 2.000, ул тра звуч ни

уро ло шки пре глед ста је та -
ко ђе 2.000, док обе ове услу -
ге у па ке ту ко шта ју 3.600
ди на ра.

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

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

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-
би о хе миј ској ла бо ра то ри ји
те уста но ве па ци јен ти ве ћи -
ну ве ри фи ко ва них, кон тро -

ли са них и су ми ра них ре зул -
та та мо гу до би ти за све га
сат вре ме на.

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

аб до ми нал не
хи рур ги је из
Оп ште бол ни це
Пан че во.

Зато не чу ди
што све ве ћи
број Пан че ва ца
би ра За вод
„Пан че вац”, ка -
да треба ура ди -

ти пре гле де и ана ли зе на
јед ном ме сту. Тре ба знати
да се у За во ду све вр сте ле -
кар ских уве ре ња из да ју за
мак си мал но два са та.

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

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

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.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.000 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

• Пр сте но ви од па пир них та -
њи ра – исе ци те сре ди ну на та -
њи ри ма, а по том их обој те раз -
ли чи тим бо ја ма. Уз ша ре не пр -
сте но ве и кар тон ску ту бу на ко -
ју ће се пр сте но ви на ба ци ва ти
за ба ва је за га ран то ва на.

• Шко ли ца – игра ко ја је не -
ка да на ро чи то би ла по пу лар на
код уче ни ка у основ но школ -
ском уз ра сту. Игра се од ви ја
ска ку та њем на јед ној или обе
но ге по ше ми ис цр та ној на тлу.

• Ла стиш – го то во за бо ра вље -
на вр ста дру штве не игре по пу -
лар не ме ђу де вој чи ца ма. Је ди -
ни нео п хо дан ре кви зит за игру
је ла стиш (гу ме на кро јач ка тра -
ка). Сло бод ни кра је ви тра ке се
при ве жу је дан за дру ги та ко да
тра ка чи ни круг. Две де вој чи -
це ула зе у круг и од мак ну се,
за те жу ћи тра ку та ко им се на -
ла зи у ви си ни ко ле на и да ви -
ше не чи ни круг не го об лик
сли чан пра во у га о ни ку. Де вој -
чи це су окре ну те ли цем јед на
пре ма дру гој, а тре ћа де вој чи -
ца игра та ко што пре ска че две
ли ни је ла сти ша на сре ди ни из -
ме ђу де вој чи ца ко је за те жу тра -
ку. Игра ње ла сти ша укљу чу је
број не на чи не пре ска ка ња, за -
те за ња и про вла че ња...

Ово су би ли са мо не ки од
пред ло га. Ако вам се ни шта од
ово га не чи ни за бав ним, он да
увек мо же те са сво јим ма ли -
ша ни ма за јед нич ки оба вља ти
кућ не по сло ве, што се та ко ђе
мо же пре тво ри ти у су пер за ба -
ву, гра ди ти твр ђа ве од пе ска
или при пре ма ти за јед но сму -
ти је, здра ву, уку сну ужи ну, ко -
ја не зах те ва мно го на по ра.

Же ли мо вам за ба ван лет њи
рас пуст! А. Жив ко вић

ПЛИ ВАЧ КИ МИ ТИНГ

Киша прекинула 
серију...

На ме ђу на род ном пли вач ком
ми тин гу „Бје ли ца” у Вр ба су уче -
ство ва ли су спор ти сти из 24 клу -
ба из Ма ђар ске, Хр ват ске, БиХ
и Ср би је. ПК Ди на мо се пред -
ста вио са 26 так ми ча ра, ко ји су
осво ји ли че тр на ест ме да ља.

Ан дреа Нађ и Ка ли на То мић
три јум фо ва ле су у ди сци пли -
ни 50 м пр сно, сва ка у сво јој
ка те го ри ји, а Ан дреа је обо ри -
ла ре корд ми тин га, ис пли вав -
ши ову де о ни цу с вре ме ном
38,85. Ан дреа По љак и Да ни ца
Кон стан ти нов за ра ди ле су сре -
бро на 50 м леђ но. Да ни ца је
би ла тре ћа на 50 м пр сно, као
и Мар та Кон стан ти нов.

Вик тор Нађ је био нај бр жи
на 50 м леђ но. Вук Са мар џи ја
је на 50 м кра ул дру ги сти гао
на циљ, а на 50 м дел фин за у -
зео је тре ће ме сто. Ла зар Стан -
чул је за слу жио брон зе у тр ка -
ма на 50 м леђ но и 50 м кра ул.

Нај у спе шни ји, с три ме да ље,
био је Сте фан Мил те но вић. Он
је осво јио злат ну ме да љу на 50
м пр сно, сре бр ну на 50 м леђ -
но и брон за ну на 50 м кра ул.

Да ки ша ни је пре ки ну ла так -
ми че ње, ме да ље би осво ји ли и
нај ста ри ји так ми ча ри… А. Ж.



У са ве ти ма ме сних за јед ни ца
у Ја бу ци, До ло ву и Омо љи ци
сле де ће че ти ри го ди не се де ће
са мо чла но ви СНС-а. То је би -
ло по зна то и пре одр жа ва ња
из бо ра 14. ју ла јер су на пред -
ња ци би ли и је ди ни кан ди да -
ти. Пре ма по да ци ма ко ми си је
за спро во ђе ње из бо ра, у Омо -
љи ци је гла са ло 2.715 од 5.447
упи са них би ра ча (49,84 од сто),
у До ло ву 2.373 од 5.336 би ра -
ча (44,47 од сто), а у Ја бу ци
2.078 од 5.181 (40,11 од сто).

Из бо ре су јав но бој ко то ва ли
ДС, ЛСВ, Са вез за Ср би ју и „До -
ста је би ло”, а СПС и ра ди ка ле
из гле да ни су за ни ма ли, јер их
ни су ни по ми ња ли.

Са вез за Ср би ју је овим по -
во дом 17. ју ла одр жао кон фе -
рен ци ју за но ви на ре. На њој је
ре че но да су из бор ног да на чла -
но ви СЗС-а би ли при сут ни у
сва три на се ље на ме ста, бли зу
свих би рач ких ме ста, и да су
са „за кон ски про пи са не уда ље -
но сти од пе де сет плус је дан ме -
тар по сма тра ли ка ко се од ви ја
из бор ни про цес”. Они су на ве -
ли да су пре бро ја ва њем гла са -
ча ко ји су ула зи ли на би рач ка
ме ста „уста но ви ли да је до 18.30
са ти из ла зност би ла ма ла, кре -
та ла се из ме ђу 23 и 25 од сто”.

Од бро ја ња су у 18.30 од у -
ста ли по што су мо ра ли да при -
тек ну у по моћ јед ном су гра ђа -
ни ну, али твр де да „ни је мо гу -
ће да је у по след њих сат и по
иза шло два де се так од сто гла -

са ча и по ред то га што су функ -
ци о не ри и ак ти ви сти СНС-а
цео дан вр ши ли при ти сак на
ме шта не да оду на би ра ли шта”.
СЗС зах те ва по ни ште ње ових
из бо ра.

Ни је пи та ње ко ли ко смо уда ље ни од Европ ске уни је,
не го ко ли ко же ли мо да бу де мо уда ље ни од ЕУ, јер на
кра ју кра је ва све за ви си од нас са мих ко ли ко ће се ства -
ри по бољ ша ти, али за ви си и од по ли тич ких од лу ка зе -
ма ља чла ни ца ЕУ. Зна те да се и ЕУ су о ча ва са сво јим
уну тра шњим про бле ми ма, с ве ћим раз во јем по пу ли -
зма, с по ли тич ким не су гла си ца ма, са од ре ђе ном вр -
стом стаг на ци је, што се он да пре ли ва и на сам ре ги он.
Уко ли ко се на ста ви стаг на ци ја у по гле ду про ши ре ња
ЕУ, то ће би ти јед на огром на гре шка по Европ ску уни ју
и по ре ги он.

(Ге не рал на се кре тар ка Ве ћа за ре ги о нал ну са рад њу
Мај љин да Бре гу, Ра дио „Сло бод на Евро па”, 16. јул)

* * *
Не ги ра ње ге но ци да је про блем у ре ги о ну, али и у дру -
гим де ло ви ма све та. Кам па ња не ги ра ња ге но ци да по ја -
вљу је се у ра зним об ли ци ма – у по ли тич ким ди ску си ја -
ма, ме ди ји ма, обра зов ном си сте му, или кроз фла грант -
не ини ци ја ти ве с ци љем да се ре ви ди ра исто ри ја. По ри -
ца ње и ре ви зи о ни зам су ток сич ни фе но ме ни ко ји пот -
хра њу ју по де ле и мо гу се сма тра ти по след њом фа зом
ге но ци да. На сви ма на ма је од го вор ност да се бо ри мо
про тив по ри ца ња и да се ак тив но за ла же мо за исти ну, а
то на ро чи то ва жи за оне ко ји су на по зи ци ја ма мо ћи,
укљу чу ју ћи по ли ти ча ре и дру ге ли де ре. Али од огром не
ва жно сти је да се сви ак те ри, као што су на уч ни рад ни -
ци, но ви на ри, учи те љи и пред став ни ци ци вил ног сек -
то ра ује ди не и оси гу ра ју да у дру штву не бу де ме ста за
ла жи и дез ин фор ма ци је.

(Пред сед ник Ме ђу на род ног ре зи ду ал ног ме ха ни зма
за кри вич не су до ве Кар мел Аги јус, Би-Би-Си, 11. јул)

* * *

* * *
Де си ће нам се у јед ном тре нут ку да до так не мо дно и
та да ће мо, ако не пре, мо ра ти да се осве сти мо. Љу ди се
пи та ју ка да. Али схва ти ће мо да је враг од нео ша лу и да
мо ра да се про на ђе по ли тич ко ре ше ње и за то по зи вам
све струч не љу де да се укљу че у по ли тич ки жи вот и
ухва те уко штац са оним што се до га ђа. Не пла шим се
са мо због од ли ва ма ши на ца, би о ло га, фи ло ло га, већ
због стру ке. За ми ра њем стру ке ми у ства ри гу би мо онај
нај дра го це ни ји део дру штва ко ји по кре ће све. Стру ка
је нај ва жни ја. Од лив је по ка за тељ гу бит ка стру ке, љу ди
од ла зе јер је стру ка из гу бље на. Не гу би мо је од ла ском,
не го смо је ов де уни шти ли, а љу ди са да од ла зе да би је
са чу ва ли. Љу ди не од ла зе са мо због нов ца, већ због то -
га што же ле да се оства ре, а ов де то ни је мо гу ће у пот -
пу но сти. Ме ри то кра ти ја мо ра да се ус по ста ви уме сто
пар ти то кра ти је.

(Про фе сор ФОН-а Јо ван Фи ли по вић, „Да нас”, 15. јул)

* * *
Ле ва ми сао је би ла кон сен зу сом од ба че на кра јем де ве -
де се тих. Тај про стор је пот пу но пре пу штен Ми ло ше ви -
ће вом на ци о нал со ци ја ли зму упра во да би се још ви ше
дис кре ди то вао. То је би ла ве ли ка гре шка. Свест о по -
тре би ле ви це се ипак об на вља. Са зре ва ми шље ње да за
ле ви цу ни је до вољ на са мо ан ти фа ши стич ка бор ба про -
тив на ци о на ли стич ких дик та ту ра, бор ба за људ ска пра -
ва, пра ва мар ги нал них гру па. По но во ће се ле ви ца ус -
пра ви ти кад по ста ви основ на пи та ња пљач ке људ ског
ра да, жи во та и бу дућ но сти. Про блем је што се ле ви ца и
да ље вр ти у за тво ре ном кру гу пре ва зи ђе них ис ку ста ва
со ци ја ли стич ких др жа ва. Со ци ја ли зам за ме не ни је ча -
роб на фор му ла пра вед не др жа ве, не го стал на бор ба
упра во про тив др жа ве. Ја ко и раз ви је но дру штво ко је
кон тро ли ше др жа ву је ма ње или ви ше со ци ја ли зам. Со -
ци ја ли зму је су прот ста вље на др жа ва ко ја шти ти ин те -
ре се при ват ног, се бич ног бо га ће ња на ра чун ро бов ског
ра да ми ли о на.

(Глав ни уред ник из да вач ке ку ће „Мо стАрт” Дра ган
Стој ко вић, пор тал „Tačno.net”, 13. јул)

* * *
Имам ути сак да власт и опо зи ци ја на мер но уна пред ра -
чу на ју да ин сти ту ци је у овој зе мљи не ра де, да по чи ва ју
на ин ди ви ду ал ној хра бро сти по је ди на ца у њи ма и да је
та те ма у функ ци ји не ке днев не бит ке. Ми слим да опо -
зи ци ја су штин ски не раз у ме сло бо ду ме ди ја. Да ли то за
њих зна чи да не ће сви ме ди ји мо ра ти да ко ри сте по ве -
ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја ка ко би до би -
ли не ке ба нал не ин фор ма ци је? Да ли то зна чи да ће Бо -
шко Об ра до вић тр пе ти кри ти ку за ње го ве крај ње кон -
зер ва тив не ста во ве о по ро ди ци или ће ићи да ка ди Бе о -
град по сле „Прај да”? То „ја сам за сло бо ду ме ди ја” је
као ка да мис све та ка же „ја сам за мир у све ту”. Фло -
ску ла ко ја мо же да зна чи мно го, али не зна чи ни шта.
Ме ди ји и но ви на ри мо ра ју да има ју прин ци пи је лан од -
нос пре ма сви ма, по ли ти ча ри и но ви на ри ни су на ис тој
стра ни. Ми смо на стра ни дру штва. Ми смо гра ђа ни ко -
ји не што пи та ју.

(Но ви нар ка Да ни ца Ву че нић, „Н1”, 14. јул)
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КОНЦЕПТ

Зо ран Гр ба но ви
већник за 
по љо при вре ду, се ло
и ру рал ни раз вој

Бу џет по ве ћан за 
31 ми ли он ди на ра

За са мо два са та то ком пре по -
дне ва 12. ју ла од бор ни ци Скуп -
шти не гра да Пан че ва усво ји ли
су чак 97 та ча ка днев ног ре да.
Раз лог за то: опо зи ци о не гру -
па ци је, ако у њих не убра ја мо
со ци ја ли сте и ра ди ка ле, бој ко -
то ва ле су 33. за се да ње пред -
став ни ка гра ђа на у овом са зиву.

Јед но став но, ка да не ма су -
че ља ва ња ми шље ња за го вор -
ни цом, вла да ју ћа ве ћи на има
тај лук суз да ис пу ни фор му уну -
тар за кон ских окви ра и да му -
ње ви то про ђе кроз ма те ри јал.

Че ти ри ми ли о на Омо љи ци

Нај пре је усво јен пред лог да
уме сто Зо ри це Ре пац, ко ја због
дру гих по слов них оба ве за већ
ме се ци ма во лон ти ра у Град -
ском ве ћу, на ме сто већ ни ка
за ду же ног за под руч је по љо -
при вре де, се ла и ру рал ног раз -
во ја бу де по ста вљен Зо ран Гр -
ба, ко ји је де сет го ди на ра дио
у ре сор ном град ском се кре та -
ри ја ту. Гра до на чел ник Са ша
Па влов је Зо ри ци Ре пац за хва -
лио на од лич ној са рад њи, по -
же лев ши јој успех у да љем ра -
ду, а он да ка зао да је Зо ран Гр -
ба био ло ги чан из бор јер има
ис ку ство, зна ње и обра зо ва ње
у ве зи са овом об ла шћу.

О ре ви зи ји кон со ли до ва них
фи нан сиј ских из ве шта ја за вр -
шног ра чу на бу џе та Гра да за
2018, као и о дру гом ре ба лан су
ово го ди шње пан че вач ке ка се
го во рио је за ме ник гра до на чел -
ни ка Пре драг Жив ко вић, ко ји
је за ду жен за фи нан си је. Он је
ре као да ће из бу џе та АП Вој -
во ди не би ти пре ба че но 15 ми -
ли о на ди на ра за атар ске пу те -
ве, а да се ка пи тал ни тран сфе -
ри од но се на ка на ли за ци ју на
Но во се љан ском пу ту. До дао је:

– Би ло је и до на ци ја – „Ве -
тро е лек тра не” из Бе о гра да из -
дво ји ле су 32 ми ли о на ди на ра
за ре ха би ли та ци ју пу та Пан че -
во –До ло во. Код соп стве них при -
хо да, ка да се о кул ту ри ра ди,
до шло је до по ве ћа ња од 54
ми ли о на ди на ра: за пла ћа ње
ар хе о ло шких ис тра жи ва ња 50
ми ли о на би ће пре ба че но За во -
ду за за шти ту спо ме ни ка. Ка -
да све са бе ре мо и то ума њи мо
за сма ње ње кре дит ног за ду же -
ња од 330 ми ли о на ди на ра, ре -
ба лан сом до би ја мо по ве ћа ње
бу џе та за 31 ми ли он ди на ра.
Уку пан бу џет Гра да из но си
5.785.265.000. Рас по де лом сред -
ста ва ко ји ма ће мо рас по ла га -
ти фи нан си ра ће мо јав на ко му -
нал на пред у зе ћа. За АТП смо
обез бе ди ли око 105 ми ли о на,
за ЈКП „Зе ле ни ло” 40 ми ли -

она, а за ЈКП „Мла дост” 30 ми -
ли о на ди на ра. ПУ „Деч ја ра -
дост” до би ће од Гра да 4,2 ми -
ли о на ди на ра за уве ћа ње за ра -
да. До дат них шест ми ли о на из -
дво ји ли смо за су зби ја ње ко -
ма ра ца, а че ти ри ми ли о на ће
до би ти Омољ ча ни за одр жа ва -
ње ко ло во за у Ули ци Јо ва на
Ду чи ћа.

По том је на и шао сет од лу ка
о до но ше њу број них пла но ва
де таљ не ре гу ла ци је, ко је су про -
шле без рас пра ве.

Пер со нал не про ме не

Стра те ги ја при вла че ња ин ве -
сти ци ја за пе ри од од 2019. до
2023. го ди не, о ко јој смо де -
таљ но пи са ли пре не ко ли ко не -
де ља, до би ла је зе ле но све тло
од бор ни ка по што је Жељ ко Су -
шец, шеф од бор нич ке гру пе
СНС-а, ка зао да се по бољ ша ва
по слов на кли ма у гра ду, те да
ће, по ред ZF-а, уско ро још јед -
на ве ли ка ком па ни ја по че ти да
ра ди и за по шља ва у Пан че ву.
Он је ре као и да ће ко нач но
мо ћи да се раз ви ја ју ма ла и
сред ња пред у зе ћа у гра ду.

Ре сор на чла ни ца Град ског
ве ћа Ка та ри на Ба њаи под не ла

је из ве штај о ста њу жи вот не
сре ди не на те ри то ри ји гра да за
2018, ко ји је та ко ђе ами но ван.

Од бор ни ци су он да ре дом
усва ја ли од лу ке што су им већ -
ни ци при пре ма ли у по след ње
вре ме, а ра ди се о те ма ма опи -
са ним у на шим из ве шта ји ма
са сед ни ца Град ског ве ћа: ло -
кал ни ом буд сман, суб вен ци о -
ни са ње тро шко ва ко му нал них
услу га со ци јал но нај у гро же ни -
јим гра ђа ни ма, так си пре воз,
из ве шта ји о ра ду и пла но ви
ЦЗСР-а „Со ли дар ност”, Цр ве -
ног кр ста, ТОП-а, Кул тур ног
цен тра, Исто риј ског ар хи ва,
На род ног му зе ја, До ма омла -
ди не, Град ске би бли о те ке...

За из ве шта је о ра ду до мо ва
кул ту ре у на се ље ним ме сти ма,
као и из ме не про гра ма по сло -
ва ња град ских и се о ских јав них
пред у зе ћа, скуп штин ска ве ћи -
на је по ди за ла ру ке без по ле ми -
ке. Над зор ни од бо ри јав них ко -
му нал них пред у зе ћа до но си ли
су од лу ке у ве зи с рас по де лом
не рас по ре ђе не до би ти и до пу -
на ма це нов ни ка, што су од бор -
ни ци та ко ђе бр зо при хва ти ли.

Је ди ни из ла зак за го вор ни -
цу, па, опо зи ци је, од но сно

једини мо ме нат у ком се мо -
гло чу ти дру га чи је ми шље ње,
био је ка да је од бор ник СПС-а
Ни ко ла Дан гу бић ко мен та ри -
сао од лу ку НО ЈКП-а „Гре ја -
ње” да од ок то бра ове го ди не
гре ја ње по ску пи за 6,2 од сто за
до ма ћин ства ко ји ма се це на
об ра чу на ва по ква драт ном ме -
тру, док то не ва жи за вла сни -
ке по слов ног про сто ра и оне
што има ју угра ђе не ка ло ри ме -
тре. Дан гу бић сма тра да ни је у

ре ду да се на тај на чин пра ви
раз ли ка ме ђу гра ђа ни ма и да
се исто вре ме но из у зму из од -
лу ке по слов ни про сто ри.

За крај, а ра ди се о два де се -
так та ча ка днев ног ре да, оста -
вље не су пер со нал не про ме не
у пред у зе ћи ма и уста но ва ма.
Ма да, ка да је реч о град ским
јав ним пред у зе ћи ма, до са да -
шњим в. д. ди рек то ри ма са мо
је из бри сан тај атри бут, па су
до би ли ман да те од че ти ри го -
ди не. Та ко је са да Зден ка Јо -
кић ди рек тор ЈКП-а „Гре ја ње”,
Не над Ра кић ЈП-а Град ска стам -
бе на аген ци ја, а Алек сан дар
Сте ва но вић ЈКП-а „Хи ги је на”.
Ди рек тор ТОП-а у на ред не че -
ти ри го ди не би ће Ни ко ла Сто -
ил ко вић.

До мо ви кул ту ре у на се ље -
ним ме сти ма има ће но ве чел -
не љу де, а про ме ње ни су и чла -
но ви школ ских од бо ра у не ко -
ли ко се о ских и пан че вач ких
шко ла. По том су се пред став -
ни ци гра ђа на раз и шли.

НА ИЗ БО РИ МА У ЈА БУ ЦИ, ДО ЛО ВУ И ОМО ЉИ ЦИ

Про сеч на из ла зност око 45 од сто

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

БЕЗ ОПО ЗИ ЦИ ЈЕ 97 ТА ЧА КА ЗА ДВА СА ТА

Сала је полупуна или полупразна?

ИС ТЕ КАО РОК, КАО НИ КА ДА РА НИ ЈЕ

Иа ко ни је при су ство вао сед ни ци Скуп шти не гра да, Зо ран

Јо ва но вић, од бор ник ДС-а, био је у то вре ме у хо лу Град ске

упра ве. Но ви на ри ма је ре као да има ко мен тар на ре ба ланс

бу џе та:

– Они го ди на ма пре но се не у тро ше на сред ства за ин ве сти -

ци је. Увек пре ко 900 ми ли о на. То зна чи да се ма ло ра ди и

ула же у трај на сред ства, ин фра струк ту ру, а исто вре ме но се

за то исто ре дов но за ду жу ју, па сред ства пре но се из го ди не

у го ди ну. Овим ре ба лан сом ски да ју 30 ми ли о на ди на ра по

од лу ци о кре ди ту из 2016. Ис те као је рок за по вла че ње нов -

ца. То се ни ка да ра ни је ни је де си ло. За ду жу ју нас пре ко ме -

ре, а не уме ју да ра де ни с на шим па ра ма. Са да је то

кон ста то ва ло и Ми ни стар ство фи нан си ја.

На пи та ње да ли је бој кот ра да Скуп шти не до нео ре зул та те,

Јо ва но вић ка же да „ако је то тре ба ло да бу де њи хо ва за бри -

ну тост због не при род ног ста ња – бој кот је не у спе шан” и до да -

је да се „ви ди ко је опо зи ци ја и бу ду ћа власт, а ко то ни је”.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Прописано удаљени посматрали процес

Саша Павлов: 
„Нови већник Грба
био је логичан избор
јер има искуство,
знање и образовање
у вези са овом
облашћу”.



То ком ав гу ста Кул тур ни цен тар Пан -
че ва има ће ве о ма бо гат про грам ко ји
ће се одр жа ва ти на пла тоу ис пред те
ин сти ту ци је. Би ће одр жа но је да на ест
кон це ра та, јед но пле сно ве че и јед на
из ло жба, а циљ је да се су гра ђа ни ма
ко ји од мо ре про во де у свом гра ду
омо гу ћи ква ли те тан кул тур ни са др -
жај, уз ко ји се мо гу за ба ви ти у ве чер -
њим са ти ма.

Лет њи про грам Кул тур ног цен тра
Пан че ва по чи ње 3. ав гу ста у 21 сат,
на пла тоу, кон цер том во кал ног џез
квар те та „Минг”. Пле сно ве че „Сал са
ку ба на” би ће одр жа но 7. ав гу ста, а
већ 10. ав гу ста од 21 сат на про гра му
ће би ти кон церт гру пе „Salsa y pun-
to”, ко ји је са ста вљен од ку бан ских,
срп ских и ма ке дон ских му зи ча ра. У
по не де љак, 12. ав гу ста, од 21 сат, на
истом ме сту, на про гра му је кон церт
три бјут бен да „Amy’s House”, а три

да на ка сни је, 16. ав гу ста, би ће одр -
жан кон церт жен ског там бу ра шког
ор ке стра „Ла бан да” из Но вог Са да.

КУД „Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”
одр жа ће кон церт, за јед но с по себ ним
го сти ма из Ка на де, 19. ав гу ста, од 19
са ти, у дво ра ни Кул тур ног цен тра Пан -
че ва.

У окви ру лет њег про гра ма на сту -
пи ће ан самбл „Clarone di Bandur” 20.
ав гу ста, у 19 са ти, на сце ни Кул тур -
ног цен тра Пан че ва. Кон церт на про -
мо ци ја ал бу ма под на зи вом „Riddlep-
hore” Пе тра Зор ки ћа би ће одр жа на
23. ав гу ста од 21 сат.

Су тра дан од 21 сат кон церт ће одр -
жа ти Там бу ра шки ор ке стар Пан че ва,
под ру ко вод ством Ми хај ла Јо ви ћа и
уз уче шће во кал ног со ли сте Ми ла на
Бу ја ко ви ћа. Тај ор ке стар по чео је да
ра ди 2014. го ди не. На кон ду го го ди -
шњег пе да го шког и из во ђач ког ис ку -

ства про фе сор Ми хај ло Јо вић осно -
вао је там бу ра шки ор ке стар с ци љем
да не гу је и из во ди срп ску тра ди ци о -
нал ну му зи ку. За нај мла ђе су гра ђа не
27. ав гу ста, у 19 са ти, на пла тоу, на -
сту пи ће хор „Во кал кидс”, ко ји во ди
Је ле на Цве тић. „Да ни пан че вач ког ро -
кен ро ла” би ће одр жа ни 29. и 30. ав -
гу ста, од 21 сат.

Пи ја ни стич ки кон церт Ма те ја Јо ва -
но ви ћа на про гра му је 31. ав гу ста, од
19 са ти, у дво ра ни Кул тур ног цен тра,
а за крај лет њег про гра ма пу бли ка мо -
же оче ки ва ти из ло жбу ро кен рол екс -
по на та, фо то гра фи ја и пла ка та из исто -
ри је рок кул ту ре у Ср би ји, ко ју ор га -
ни зу ју Удру же ње рок му зи ча ра Пан -
че во, Удру же ње рок му зи ча ра Ср би је
и Рок му зеј Ср би је. Из ло жба се отва ра
26. ав гу ста у 19 са ти у Га ле ри ји са вре -
ме не умет но сти. М. М.

Во да на ку па ли шту Бе ла сте на (де -
сно од „шпи ца”) и на је зе ру у Ка ча ре -
ву до брог је ква ли те та, при па да тре -
ћој кла си и мо же да се ко ри сти за ку -
па ње и ре кре а ци ју – пи ше у из ве шта -
ју о пр вој ово го ди шњој кам па њи пан -
че вач ког За во да за јав но здра вље ко -
ји је са чи њен на кон што су оба вље не
ана ли зе во де на свим ку па ли шти ма у
Пан че ву и око ли ни.

То је учи ње но на осно ву спо ра зу -
ма За во да и Град ске упра ве. Еки пе
ко је су са чи ња ва ли струч ња ци За во -
да за јав но здра вље ових да на су об -
и шле сва ме ста на те ри то ри ји Пан -
че ва на ко ји ма има ку па ча и узе ле
узор ке во де. Узор ко ва ње је вр ше но
од ра них ју тар њих са ти па све до
подне ва.

Тран спорт узо ра ка до ла бо ра то ри је
За во да за јав но здра вље оба вљен је у
аку му ла тор ским фри жи де ри ма и на
про пи са ној тем пе ра ту ри, ра ди за шти -
те узо ра ка.

У из ве шта ју За во да се на во ди и да
во да на ку па ли шти ма у Пан че ву, Ја -
бу ци и Гло го њу на Та ми шу, као ни
она на Бе лој сте ни ле во од „шпи ца”,
не за до во ља ва кри те ри ју ме уред бе и
пра вил ни ка ко ји ма је про пи са но

какав мо ра да бу де ква ли тет реч них
во да.

Ме ђу тим, то не пред ста вља ри зик
за љу де ко ји се са мо ку па ју на тим
ме сти ма или ко ри сте та ку па ли шта
за спорт ске ак тив но сти у во ди,

сматра ју струч ња ци За во да за јав но
здра вље.

С дру ге стра не, то не мо же да се
ка же за ре ку По ња ви цу и за ку па ли -
шта у Ба нат ском Бре стов цу и у Ива -
но ву. Во да на тим ме сти ма то ли ко је

ло ша да не би тре ба ло да се ко ри сти
ни за ку па ње ни за ре кре а ци ју.

На осно ву спо ра зу ма Град ске упра -
ве и За во да за јав но здра вље ква ли -
тет во де за ку па ње ис пи ту је се на де -
вет ку па ли шта на те ри то ри ји Пан че -
ва. То се ра ди та ко што се ана ли зи ра
има ли у њој бак те ри ја и хе миј ских
ма те ри ја.

До кра ја овог ле та За вод за јав но
здра вље ура ди ће још пет ова квих ана -
ли за. Оне мо гу да се оба вља ју јер је
За вод до био цер ти фи кат од Ми ни -
стар ства за по љо при вре ду, шу мар ство
и во до при вре ду. За хва љу ју ћи то ме За -
вод за јав но здра вље оспо со бљен је за
вр ше ње ми кро би о ло шких, као и фи -
зич ко-хе миј ских ана ли за ква ли те та
по вр шин ских, под зем них и от пад них
во да.

Ква ли тет во да у ре ка ма по де љен
је у пет кла са. По след ња ко ја озна -
ча ва да је во да до брог ква ли те та и да
је до зво ље на за ку па ње је сте тре ћа.
Уко ли ко се по сле ана ли зе утвр ди да
је во да у не кој ре ци че твр те или пе те
кла се, то зна чи да је она из у зет но за -
га ђе на и да се ку па ње у њој не пре -
по ру чу је. М. Г.

ДРУШТВО
Петак, 19. јул 2019.
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Бу ду ћи наф та ши за дла ку
ја чи од ку ва ра

Гим на зи ја, ЕТШ и 
Ме ди цин ска и да ље 
нај по пу лар ни је шко ле

За вр ше на је ово го ди шња упи сна гро -
зни ца. Бив ши осма ци су по чет ком
овог ме се ца, на кон по ла га ња за вр -
шног ис пи та и по пу ња ва ња ли сте же -
ља, упи си ва ли обра зов не уста но ве у
ко ји ма ће на ста ви ти шко ло ва ње.  Као
и прет ход них го ди на, у Гим на зи ји
„Урош Пре дић”, Елек тро тех нич кој
шко ли „Ни ко ла Те сла”, Ме ди цин ској
шко ли „Сте ви ца Јо ва но вић и Еко ном -
ско-тр го вач кој шко ли већ у пр вом
упи сном кру гу по пу ње ни су сви ка па -
ци те ти. Ма ту ран ти ко ји ни су ус пе ли
да се упи шу у пр вом упи сном кру гу,
то су учи ни ли у че твр так, 11. ју ла, ка -
да је одр жан дру ги упи сни круг.

Ма ли ма ту ран ти су ове го ди не ко -
рект но ура ди ли те сто ве и осво ји ли
со ли дан број бо до ва. Ђа ци у Пан че ву
су на те сту из срп ског је зи ка и књи -
жев но сти осво ји ли 12,71 бод, што је
за бод ви ше не го ла не. Бо дов ни сал до
из ма те ма ти ке је у ран гу про шло го -
ди шњег – 10,93, а ма ту ран ти су под -
ба ци ли на ком би но ва ном те сту – про -
шле го ди не про се чан број бо до ва био
је 12,5, а ове го ди не је 11,33. (Мак си -
ма лан број био је 20.)

Атрак тив ни по сло ви

Ка да је реч о бро ју бо до ва ко ји су би ли
нео п ход ни за упис на од ре ђе ни смер,
нај ви ше по е на мо ра ли су да има ју де -
ча ци и де вој чи це за сме ро ве Елек тро -
тех нич ке шко ле „Ни ко ла Те сла”. По -
след њи кан ди дат на сме ру елек тро -

НА ПЛА ТОУ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА

Ав густ у зна ку до бре му зи ке

НА ОСНО ВУ АНА ЛИ ЗЕ ЗА ВО ДА ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Нај чи сти ји за ку па ње Бе ла сте на и је зе ро у Ка ча ре ву

ГРАД ДЕ ЛИО LED СВЕ ТЛА

Бу ди ви ђен, 
са чу вај гла ву

Пан че вач ким би ци кли сти ма по де -
ље но је 200 ком пле та све та ла, 11.
ју ла, у окви ру ак ци је Град ске упра -
ве под на зи вом „Бу ди ви ђен, са чу -
вај гла ву”. По кло не су гра ђа ни ма,
уз раз го вор о зна ча ју и ва жно сти
ко ри шће ња све та ла при ли ком во -
жње би ци ка ла, де ли ли су Пре драг
Жив ко вић, за ме ник гра до на чел ни -
ка Пан че ва, Ми лен ко Чуч ко вић,
члан Град ског ве ћа за ду жен за стам -
бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра -
ћај, пред став ни ци Kомите та за без -
бед ност са о бра ћа ја и Оде ље ња за
са о бра ћај Град ске упра ве, као и
чла но ви удру же ња „Цен тар за без -
бед ност са о бра ћа ја”.

Би ло је ре чи и о опа сно сти ма
ко је се мо гу по ја ви ти ако би цикл
ни је уоч љив у усло ви ма сма ње не
ви дљи во сти и у ноћ ним усло ви ма,
као и о за кон ским оба ве за ма би ци -
кли ста ка да уче ству ју у са о бра ћа ју.
Сви би ци кли сти ко ји су про шли
Ули цом Ла ва Тол сто ја то ком тра -
ја ња ак ци је до би ли су на по клон
по ком плет пред њег и зад њег LED
све тла, с ци љем да их ко ри сте у
сва ко днев ној во жњи ка ко би би ли
без бед ни ји у са о бра ћа ју. С. Т.

У ГО СТИ МА

„Све до чан ство вре ме на” 
у Бу гар ској

У Умет нич кој га ле ри ји Ру се у Бу -
гар ској 9. ју ла отво ре на је из ло жба
„Све до чан ство вре ме на”, ко ју је
при ре ди ла Кул тур но-про свет на за -
јед ни ца Пан че во с ци љем обе ле -
жа ва ња по ла ве ка Ли ков не ко ло -
ни је „Де ли блат ски пе сак”.

На вр ло до бро по се ће ној из ло -
жби пред ста вље но је четр де сет шест
умет нич ких де ла, а отва ра њу је
при су ство ва ло не ко ли ко умет ни ка
из Ру са и пан че вач ка умет ни ца Је -
ле на Бад ње вац Ри стић.

Пу бли ци су се обра ти ли Хе ле на
Ве ли ко ва, ди рек тор ка га ле ри је, и
Сто јан Бо шков, пред сед ник КПЗ-а
Пан че во, а из ло жбу је отво ри ла
Ана Сим пос, на чел ни ца Оде ље ња
за кул ту ру гра да Ру се. М. М.

КЛУБ ЉУБИТЕЉА ИГАРА

Покретна слика 
понедељком

У просторијама Клуба љубитеља
игара и фантастике сваког поне-
дељка, у оквиру „Покретне слике
понедељком”, организује се пушта-
ње филмова, серија, клипова и до-
кументараца. Пројекције почињу
у 20 сати, а улаз је бесплатан.

– У почетку смо пуштали хоро-
ре, а сада се трудимо да приказује-
мо филмове који имају везе са еп-
ском или научном фантастиком и
да промовишемо „Јутјуб” канале
за које сматрамо да завређују па-
жњу људи који долазе. Људи могу
да прате на „Фејсбук” страници
овог догађаја шта ћемо пуштати
сваког наредног понедељка – ре-
као је Душан Коцољевац, председ-
ник Удружења љубитеља игара и
фантастике.

Клуб љубитеља игара налази се
у Змај Јовиној улици и сви посети-
оци могу да играју и користе игри-
це бесплатно. У одвојеним дело-
вима за пушаче и непушаче нала-
зи се довољан број столова и сто-
лица са шанком и мини-кафићем.
Радно време клуба је од 18 сати до
поноћи сваког дана, изузев поне-
дељка, када се гледа филм.

Ј. Катана

ЗА ВР ШЕН УПИС У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ

СВИ ХО ЋЕ У ПРО ГРА МЕ РЕ

тех ни чар ин фор ма ци о них тех но ло ги -
ја имао је 87,8 бод, а ми ни ма лан број
по е на за упис у раз ред за ад ми ни стра -
то ре ра чу нар ских мре жа био је 81,9.

Ја сно је да се све ви ше ма ли ша на у
Пан че ву опре де љу је за атрак тив не
сме ро ве ко је обез бе ђу је шко ло ва ње у
обла сти про гра ми ра ња. По пу ње на оде -
ље ња у ЕТШ и но во фор ми ра ном оде -
ље њу Гим на зи је „Урош Пре дић” ука -
зу ју на тренд упи са на сме ро ве ин -
фор ма ци о них тех но ло ги ја, та ко да ће
и на ред них го ди на за ни ма ње бу дућ -

но сти би ти ве о ма по пу лар но ме ђу ма -
ли ша ни ма.

Пре бра вар не го ге о ме тар

Ове го ди не је при мет но да су по је ди -
не сред ње шко ле оста ле без уче ни ка –
ни су би ле атрак тив не овој ге не ра ци -
ји. На два че тво ро го ди шња сме ра у
По љо при вред ној шко ли „Јо сиф Пан -
чић” (по љо при вред ни тех ни чар и тех -
ни чар хор ти кул ту ре) у пр вом упи сном
кру гу, од за цр та них 60 ђа ка, упи са но
је све га ше сна ест. За ни мљи во је да

Пан чев ци не ће да се ба ве ре ци кла -
жом, пре хра ном и да бу ду ге о ме три,
та ко да је у Тех нич кој шко ли „23. мај”,
на кон пр вог кру га упи си ва ња, оста ло
ме ста за око ше зде сет уче ни ка.

Ин те ре сант но је да су го то во сви тро -
го ди шњи сме ро ви у пан че вач ким струч -
ним шко ла ма по пу ње ни. По след њи
кан ди дат за ку ва ра на ли сти Еко ном -
ске шко ле „Па ја Мар га но вић” имао је
61,2 бо да – ско ро као и кан ди дат на
сме ру тех ни чар за пре ра ду наф те и га -
са у Тех нич кој шко ли. З. Станижан
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Ни шта леп ше од ве се ло обо је -
них нок ти ћа и глат ких пе та
ко је пру жа до бар пе ди кир. Он
под ра зу ме ва по та па ње сто пала
у то плу ми ри сну куп ку, об ли -
ко ва ње нок ти ју, по вла че ње за -
нок ти ца и евен ту ал но њи хо во
од стра њи ва ње, а по том ски да -
ње за де бља ња на пе та ма,
пилинг и ча роб ну ма са жу. На
кра ју се на но си оби чан лак или
гел-лак, ни ка ко гел. Зашто?

Гел је чврст и не са ви тљив,
што је ве о ма по жељ но код нок -
ти ју на ру ка ма, али на но га ма
мо же на пра ви ти озби љан про -

Пи ше: Бо ја на Ћор лу ка, 
ко зме ти чар

Са вр шени пе дикир

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ноћ но зно је ње се до -

га ђа у би ло ко је до ба

то ком спа ва ња. То ста -

ње мо же бит но по ре -

ме ти ти на ви ке спа ва -

ња и до ве сти до не са -

ни це и(ли) стре са. По -

ред нај ба нал ни јих раз -

ло га, као што је не при -

ла го ђе на соб на тем пе -

ра ту ра у спа ва ћој со би,

по сто ји још не ко ли ко мо гу ћих узро ка ноћ ног зно је ња: ме но па у за,

иди о пат ска хи пер хи дро за, ин фек ци је и упа ле, рак, хи по гли ке ми ја,

хор мон ски по ре ме ћа ји, не у ро ло шки по ре ме ћа ји. Овај про блем иза -

зи ва ју и по је ди ни ле ко ви.

Од дав ни на жал фи ја је ве о ма це ње на као до ма ћи лек про тив ноћ -

ног зно је ња. Биљ ку тре ба по па ри ти и то ком ду жег пе ри о да чај пи ти

ују тро, на та ште. Он ор га ни зму од у зи ма ма те ри је ко је иза зи ва ју ноћ -

но зно је ње. До ка за ни лек про тив овог про бле ма, су де ћи по ста рим

књи га ма о ле ко ви том би љу, пред ста вља и ме ша ви на по 20 гра ма

жал фи је, вир ка и ра ста ви ћа. Она се по па ри, крат ко вре ме оста ви да

од сто ји и то ком ду жег пе ри о да пи је сва ко днев но, ују тро, пре до руч -

ка. Ове биљ ке ја ча ју цео ор га ни зам и ти ме ле че и ноћ но зно је ње.

Уз то, пре по ру чу је се да од шест до осам гра ма пра ха ли ста и вр -

ши ка жал фи је сва ко днев но ста ви те у свој глав ни оброк. Овај прах

ле чи и ка шаљ и же лу дач ни ка тар.

Чај против
ноћног знојења

Ни су са мо вре мен ске при ли -
ке или не при ме ре на фи зич -
ка ак тив ност не што што нас
из ла же здрав стве ним ри зи -
ци ма у лет ње до ба. По сто је
тре ну ци кад ка же мо се би:
„Сад је за и ста до ста!” и ка да
је фи зич ка и емо тив на ис цр -
пље ност до шла до гра ни ца
ко је угро жа ва ју ка ко успех и
про дук тив ност на по слу, та -
ко и сва ко -
днев ни жи вот,
од но се с дру -
ги ма, а по нај -
ви ше на ше
здра вље. Би ло
би иде ал но да
го ди шњим од -
мо ром из ле чи -
мо ову бољ ку,
али шта ура ди -
ти да до све га
не до ђе или да
се бар убла жи?

Ду жи на рад -
ног вре ме на, зах те ви ко ји се
стал но уве ћа ва ју, крат ки ро -
ко ви, по ре ме ће ни ме ђу људ -
ски од но си – не ки су од фак -
то ра што ути чу на на шу про -
дук тив ност и ин тен зи тет стре -
са. Тр ка за про фи том до при -
не ла је то ме да се од рад ни ка
стал но оче ку је ви со ка про -
дук тив ност, а да се јед нак или
ве ћи обим по сла оба ви са што
ма њим бро јем за по сле них.
Рет ко ка да ове зах те ве пра ти
и аде кват на на гра да или по -
ве ћа ње за до вољ ства на по слу.
На про тив, по сто ји пер ма нен -
тан страх од ње го вог гу бит ка.
Не тре ба за бо ра ви ти да је

стрес у ве ли кој ме ри пер со -
на ли зо ван. За не ко га је из ла -
га ње фи зич кој опа сно сти на
по слу ма ње стре сно од, на
при мер, оба ве зе да се на пи -
ше днев ни из ве штај о из вр -
ше ним за да ци ма.

Упо зо ра ва ју ћи зна ци за на -
го ми ла ни стрес су по раст на -
пе то сти, раз дра жљи во сти, апа -
ти је или де пре сив ног рас по -
ло же ња. Не гу би се са мо за -
до вољ ство по слом, већ че сто
до ла зи и до по вла че ња у со -
ци јал ним кон так ти ма. Ка да је
у пи та њу на ше фи зич ко и мен -
тал но ста ње, ја вља ју се оп шта
ис цр пље ност, по ре ме ћа ји сна,
про бле ми с кон цен тра ци јом,
гла во бо ље и ми шић на на пе -
тост, сто мач ни про бле ми, гу -
би так сек су ал ног за до вољ ства
и зло у по тре ба ал ко хо ла или
не до зво ље них суп стан ци.

Струч ња ци ка жу да је од ве -
ли ке по мо ћи мо гућ ност да се
ис ку ства о стре су и оп те ре ће -
њу на по слу по де ле с бли ским
љу ди ма. Не ка да је до вољ но да

има мо по ред се -
бе осо бу ко ја ће
уме ти са мо да
нас са слу ша. То
је осо би на ко ју
би смо мо ра ли и
ми да уз вра ти -
мо ка да се дру -
ги има ју про бле -
ма. Још зна чај -
ни ја је по др шка
по ро ди це и при -
ја те ља и њи хо -
во раз у ме ва ње.
Ни је слу чај ност

да смо то ли ко че сто ис ти ца ли
ва жност фи зич ке ак тив но сти
и хра не ко ја по ла ко осло ба ђа
ше ће ре и ни је бо га та за си ће -
ним ма сти ма. Упо тре бу слат -
ки ша или енер гет ских на пи -
та ка мно го је ко ри сни је за ме -
ни ти во ћем и про из во ди ма од
ин те грал них жи та ри ца, јер ти -
ме обез бе ђу је мо ста би лан до -
ток енер ги је и ма ње ва ри ја -
ци је рас по ло же ња и умо ра.
Ма ко ли ко ми сли ли да не -
мамо вре ме на за до вољ но сна,
не за бо ра ви мо ни кад да 
мањак сна у ве ли кој ме ри ути -
че на ква ли тет на шег ра да и
продуктив ност.

Стрес на по слу

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

блем. Кад вам нок ти на но га -
ма ма ло по ра сту и по том обу -
је те за тво ре ну обу ћу, до ла зи
до кон стант ног уда ра ња нок та
о ци пе ле и та ко на ста је пр во
под лив, па про ме на бо је нокта,
ње го во ло мље ње на по ла и на
кра ју от па да ње но кат не плоче.

Ако вам се то већ до го ди ло,
он да вам мо же по мо ћи ме ди -
цин ски ан ти ми ко тич ки гел.
Ова вр ста ге ла ле чи чак и гљи -
ви це на нок ти ма, а мо же се
на но си ти и на ко жу (у слу ча ју
да не до ста је по ла но кат не пло -
че или це ла пло ча). Гел-лак је
са вр ше но ре ше ње за ле пе, не -
го ва не и ду го трај не нок те на
но га ма. Пре ле по ће из гле да -
ти ми ни мум ме сец и по да на.
Чак и ако обу је те за тво ре ну
обу ћу, не ће пра ви ти про блем,
јер је са ви тљив и не жан. Кад
вам до са ди бо ја, мо же те га са -
ми ски ну ти аце то ном, без тур -
пи ја ња. На но ше ње кла сич ног
ла ка за нок те је до бро, али
крат ко роч но ре ше ње. Да ваши
нок ти не би по жу те ли од ла -
ка, по треб но је пр во на но кат -
ну пло чу на не ти ба зу, по том
два пу та иза бра ну бо ју и на
кра ју за вр шни сјај. Та ко на ла -
ки ра ни нок ти на но га ма мо гу
тра ја ти и ви ше од две не де ље.

Овог ле та мо дер не су ве се -
ле, дре ча ве и флу о ре сцент не
бо је. Бор до и там но љу би ча -
сти лак ви ше се укла па ју у
зим ски ам би јент, па њих про -
бај те да за о би ђе те.

У Евро пи су ха ло ге не си ја ли це
за бра ње не, а ко ри сти се LED
ра све та, ко јој се у по след ње
вре ме ипак про на ла зе ма не.
Ми још увек мо же мо да би ра -
мо из ме ђу обич них, ште дљи -
вих, ха ло ге них и LED си ја ли -
ца. Али је су ли нам по зна те
по сле ди це на ших из бо ра?

То ком по след њих го ди на LED
ра све та го то во да је у пот пу но -
сти ис ти сну ла из упо тре бе кла -
сич не си ја ли це, ко је не успе -
ва ју да за до во ље по тре бе но вог
до ба упр кос то ме што је њи хо -
ва све тлост нај при бли жни ја
сун че вој и оку нај при јат ни ја.

На кон што су ско ро ше зде -
сет го ди на осве тља ва ле до мо -
ве и ули це у Евро пи, ха ло ге не
си ја ли це су у сеп тем бру про -
шле го ди не за бра ње не у ЕУ.
Њих ће по сте пе но за ме ни ти
LED си ја ли це, ко је тра ју три -
де сет пу та ду же, не еми ту ју то -
пло ту и тро ше пет пу та ма ње
енер ги је, што ће, твр де струч -
ња ци, спре чи ти еми си ју ви ше
од пет на ест ми ли о на то на угље -
ни ка го ди шње. На тр жи шту по -
сто је и та ко зва не ште дљи ве од -
но сно ком пакт не флу о ре сцент -
не си ја ли це, ко је та ко ђе тро ше
ма ње енер ги је и иси ја ва ју ма -
њу то пло ту, а жи вот ни век им
је осам пу та ду жи од стан дард -
них си ја ли ца.

У Ср би ји их ко ри сти мо све,
сва ко у скла ду са сво јим мо -
гућ но сти ма и афи ни те ти ма.
Ме ђу тим, по ле ми ке о то ме да
ли су све ове ва ри јан те осве -
тље ња без бед не по на ше здра -
вље во де се већ ду го.

Ште дљи во – шко дљи во

На ме ти су по го то во ове по -
след ње по ме ну те ште дљи ве си -
ја ли це, не са мо због то га што
са др же жи ву већ и за то што су
не мач ки ис тра жи ва чи до шли
до за кључ ка да су оне по тен -
ци јал но опа сне по здра вље и
из дру гих раз ло га.

На и ме, ка да су упа ље не, оне
еми ту ју фе нол, наф та лен и сти -
рен, штет не ком по нен те, ко је
мо гу иза зва ти раз ли чи те те го -
бе. Фе нол, ре ци мо, у ор га ни -
зам до спе ва уди са њем, а не по -
вољ но де лу је на слу зо ко жу, ср -
це и ди сај не пу те ве. Са ве ту је
се и да че шће про ве тра ва те
про сто ри је где су упа ље не ове
си ја ли це, јер се око њих ства -
ра та ко зва ни елек трич ни смог.

ова вр ста си ја ли ца за пра во
штет на.

Спор но пла во све тло

И та ко је на стао но ви по вод за
по ле ми ке и рас пра ве, ко ји би
тра јао ко зна до ка да да фран -
цу ска на ци о нал на Аген ци ја за
без бед ност пре храм бе них про -
из во да, жи вот не сре ди не и ра -
да (АН СЕС) ни је об ја ви ла из -
ве штај у ко ме твр ди да LED
си ја ли це ути чу на би о ри там и
да мо гу по ре ме ти ти ква ли тет
сна.

Пре ма из ве шта ју АН СЕС-а,
ду го трај на из ло же ност ви со ко -
ин тен зив ном пла вом све тлу из
та квих из во ра узро ку је ка сни -
ју де ге не ра ци ју жу те мр ље
(маку ле) – де ла мре жња че за -
ду же ног за цен трал ни вид и
раз ли ко ва ње де та ља.

Ка да је реч о за шти ти од ути -
ца ја пла вог све тла, по сто је ра -
зни ан ти ре флек сни сло је ви на
екра ни ма ра чу на ра и мо бил -
них те ле фо на, као и ва ри јан те
ко је се угра ђу ју у на о ча ре, но
АН СЕС упо зо ра ва да још ни је
до ка за но мо же ли то спре чи ти
ути цај ко ји све тло има на ква -
ли тет сна.

По тра га за ре ше њем

На су прот бу ри ко ју је ши ром
Евро пе по кре нуо из ве штај из
Фран цу ске по ста вље на су не -
ка ра на ис тра жи ва ња ко ја су
по ка за ла да из ло же ност LED
све тли ма усред да на за пра во

до при но си по бољ ша ној ак тив -
но сти на по слу и по ве ћа ној
учин ко ви то сти. Шта је исти -
на, по ка за ће до дат на ис пи ти -
ва ња, ко ја ће се, не спор но, у
на ред ном пе ри о ду ин тен зив -
но спро во ди ти бу ду ћи да се ра -
ди о здра вљу ми ли о на љу ди
ши ром пла не те.

За кљу чак АН СЕС-а је да би
сва ка ко тре ба ло ума њи ти ко -
ли чи ну из ло же но сти пла вом
све тлу, по го то во код де це и ти -
неј џе ра, чи је очи још увек не
мо гу у пот пу но сти да фил три -
ра ју та кву вр сту осве тље ња. У
ме ђу вре ме ну не ки на уч ни ци
пред ла жу не што што се чи ни
као оп ти мал но ре ше ње – да се
уве де си стем ра све те ко ји ме -
ња на чин и ја чи ну то ком да на.
За нас у Ср би ји то де лу је јед -
на ко ре ал но ко ли ко и кон теј -
не ри за опа сан от пад. Но док
се Евро па до гово ри, ми још
има мо вре ме на да би ра мо ко -
јим ће мо сијали ца ма из ла га ти
сво је здра вље.

Про тив ни ци ште дљи вих си -
ја ли ца че сто се по зи ва ју и на
ис тра жи ва ње јед ног уни вер зи -
те та из Изра е ла, пре ма ко јем
оне по ве ћа ва ју ри зик од ра ка
дој ке код же на, иза зи ва ју гла -
во бо ље, а мо гу узро ко ва ти и
про бле ме с ко жом. Оне, на и -
ме, ими ти ра ју бе ло днев но
светло, оме та ју ћи та ко про из -
водњу хор мо на ме ла то ни на у
организму.

Чи ње ни ца да ште дљи ве си -
ја ли це са др же три-че ти ри ми -
ли гра ма жи ве ста вља нас пред
још је дан про блем, а то је њи -
хо во си гур но од ла га ње. Иа ко
ни су опа сне по здра вље ка да

се раз би ју, јер се осло бо ди тек
око 10 од сто жи ве, ни су ни нај -
си гур ни је по око ли ну. Струч -
ња ци са ве ту ју да их од ла же те
у кон теј не ре за опа сан от пад,
што ја ко ле по зву чи у те о ри ји,
зар не?

Опа сност од пу ца ња

Ипак, ис ку ства оних ко ји ко -
ри сте и обич не и ште дљи ве си -
ја ли це по твр ђу ју да не рет ко ве -
ћа ште та мо же на ста ти ка да
стан дард не си ја ли це пре го ре.
Оне та да че сто пу ца ју, а ра су -
то ста кло не са мо да ства ра не -
ред већ вас мо же и по вре ди ти.
Не рет ко при екс пло зи ји си ја -
ли це на стра да и лу стер, па је
ште та тим ве ћа.

Пред ност ште дљи ве си ја ли -
це је у то ме што на кра ју свог
рад ног ве ка ни кад не пу ца по -
пут обич не, јер је дру га чи је
про из ве де на. Овим си ја ли ца -
ма пред крај нај пре опад не ин -
тен зи тет све тло сти, па их већ
та да мо же те за ме ни ти, а на
кра ју се са мо уга се.

Не до вољ но ис тра же но

LED си ја ли це су на вод но нај -
бе збед ни је у сва ком сми слу.
Не ће ни ка да пу ћи по пут обич -
них и ако се де си да се раз би -
ју (ма да су и у том сми слу че -
сто от пор ни је), јед но став но се
по ку пи ха ос ко ји на ста не, јер
про из во ђа чи твр де да у њи ма
не ма ни ка квих отров них ма -
те ри ја. До не дав но се сма тра -
ло и да је ефе кат бе лог све тла
с плав ка стим ни јан са ма за пра -
во бла го твор ни ји за људ ско
око.

Ме ђу тим, у тре нут ку ка да
су ми ли о ни ко ри сни ка пре -
шли на LED, кре ну ли су на -
пи си у ме ди ји ма ка ко је чак и

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Прековремени сати,
све већи захтеви,
кратки рокови и
поремећени
међуљудски односи
појачавају стрес.

ПА ЗИ ТЕ СЕ СВЕ ТЛЕ ЋИХ ИГРА ЧА КА!

Ни су све LED лам пе јед на ко штет не. То пла бе ла ва ри јан та,

ко ја се углав ном и ко ри сти у до ма ћин стви ма, има ни жу фо -

то ток сич ност од хлад ни јих ни јан си ка кве се мо гу ви де ти на

џеп ним ба те ри ја ма, из у зет но штет ним ау то мо бил ским фа -

ро ви ма, па чак и на не ким играч ка ма ко је са др же ин тен зив -

на пла ва све тла.

У потрази за решењем стручњаци још увек тапкају у мраку

ОСВЕ ТЉА ВА МО ПРО БЛЕМ: ЈЕ СУ ЛИ (СВЕ) СИ ЈА ЛИ ЦЕ БЕЗ БЕД НЕ

УПА ЛИ СВЕ ТЛО, УГА СИ ЗДРА ВЉЕ

Штедљиве сијалице
садрже живу, а
потенцијално су
опасне по здравље 
и из других разлога.
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Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику 
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A Magyar Nemzetplitikai Államtitkárság-
nak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által
jóváhagyott támogatásával végigkisért ter-
vek nyomán május 25-én Bukovinai Székely
Tájházat adtak át Hertelendyfalván, a Ta-
mási Áron Székely-Magyar Művelődési
Egyesület teleki tőszomszédságában.

A tájház megtnyitásával a hertelendi szé-
kely magyar kultúrások és elődjeik idestova
fél évszázadon át dédelgetett álma vált
valóra, hiszen már a ’70-es években sze-
rették volna kibővíteni egyesületük por-
táját. A tervek megvalósulása 2015. au-
gusztus 20-án mozdult el végül a holt-
pontról, a szomszéd ház tulajdonosával
aláírt  adásvételi szerződés nyomán. Kö-
szöntő beszédében Lőcsei Vilmos, az ün-
neplő egyesület elnöke vázolta fel a kez-
deteket, 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 hagy-
ták jóvá, akik ismerik az itteniek szándékát:
az idetelepítésüket követő 136 évnek mú-
lásával is itt szeretnének megmaradni
nemzetünk részeként. Mert ez az ő szü-
lőföldjük is.

A 2016 és 2019 közötti építkezések
során a tájház kialakítása mellett a Tamási
székháza teljesen felszerelt vendégszo-
bákkal, egy nyári-színpaddal, valamint
egy „színyaljjal” is kibővült, melyben régi
használati tárgyak és főleg mezőgazda-
sággal kapcsolatos munkaeszközök ke-
rültek közszemlére. A kiállított listán öt-
vennégy adományozó neve szerepel, ál-
taluk is teljessé téve az egyesület sok-sok
éven át gondosan összeszedett és  féltőn
megőrzött gyűjteményét. Az alapozó, il-
letve az azt követő munkálatok során ké-
szült és bemutatott hetvenkét fotográfia
ugyancsak a helyi erők példamutató össze-
fogásáról 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 meg-
szentelése 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-

polgármestere is köszöntötte az egybe-
gyűlteket.

A helyszínen látott művelődési mű-
sorblokkot a helyi Pántlika énekcsoport
nyitotta meg, Kemény Mária felkészíté-
sében. 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 folyta-
tásban Kovács Tibor bukovinai népmesét
adott elő, az egyesület népdalkörét pedig
Kemény József kísérte autentikus citera-
játékával. A sort a Csernakersztúri Ha-
gyományőrző Egyesület tánccsoportjának
fellépése zárta. A hangszeres protokolláris
és hangulatoldó háttértámogatásról ezúttal
is a helyi fafúvós zenekar gondoskodott.

Az ünnepség kötetlen, ebéddel egybe-
kötött társalgással kerekedett teljes egésszé,
az egyesület aprajának-nagyjának önkéntes
feladatvállalásával.

Martinek Imre

menikus istentisztelet főtisztelendő Pastyik
Róbert pancsovai plébános és főtiszteletű
Halász Béla, a Szerbiai Református Ke-
resztyén Egyház püspökének szolgálatában. 

A helyszínen történtek felidézéséhez egy
cseppet sem tévedésből választottam a for-
dított időrendet. Már csak azért sem, mert
egy ilyen nagy horderejű esemény hiteles
bemutatásához szinte minden egyes kép-
kocka előtt érdemes újra meg újra megállni
egynéhány minutára. Újraízlelni a közösségi
ünneplés mozzanatait, amire az anyaor-
szágból a Magyar Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikai Államtitkársága, a Magyarság
Háza, a Bukovinai Székelyek Országos

Szövetsége, Bonyhád Önkormányzata és
a belgradi magyar nagykövetség, Vajda-
ságból pedig a Vajdasági Magyar Művelő-
dési Szövetség, a Vajdasági Magyar Mű-
velődési 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 Test-
vériség - 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 dél-
bánsági magyar müvelődési egyesületek és
női szervezeteik képviselői is. Összességében
több száz ember...

Gazdag műsor
A nemzeti színű pántlika ünnepélyes át-
vágása előtt Potápi Árpád János államtitkár
úr, valamint Saša Pavlov, Pancsova város

„Ki kellett volna dobnia
mindent, de rosszulesett 
a gondolat: a tárgyak közel
hozták a távollevőket.”
(Szabó Magda)

ÜNNEP ÉS HÁLAADÁS A KÁRPÁT-MEDENCE DÉLI HATÁRÁN

ÖSSZEGYŰJTENI A RÉGI IDŐKET IDÉZŐ TÁRGYAKAT
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TILTOTT SÖR ÉS HAGYOMÁNYOS LÁNGOS

Európa egyik legnagyobb zarán-
doklata minden évben a Pünkösd
vasárnapját megelőző szombaton
kerül megrendezésre. Ezen a napon
nagyszámú hívő, a legtöbbjük ma-
gyar 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 megláto-
gatta ezt a helyet és a templomot,
és a Csíksomlyói Nyereg szabad-
téri oltáránál több mint százezer
ember előtt tartott szentmisét.

Habár ezt a látogatást politikai
színezetűvé tették, Ferenc pápa a
zarándokokhoz szóló szentbeszé-
dében elmondta, hogy az ilyen
nagyszámú magyar, román és
más nemzet tagjainak összejöve-
tele, amelyre hosszú utat követően
került sor, valóban a megértés-,
a testvériség és egység- és a pár-
beszéd szándékának a jele. Ör-
vendezett, hogy az összejövetelt
különböző kultúrájú, más-más
hagyományokkal rendelkező és
különböző nyelveket beszélő em-
berek 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 kö-
zeledéshez, vagy kifogásként ke-
zelni olyan céllal, hogy megzavarja
a testvéri együttélést.

Bánátból, a Nagybecskereki Ka-
tolikus Egyházmegyéből sok te-
lepülésről indultak hívek a zarán-
dokútra, többek között herte-
lendyfalváról is, Biró Katalin és
Altheim János. Néhány órányi
gyalogolás után kiértek a tisztásra,
ahol a szentmisét tartották. Meg-
tiszteltetés volt számukra, hogy
az a részleg, ahol kijelölték a he-
lyüket, közvetlenül az út mellett
volt, amelyen a pápa érkezett és
pontosan előttük emelkedett fel
Ferenc pápa az úgynevezett pápa-
mobiljában, 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 beje-
lentették az egyházfő érkezését.

A szentmise végén a csíksomlyói
kegytemplomot ezüstből készített,
24 karátos arannyal bevont rózsával
ajándékozta meg a pápa. Ez a sze-
retet és az öröm jelképe, és az aján-
dékozás nemcsak egyszerű elis-
merés az egyház részére, hanem a
békére való felhívás is. A rózsa
most Mária szobrát ékesíti.

Biszak Karolina

FERENC PÁPA LÁTOGATÁSA ROMÁNIÁBA

SZENTMISE A CSÍKSOMLYÓN

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 be-
járati kapu, a kiépített csűr és pró-
baterem felavató ünnepségére is.

A rendezvény szentmisével kez-
dődött a csernakeresztúri Szentke-
reszt templomban. Ezt követte a táj-
ház új  kapujának megáldása, majd
a  felavatási műsor, amelyen  Potápi
Árpád János,  nemzetpolitikáért fe-
lelős államtitkár mondott köszön-
tőbeszédet. Ezt követően művelődési
műsor következett, amelyben a helyi

Hagyományőrző Egyesületen kívül
bemutatkozott a pancsovai Petőfi
Sándor MME vegyeskara, az erdő-
csinádi Árvácska néptánccsoport,
a marosvásárhelyi Fagyöngy cite-
razenekar, a dévai Szivárvány Ve-

gyeskórus és a Hőgyészi Székely
Kör Bokréta Néptánccsoportja.

A csernakeresztúri bukovinai szé-
kelyekkel való, több évtizedes testvéri
és egyesületi együttműködésnek kö-
szönhetően 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

VENDÉGSÉGBEN CSERNAKERESZTÚRON

BUKOVINAI SZÉKELYEK 
KÖZÖS ÜNNEPLÉSE

A hertelendyfalvi Tamási Áron Szé-
kely-Magyar Művelődési Egyesület
2015 óta befogadó szervezete a ma-
gyarországi Petőfi Sándor Program
ösztöndíjasainak, akik saját tehet-
ségükkel, tudásukkal, nagy odaa-
dással és szeretettel segítették az
Al-dunai székely közösségekben mű-
ködő művelődési egyesületek, ha-
gyományőrzők munkáját.

Minden alkalommal, amikor egy
újabb ösztöndíjas érkezett közös-
ségünkbe, 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 ér-
kezett közösségünkbe 2018. októ-
berében, miután egy hónapot Sza-
badkán töltött a Délvidékre irá-
nyított ösztöndíjasokkal együtt, a
Magyar Nemzeti Tanács és a Vaj-
dasági Magyar Művelődési Szövet-
ség szervezésében.  Az egy hónap
leforgása alatt bejárták a vajdasági
szórványtelepüléseket, rendezvé-
nyeken vettek részt, ismerkedtek a
helyiekkel, így többek között Her-
telendyfalvára is eljöttek. Látoga-
tásuk célja a református templom
és a Tamási Áron Székely-Magyar
Művelődési Egyesület megismerése
volt. Ekkor találkoztunk Gráf Dó-
rával első alkalommal.

Nemsokára érkezett az értesítés,
hogy Dóra lesz az Al-dunai széke-
lyek ösztöndíjasa. Megtudtuk róla,
hogy az, amiben segíteni tud: prog-
ramszervezés, művészeti foglalko-
zások, grafikai tervezés, fotózás.

Így tehát kerestük a lehetőségeket,
alkalmakat, amelyek megfeleltek
mindenki elvárásának. Találtunk
is bőven, így a kilenc hónapos it-
tartózkodása alatt Dóri olyan ma-
radandó értékeket hagyott maga
mögött, mint amilyen Erdei Ernő
ötödik verseskötete, hiszen teljes
grafikus előkészítését ő végezte el
– borítólap szerkesztése, illusztrálás,
szövegrendezés, stb. A hertelendy-
falvi egyesület részére készített ké-
peslapok, plakátok és a meglévő,

Kerekes Homonnai Klára által ösz-
szeállított bukovinai székely szo-
kások 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 fog-
lalkozásokat szerveztek, alkottak,
fényképeztek, kinek mihez volt
kedve. Képzőművészeti kiállításokat
valósítottunk meg, miáltal kicsiny
közösségünk közelebbről is meg-
ismerhette Ömböli Lea, ifjú helyi
tehetséges festőművész alkotásait,
de új tehetséges rajzolókat is fel-
leltünk, akikkel Dóra egy rajzszak-
kör keretein belül foglalkozott.

Csendes, nyugodt természetével
könnyen beilleszkedett minden
korosztályú szakkör munkájába,
kísérte csoportjainkat fellépésekre,
ahol észrevétlenül lencsevégre vette
a pillanatokat, amelyek ezáltal örök-
re megmaradnak.

Szaktudásával, tapasztalatával
segítette a hertelendyfalvi bukovinai
székely tájház berendezése körüli
munkálatokat, amely egy hosszan-
tartó feladatnak bizonyult. Sok
volt a teendő, de az idő lassan

eljárt, így befejeződött Dóra kül-
detése is közösségünkben. Abban
a reményben köszönünk el tőle,
hogy tudja majd kamatoztatni az
itt összegyűjtött élettapasztalatát
a további pályafutása folyamán.

A Petőfi Sándor Program hon-
lapján megjelentett szövegében ön-
magáról ezt vallja: “A Petőfi Sándor
Program különösen izgalmas le-
hetőség számomra. Amellett, hogy
a külhoni közösségekkel megoszt-
hatom 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 rend-
kívüli időszak számomra. Közvet-
lenül megtapasztalhatom, hogy bi-
zonyos dolgoknak egészen eltérő
jelentésük és megítélésük lehet
attól függően, hogy a határ melyik
oldalán állunk. Talán ez a legfon-
tosabb, amit kiemelnék: olykor
sokféle igazság létezik.”

Kívánjuk, hogy a sokféle igaz-
ságból mindig ki tudja választani
azt, amelyben hinni tud. Köszön-
jük, hogy velünk volt, és bízunk
benne, hogy ezentúl is egy kicsit a
miénk marad.

Lőcsei Ilona

A PETŐFI SÁNDOR PROGRAM 

MIBEN SEGÍTHET EGY ÖSZTÖNDÍJAS?

A júniusi hónap városunkban
minden évben a nagy rendezvé-
nyek időszaka. A Weifert-napokat
is ilyenkor szervezik, amely a
nyáreleji élvezetes eseményeknek,
tömeges szórakozási lehetőségek-
nek a kezdete is egyben. Idén
Pancsován már ötödik alkalom-
mal lehettünk részesei e sokrétű
programsorozatnak.

Az előző évekhez hasonlóan, a
számos kézműves sörfőzde mellett,
a három nap folyamán a herte-
lendyfalvi Tamási Áron SZMME
kézimunkázói is kiállították finom-
ságaikat és sikeresen értékesítették
süteményeiket. Az ugyancsak her-
telendyfalvi Smit család is kiállította
és árusította a saját, most már köz-
ismert, bogyós gyümölcsből készült
gyümölcsleveit és borait.

A pancsovaiaknak idén első al-
kalommal mutatták be a Csíki
sört, amely Erdélyből, a székely-
magyarok hazájából származik. E
híres sör forgalmazója a székely-
kevei Vámos Krisztián. A Csíki
sör igencsak közismert lett Euró-
pának ezen a részén, mert a ro-
mániai sörgyár tulajdonosa peres
eljárás során védte meg e több év-
százados régi sör gyártási jogát a
sörgyártó-óriással szemben. A szé-
kely-magyar sör marketing-kam-

pánya 2017-ben kezdődött, ami-
kortól a cimkéken is a “Tiltott
Csíki sör” felirat áll, és amely végül
a bíróságon nyert elismerést.

A látogatók a sör mellé legin-
kább kolbászt fogyasztottak, ame-
lyet 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 kí-
nált fel különféle kolbászokat és
grillezett húst.

Idén először a pancsovai Nova
aroma pékség is bemutatta hagyo-
mányos termékét. Pál Róbert pék-
mester irányítása alatt a lángosokat
hihetetlenül gyorsan elkapkodták.
A pancsovaiak már ismerik és ke-
resik ezt az egyszerű, de rendkívül
izletes specialitást, amely e fiatal
péknek a kezében városunk ma-
gyarságának jelképévé vált.

A nagyszínpadon többek között
a hertelendyfalvi Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egye-
sület ifjú néptáncegyüttese so-
mogyi táncokkal lépett fel.

Mivel a szervezők minden évben
új eseményekkel és látványossá-
gokkal bővítik a sörről szóló hétvégi
programot, Pancsova polgárai min-
dig örömmel várják a júniust.

Biszak Karolina

A Bukovinai Székelyek Országos
Szövetségét 1989-ben 16 alapító
egyesület hozta létre. Az elmúlt 30
év alatt a szövetség annyira meg-
erősödött, hogy most már 42 tage-
gyesületet számlál soraiban és saját
székházzal rendelkezik Bonyhádon.

Májusban a 30 éves fennállás meg-
ünneplésére szervezett rendezvény
szentmisével kezdődött a kismányoki
Magyarok Nagyasszonya templom-
ban. Bonyhádon, a szövetség szék-
házában egy kutatóközpontot adtak
át ünnepélyesen rendeltetésének Se-
bestyén Ádám neves bukovinai-szé-
kely mesegyűjtő, mesemondó nevével
fémjelezve. A méltatás után Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár, Kóka Rozália neves bu-
kovinai székely mesemondó és Illés
Tibor, a Bukovinai Székelyek Or-
szágos Szövetségének elnöke együtt
vágták át az avatószalagot és nyitották
meg a helyiséget a látogatók előtt. E
teremben kerültek kiállításra mind-
azok az írott anyagok, könyvek, ku-
tatási eredmények és különféle hang-
felvételek, amelyek a bukovinai szé-
kely népcsoportról készültek az el-
múlt időszakban.

Mindezt egy emlékülés – kon-
ferencia követte, amelynek kere-
tében az ünneplők megemlékeztek
a kezdetekről és visszatekintettek
az elmúlt 30 év tevékenységére.
Elnöki köszöntőt Illés Tibor, a szö-
vetség jelenlegi elnöke és Filóné
Ferencz Ibolya, Bonyhád polgár-
mesterasszonya mondott.

Ez után a bukovinai-székely
egyesületek tevékenységét bemutató
kisfilm vetítése következett.
A műsorban neves előadók szó-
laltak fel a bukovinai székelyek
életéhez fűződő különböző témák-
ban: szokásaikról, nyelvhasznála-
tukról, népviseletükről, népmesé-
ikről, táncaikról és dalaikról szóltak,
és kiemelték a családfakutatás ered-
ményeit, jelentőségét is.

A jubileumi ünnepségen az Al-
dunai bukovinai székelyek képviselői
is jelen voltak Pancsováról és Her-
telendyfalváról. Lőcsei Ilona

HARMINC ÉVES A BUKOVINAI SZÉKELYEK 

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

KONFERENCIA AZ ÜNNEP KAPCSÁN

Közös emlék az ünnepnapról
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здра ви ли Ар пад Ја нош По та пи и Са -
ша Па влов.

Кул тур но-про грам ски блок отво ри -
ла је пе вач ка гру па „Пан тли ка”, ко ју је
при пре ма ла Ма ри ја Ке мењ. За њи ма
је на сту пио хор вој ло вач ке ре фор мат -
ске цр кве, с кан тор ком Зи том Се кељ
Ке ре кеш на че лу, а по том је фол клор -
на гру па „Та ма ши ја” до би ла за слу же -
ну па жњу. Ко ре о гра фи ју за ову гру пу,
ко ју пред во де Мо ни ка Нађ и Мар та
Ке ре кеш, са ста вио је Ар мин Бу ди млић.
Са рад њу за обез бе ђе ње му зи ке при -
хва тио је ор ке стар „Че рем пе ле”.

У на став ку је Ти бор Ко вач ис при -
чао на род ну при чу бу ко вин ских Се -
ке ља, а Јо жеф Ке мењ је пра тио ме шо -
ви ти хор дру штва на сво јој ау тен тич -
ној ци три. Ред на сту па је за вр ши ла
фол кло р на гру па Удру же ња за очу ва -
ње тра ди ци је Чер на ке ре стур. Ин стру -
мен тал ни про то кол и по др шку рас по -
ло же њу обез бе дио је ло кал ни ду вач -
ки ор ке стар.

Пра зник је об је ди њен руч ком и не -
фор мал ним дру же њем, уз до бро вољ -
но при хва та ње оба ве за и по сло ва око
ор га ни зо ва ња и по слу жи ва ња свих ге -
не ра ци ја чла но ва дру штва.

Имре Ма р ти нек

мен ско бо го слу же ње у ре фор мат ској цр -
кви не ка да не за ви сног се ла, на ко јем су
слу жи ли пан че вач ки жуп ник Ро берт Па -
шћик и Бе ла Ха лас, би скуп Ре фор мат ске
хри шћан ске цр кве у Ср би ји.

За при се ћа ње на све што се де си ло на
ли цу ме ста ау тор тек ста ни је гре шком
иза брао обр ну ти вре мен ски рас по ред.
Чак ни због то га што се за ве ро до стој но
пред ста вља ње јед ног та квог до га ђа ја ви -
со ког про фи ла ис пла ти по но во се за у -
ста ви ти на не ко ли ко ми ну та ис пред сва -
ке сце не, да се по но во по кре ну тре ну ци
про сла ве за јед ни це, ко јој су при су ство -
ва ли др жав ни се кре тар за на ци о нал ну
по ли ти ку Вла де Ма ђар ске Ар пад Ја нош
По та пи, као и ру ко во ди о ци и пред став -
ни ци из ма тич не зе мље: Ку ћа Ма ђа ра,

Др жав ног са ве за бу ко вин ских Се ке ља,
Оп шти не Боњ хад и Ам ба са де Ма ђар ске
у Бе о гра ду, а из Вој во ди не Кул тур ног
са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра, За во да за
кул ту ру вој во ђан ских Ма ђа ра и Нацио-
налног савета Мађарске националне
заједнице.

Пан че во су пред ста вља ли гра до на чел -
ник Са ша Па влов и пред сед ни ца Са ве та
за род ну рав но прав ност Ива на Ро сић,
пред став ни ци ОШ „Брат ство –је дин ство”,
за ба ви шта „Не вен”, ПУ „Деч ја ра дост”,
као и сло вач ких кул тур них удру же ња у
Вој ло ви ци. Ме сто Фар ка шла ка из Тран -
сил ва ни је пред ста вља ла је пред сед ни ца
Кул тур ног дру штва „Та ма ши Арон”, у
име До ма за уче ни ке у ди ја спо ри ре фор -
мат ске цр кве не за јед ни це из ме ста Ке -
ха лом при су ство вао је све ште ник и еко -
ном, а Чер на ке ре стур у ју жној Тран сил -
ва ни ји пред ста вља ло је Удру же ње за не -
го ва ње тра ди ци ја. По ред то га, уче сни ци
за јед нич ке про сла ве би ли су и пред став -
ни ци ма ђар ских кул тур них удру же ња и
жен ских ор га ни за ци ја из ју жног Ба на та.
Укуп но, ви ше сто ти на љу ди...

Бо гат про грам
Пре све ча ног пре се ца ња тра ке у бо ја -
ма ма ђар ске тро бој ке при сут не су по -

„Морало би све да се
избаци, али мисао је била
погрешна: предмети су
доводили оне који су
далеко.” (Магда Сабо)

На осно ву пла но ва ко је је про пра ти ла
до на ци ја Др жав ног се кре та ри ја та за
на ци о нал ну по ли ти ку Ма ђар ске пре -
ко Фон да ци је „Бе тлен Га бор”, 25. ма ја
ове го ди не пре да та је на ко ри шће ње
ет но-ку ћа бу ко вин ских Се кељ-Ма ђа -
ра у Вој ло ви ци, од мах по ред се ди шта
Ма ђар ског кул тур но-умет нич ког дру -
штва „Та ма ши Арон”.

Отва ра њем ет но-ку ће оства рио се сан
вој ло вач ких се кељ ма ђар ских кул тур -
них рад ни ка и њи хо вих пре да ка, ко ји
су ду же од по ла ве ка, још од 1970-их
го ди на, при жељ ки ва ли да про ши ре се -
ди ште Дру штва. Ре а ли за ци ја пла но ва
се на по кон 20. ав гу ста 2015. го ди не по -
ме ри ла с мр тве тач ке, пот пи си ва њем
ку по про дај ног уго во ра с вла сни ком су -
сед не ку ће. У свом по здрав ном го во ру
Вил мош Ле чеи, пред сед ник сла вље нич -
ког удру же ња, опи сао је по чет ке, а за -
тим, не за о би ла зе ћи ни по вре ме но
тмур ну са да шњост, дао ме ста лич ној и
за јед нич кој ве ри у бу дућ ност. Ис та као
је да су ве ли ка ула га ња одо бре на од
стра не до бро на мер ни ка ко ји по зна ју
на ме ре ов да шњих љу ди: и 136 го ди на
на кон до се ље ња они би же ле ли да оп -
ста ну ов де, као део на ше на ци је. За то
што је ово и њи хо ва до мо ви на.

У гра ђе вин ским ра до ви ма из ме ђу
2016. и 2019. го ди не, по ред осни ва ња
ет но-ку ће, се ди ште „Та ма ши ја” про -
ши ре но је пот пу но опре мље ним со ба -
ма за го сте, лет њом по зор ни цом и тре -
мом, где су из ло же ни ста ри упо треб -
ни пред ме ти и углав ном рад ни ала ти
за по љо при вре ду. На ли сти до на то ра
из ло же них пред ме та про на ђе на су пе -
де сет че ти ри име на, што је упот пу ни -
ло ду го го ди шњу, бри жно при ку пље ну
и још па жљи ви је очу ва ну збир ку Дру -
штва. Се дам де сет две фо то гра фи је ко -
је су на пра вље не то ком по ста вља ња
те ме ља и на ред них ра до ва, а са да пред -
ста вље не, та ко ђе су го во ри ле о узор -
ној са рад њи ло кал них сна га.

Про сла ва у при су ству ви ше 
сто ти на го сти ју
Глав ни гра ди те љи ет но-ку ће у Вој ло ви -
ци би ли су ста ри ји и мла ђи Ши мак Ја -
но, од ко јих је ста ри ји лич но пре дао
кљу че ве згра де пред сед ни ку удру же ња
Вил мо шу Ле че и ју. Све му то ме су прет -
хо ди ли осве ште ње и бла го слов ет но-ку -
ће, пре се ца ње врп це, све ча ни про грам,
ко ји је упот пу њен по здра ви ма и из ја ва -
ма за хвал но сти, ула зак и одр жа но еку -

ПРА ЗНИК И ИЗ ЈА ВА ЗА ХВАЛ НО СТИ НА ЈУ ЖНОЈ ГРА НИ ЦИ КАР ПАТ СКОГ БА СЕ НА

СА КУ ПИ ТИ СТВА РИ КО ЈЕ ПРИ КА ЗУ ЈУ ПРО ШЛОСТ



Ма ђар ско кул тур но-умет нич -
ко дру штво из Вој ло ви це би ло
је до ма ћин сти пен ди сти ма про -
гра ма „Пе те фи Шан дор” из Ма -
ђар ске од 2015. го ди не, ко ји су
сво јим та лен ти ма, зна њем, ве -
ли ком пре да но шћу и љу ба вљу
по ма га ли рад кул тур них удру -
же ња и чу ва ра тра ди ци ја у
заједни ца ма крај до њег то ка
Ду на ва.

Сва ки пут кад стиг не но ва сти -
пен дист ки ња у на шу за јед ни цу
пр ви за да так нам је да про це -
ни мо, на осно ву ње ног за ни ма -
ња и до са да шњих ак тив но сти,
у че му ће мо ћи да по мог не то -
ком де вет ме се ци из да на у дан.

До ра Граф је до шла из Ма -
ђар ске у на шу за јед ни цу у ок то -
бру 2018. го ди не, на кон што је
ме сец да на про ве ла у Су бо ти ци
са сти пен ди сти ма из ју жног ре -
ги о на, у ор га ни за ци ји На ци о -
нал ног са ве та ма ђар ске на ци о -
нал не за јед ни це и Кул тур ног са -
ве за вој во ђан ских Ма ђа ра. То -
ком јед ног ме се ца пу то ва ли су
у на се ља у ди ја спо ра ма Вој во -
ди не, уче ство ва ли у до га ђа ји ма,
упо зна ва ли се с ло кал ним ста -
нов ни штвом, па су та ко сти гли
и у Вој ло ви цу. Свр ха њи хо ве
по се те би ла је упо зна ва ње ре -
фор мат ске цр кве и Ма ђар ског
кул тур но-умет нич ког дру штва
„Та ма ши Арон”. Та да смо пр ви
пут сре ли До ру Граф.

Уско ро је би ло об ја вље но да
ће До ра би ти сти пен ди ста Се -
ке ља крај ју жног то ка Ду на ва.
Са зна ли смо о њој да мо же да
по ма же у ор га ни за ци ји про -

грама, у умет нич ким ак тив но -
сти ма, у гра фич ком ди зај ни ра -
њу, фо то гра фи са њу. Та ко смо
тра жи ли мо гућ но сти и при ли -
ке ко је би ис пу ни ле сва чи ја оче -
ки ва ња. На шли смо до ста то га,
та ко да је то ком свог де ве то ме -
сеч ног бо рав ка До ра оста ви ла
за со бом трај не вред но сти, као
што је пе та збир ка по е зи је Ер -
неа Ер де и ја, по што је гра фич ку
при пре му у пот пу но сти она ура -
ди ла – уре ђи ва ње на слов не стра -
не, илу стро ва ње, сре ђи ва ње тек -
ста итд. Из ра да раз глед ни ца,
пла ка та и об но вље но из да ње

по сто је ће зби р ке оби ча ја бу ко -
вин ских Се ке ља ко ју је ра ни је
са ста ви ла Кла ра Ке ре кеш Хо -
мо наи за кул тур но дру штво у
Вој ло ви ци, та ко ђе су ре зул тат
ње ног ра да.

Оно што је за њу би ло но во,
је сте да се ба ви де цом: сва ки
дан у ре фор мат ском вр ти ћу, у
удру же њи ма у ју жном Ба на ту и
у све ча ним при ли ка ма ор га ни -
зо ва не су ра ди о ни це за руч ну
ра ди ност, ства ра ло се и фо то -
гра фи са ло, ко је шта во лео. Ор -
га ни зо ва ли смо ли ков не из ло -
жбе, на ко ји ма је на ша ма ла за -
јед ни ца бли же мо гла да упо зна
ра до ве мла де та лен то ва не сли -
кар ке, ме штан ке Лее Ем бе ли,
али смо про на шли и но ве та -
лен то ва не љу би те ље цр та ња, с
ко ји ма је До ра ра ди ла у окви ру
ли ков не сек ци је.

Сво јом ти хом, мир ном при -
ро дом ла ко се укла па ла у рад
сек ци ја свих уз ра ста, пра ти ла
је на ше гру пе на на сту пи ма, где
је не при мет но сли ка ла и ти тре -
ну ци ће ти ме оста ти за у век за -
бе ле же ни.

Струч ним зна њем и ис ку -
ством по ма га ла је у уре ђе њу ет -
но-ку ће бу ко вин ских Се ке ља у
Вој ло ви ци, за ко је се ис по ста -
ви ло да је ду го роч ни за да так.

Би ло је мно го по сла, али вре ме
је по ла ко из ми ца ло, та ко да је
До ри на ми си ја у на шој за јед -
ни ци за вр ше на. По здра вља мо
се с њом у на ди да ће мо ћи да
ис ко ри сти ов де сте че но жи вот -
но ис ку ство то ком сво је да ље
ка ри је ре.

У свом тек сту об ја вље ном на
сај ту про гра ма „Пе те фи Шан -
дор” она о се би ка же: „Про грам
’Пе те фи Шан дор’ је за ме не по -
себ но уз бу дљи ва при ли ка. По -
ред то га што де лим сво је зна ње
сте че но у Ма ђар ској са стра ним
за јед ни ца ма, мо гу да до би јем
ни јан си ра ни ју сли ку о то ме шта
зна чи би ти Ма ђар у све ту... Два
пу та по де вет ме се ци про ве де -
них у ма ђар ским за јед ни ца ма
из ван гра ни це за ме не је из у зе -
тан пе ри од. Мо гу ди рект но да
ис ку сим да од ре ђе не ства ри мо -
гу има ти ве о ма раз ли чи та зна -
че ња и су до ве за ви сно од то га
на ко јој стра ни гра ни це сто ји -
мо. Мо жда је то нај ва жни је на -
гла си ти: по не кад по сто је мно ге
вр сте исти на”.

Же ли мо јој да од мно гих исти -
на иза бе ре ону у ко ју мо же ве -
ро ва ти. За хва љу је мо што је би -
ла с на ма и на да мо се да ће и
оста ти по ма ло на ша.

Ило на Ле чеи

Петак, 19. јул 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

IV

„ДА НИ ВАЈ ФЕР ТА” У ПАН ЧЕ ВУ

За бра ње но пи во и 
тра ди ци о нал ни лан го ши

ПО СЕ ТА ПА ПЕ ФРА ЊЕ РУ МУ НИ ЈИ

Све та ми са у цр кви 
у Чик шо мљу

ПРО ГРАМ „ПЕ ТЕ ФИ ШАН ДОР”

КА КО СТИ ПЕН ДИ СТА МО ЖЕ ПО МО ЋИ?

Јед но од нај ве ћих хо до ча шћа
у Евро пи одр жа ва се сва ке го -
ди не на вер ски пра зник Ду хо -
ве (Пен те кост), ка да ве ли ки
број вер ни ка, у нај ве ћем бро ју
Ма ђа ра и Се кељ-Ма ђа ра, кре -
не пу тем ка ис точ ној Тран сил -
ва ни ји, тач ни је у Чик шо мљо.
Цр ква истог на зи ва је дом ки -
пу де ви це Ма ри ја, ре мек-де лу
ре зба ри је др ве та из 16. ве ка,
јед ном од нај ве ћих са вре ме -
них ки по ва Ма до не.

По гла вар Ри мо ка то лич ке цр -
кве па па Фра ња 1. ју на је по се -
тио то ме сто и цр кву и одр -
жао све ту ми су пред ви ше од
сто хи ља да љу ди.

Иа ко је ова по се та ри мо ка -
то лич ког по гла ва ра би ла обо -
је на по ли тич ким бо ја ма, па па
Фра ња се обра тио оку пље ним
хо до ча сни ци ма ре чи ма да је
скуп ова ко ве ли ког бро ја Ма -
ђа ра, Ру му на и оста лих на ци -
ја, ко је су пре шле да лек пут
ка ко би за јед но про ве ле овај
све ти дан, за пра во ве ли ки знак
раз у ме ва ња и ди ја ло га брат -
ства и је дин ства. Та ко ђе се об -
ра до вао због то га што су скуп

по се ти ли љу ди раз ли -
чи тих кул ту ра, тра -
ди ци ја и је зи ка.

Освр ћу ћи се на
бур ну исто ри ју ме ста
на ко ме се на ла зио,
ис та као је да се сло -
же ни и ту жни до га -
ђа ји из про шло сти не
сме ју за бо ра ви ти, ни -
ти по ри ца ти, али да
не би тре ба ло да их
вер ни ци ви де као пре -
пре ку или из го вор за
оме та ње брат ског су -
жи во та.

Из Ба на та су на хо -
до ча шће из Зре ња -
нин ске би ску пи је
кре ну ли вер ни ци из
мно гих ме ста, укљу -
чу ју ћи и Вој лов ча не
Ка та лин Би ро и Ја -

но ша Алт хај ма. На кон не ко -
ли ко са ти пе ша че ња уз бр до
из би ли су на по ље на ко јем се
одр жа ва ла све та ми са. Има ли
су ту част да сек тор у ко ме су
се на ла зи ли се че пут ко јим се
па па до ве зао, те се тач но ис -
пред њих па па Фра ња по пео у
свој та ко зва ни па па мо бил ка -
ко би био у мо гућ но сти да по -
здра ви све оку пље не. На ши
су гра ђа ни се сла жу у кон ста -
та ци ји да је то био не ве ро ва -
тан до жи вљај, укљу чу ју ћи и
чи ње ни цу да је ки ша, ко ја је
од ра ног ју тра не пре ста но пљу -
шта ла, пре ста ла да па да ка да
је на ја вље но при сти за ње по -
гла ва ра цр кве.

На са мом кра ју све те ми се
па па је цр кви у Чик шо мљу по -
кло нио ру жу на пра вље ну од
сре бра, по зла ће ну 24-ка рат ним
зла том. Она је сим бол љу ба ви
и ра до сти, те ње но да ри ва ње
ни је са мо јед но став но при зна -
ње за цр кву, већ и по зив на
мир и бла го ста ње. Ру жа са да
по чи ва у под нож ју ста туе де -
ви це Ма ри је.

Ка ро ли на Би сак

Јун је сва ке го ди не ре -
зер ви сан за ве ли ке до -
га ђа је у на шем гра ду.
„Да ни Вај фер та” су ове
го ди не пе ти пут отво ри -
ли се зо ну хе до ни зма у
Пан че ву.

Као и прет ход них го -
ди на, по ред мно го крафт
пи ва ра, то ком три да на
сво је ђа ко ни је су из ло -
жи ле и же не ве зи ље из
МКУД-а „Та ма ши Арон”
из Вој ло ви це, ко је су про -
да ва ле ко ла че и дру ге по -
сла сти це с пу но успе ха.
По ро ди ца Шмит, та ко ђе
из Вој ло ви це, из ла га ла је
и про да ва ла сво је са да
већ по зна те со ко ве и ви -
на од бо би ча стог во ћа.

Пр ви пут ове го ди не Пан -
чев ци ма је пред ста вље но „чики”
пи во, ко је по ти че из Тран сил -
ва ни је, зе мље Се кељ-Ма ђа ра, а
све за хва љу ју ћи Кри сти ја ну Ва -
мо шу из Ско ре нов ца, ко ји је
по стао ди стри бу тер овог чу ве -
ног пи ва. Пи во „чи ки” по ста -
ло је ве о ма по зна то у овом де -
лу Евро пе, јер је вла сник пи ва -
ре у суд ском спо ру у Ру му ни ји
од бра нио сво је пра во да про -
из во ди ово ве ко ви ма ста ро пи -
во. Та да, 2017. го ди не, по че ла
је мар ке тин шка кам па ња за пи -
во Се кељ-Ма ђа ра, па та ко и на
ети ке та ма сто ји на зив „за бра -
ње но чи ки пи во”, што је до ве -
ло до по бе де пред су дом.

Уз ово пи во нај бо ље су се
про да ва ле ко ба си це, ко је је, из -
ме ђу оста лих, обез бе ди ла ме -
са ра „Пап” из Ско ре нов ца. Они
су сво је про из во де про да ва ли
на пр вим „Да ни ма Вај фер та”,
те са да на пе тим и по но сно су

ну ди ли раз не вр сте ко ба си ца
и ме са с ро шти ља.

Пр ви пут ове го ди не свој
тра ди ци о нал ни про из вод пред -
ста ви ла је и пе ка ра „Но ва аро -
ма” из Пан че ва. Под вођ ством
пе ка ра Ро бер та Па ла, лан го ши
су се про да ва ли не ве ро ват ном
бр зи ном. Пан чев ци су са да већ
на у чи ли да по тра же овај јед -
но ста ван, али из у зет но уку сан
спе ци ја ли тет, ко ји је у ру ка ма
овог мла дог пе ка ра по стао обе -
леж је Ма ђа ра у на шем гра ду.

На ве ли кој би ни је, из ме ђу
оста лих, на сту пи ла и мла да
фол клор на гру па МКУД-а „Та -
ма ши Арон”, са спле том ма -
ђар ских ига ра.

С об зи ром на то да ор га ни -
за то ри сва ке го ди не до да ју не -
ке но ве ма ни фе ста ци је и атрак -
ци је то ком овог пив ског ви -
кен да, гра ђа ни Пан че ва увек
жељ но оче ку ју јун.

Ка ро ли на Би сак

Удружење за очување традиције
Чернакерестур прославило је по-
четком маја своју 25. годишњи-
цу. Обележавање јубилеја било
је и прилика за свечано отвара-
ње обновљене етно-куће, нове
улазне капије, изграђене наткри-
вене бине и просторије за пробе,
која је реализована уз подршку
државног секретаријата за наци-
оналну политику мађарске владе.

Догађај је почео светом ми-
сом у Цркви Светог крста у Чер-
накерестуру. Након тога усле-
дио је благослов нове капије ет-
но-куће, а затим програм, у окви-
ру којег је говорио Арпад Јанош
Потапи, државни секретар за на-
ционалну политику. Затим су се
у културном програму, поред
локалног Удружења за очување

традиције, представили и мешо-
вити хор МКУД-а „Петефи Шан-
дор” из Панчева, фолклорна гру-
па „Арвачка” из Ердечинада, ци-
трашки оркестар „Фађенђа” из
Марошвашархеја, мешовити хор
„Сиварвањ” из Деве, као и Фол-
клорна група „Бокрета” из Хе-
ђеса у Мађарској.

Захваљујући вишедеценијском
братству и дружењу наших удру-

жења с буковинским Секељима
у Чернакерестуру и представ-
ници МКУД-а „Тамаши Арон”
из Војловице прихватили су ср-
дачан позив и присуствовали
манифестацији.

Свечаност је завршена кон-
цертом „Бачке банде” из Баје и
одличном забавом.

Илона Лечеи

У ГОСТИМА У ЧЕРНАКЕРЕСТУРУ

Заједничка прослава
буковинских Секеља

Године 1989.
основан је Др-
жавни савез бу-
ковинских Се-
кеља од стране
шеснаест удру-
жења оснивача.
Током проте-
клих тридесет
година удруже-
ње је постало
толико јако да
сада има четрдесет два удруже-
ња чланица и има своје седи-
ште у Боњхаду.

У мају је низ догађаја органи-
зованих поводом прославе 30.
годишњице почео у католичкој
цркви у Кишмањоку. Вративши
се у Боњхад, у седишту савеза
одржана је свечаност поводом
отварања истраживачког цен-
тра који носи име чувеног ко-
лекционара и приповедача при-
ча о буковинским Секељима –
Адама Шебешћена. Након увод-
ног говора Арпад Јанош Пота-
пи, државни секретар за наци-
оналну политику, Розалија Ко-
ка, позната приповедачица, и
Тибор Илеш, председник Др-
жавног савеза буковинских Се-
кеља, заједно су пресекли траку
и отворили простор за посети-
оце. У овој просторији су изло-
жени сви писани материјали,
књиге, резултати истраживања
и разни аудио-снимци о етнич-
кој групи Секеља из Буковине.

Након тога уследила је мемо-
ријална конференција на којој
су се слављеници присећали по-
четака и осврнули се на делат-
ност у протеклих тридесет го-
дина. Председник удружења Ти-
бор Илеш и градоначелница
Боњхада Ибоља Ференц Фило
одржали су поздравне говоре.

У наставку је приказан кра-
так филм о активностима удру-
жења буковинских Секеља.

У програму су се смењивале
истакнуте личности које су го-
вориле о разним темама веза-
ним за живот буковинских Се-
кеља: о њиховим обичајима, упо-
треби језика, народним ношња-
ма, народним причама, играма
и песмама, а истакли су и ре-
зултате и значај истраживања
порекла и породичних стабала.

На јубиларној церемонији би-
ли су присутни и представни-
ци буковинских Секеља из Пан-
чева и Војловице.

Илона Лечеи

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА РАДА ДРЖАВНОГ САВЕЗА

Конференција о празнику

Излет код тврђаве Дева
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КРИ ЗМА ЊЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Об но ва кр сног обе ћа ња
По след њег да на ју на, у окви -
ру све те ми се, мла ди и од -
ра сли, укуп но њих де ве то -
ро, при сту пи ло је ол та ру
Ка то лич ке цр кве Св. Кар -
ла Бо ро меј ског у Пан че ву
у прат њи сво јих ку мо ва, да
би им др Ла сло Не мет, жу -
па ниј ски би скуп, по де лио
са кра мент кри зме. На овај
на чин кри зме ни ци су об -
но ви ли сво је кр сти тељ ско
обе ћа ње у при су ству сво -
јих ро ђа ка и цркве не за јед -
ни це и та ко по ста ли од ра -
сли чла но ви цр кве.

Ло кал ни жуп ник Ро берт
Па шћик ви ше ме се ци је при -
пре мао кри зме ни ке за ову
при ли ку. Све та ми са се од -
ви ја ла на два је зи ка, хр ват -
ском и ма ђар ском, и на два
је зи ка су се на из ме нич но
огла си ле мо ли тве и певање, чи -
та ње по сла ни це и про по ве да ње.

На кра ју ми се, у име Зре ња -
нин ске би ску пи је, би скуп и ло -
кал ни жуп ник из да ли су за хвал -
ни це чла но ви ма пан че вач ке ка -
то лич ке за јед ни це, ко ји су сво -
јим пре да ним ра дом до при не -
ли оп стан ку цр кве не за јед ни це.

Овом при ли ком је др Ла сло
Не мет, жу па ниј ски би скуп, при -
ја вио да се оче ку је да ће па -
стор Ро берт Па шћик то ком ле -
та на пу сти ти пан че вач ку цр -
кве ну за јед ни цу и да иде на
сво је но во ме сто слу жбе – у
Зре ња нин.

Ило на Ле чеи

СМО ТРА У ХОР ГО ШУ

На сту пи ла 
102 ан сам бла

Ове го ди не од 31. ма ја до 2. ју на
у Хор го шу је  одр жан Фе сти вал
вој во ђан ских ма ђар ских на род -
них ор ке ста ра, хо ро ва, фол клор -
них гру па и со ли ста, не го ва ла ца
и чу ва ра тра ди ци је у ка те го ри ји
омла ди не и од ра слих, 56. „Ђен -
ђеш бо кре та” и 43. „Ду рин до”. То
је нај ве ћа смо тра ма ђар ских на -
род них ига ра и пе са ма у Вој во -
ди ни, ко ја оку пља ве ли ки број
кул тур но-умет нич ких дру шта ва.

На ме сто зва нич ног отва ра -
ња нај ве ће вој во ђан ске смо тре
за не го ва ње тра ди ци је уче сни -
ци су сти гли у по вор ци, об у че -
ни у на род не но шње и из во де -
ћи пле со ве.

Овај по гра нич ни град имао
је част да тре ћи пут бу де до ма -
ћин фе сти ва ла, те је пр ве су бо -
те у ју ну уго стио 32 фол клор на
ан сам бла, ко ји су се пред ста ви -
ли игром и пе смом ко ја обе ле -
жа ва њи хов ку так Вој во ди не.

Из ју жног Ба на та игром су се
пред ста ви ли Ма ђар ско кул тур -
но-умет нич ко дру штво „Пе те -
фи Шан дор” из До бри че ва, под
вођ ством умет нич ких ру ко во -
ди ла ца Еле о но ре Ви раг и Зол -
та на Ижа ка Со ти ри са, ко ји је

био и њи хов ко ре о граф, те ма -
ђар ско кул тур но-умет нич ко дру -
штво истог на зи ва из Вр шца,
чи ји су умет нич ки ру ко во ди о -
ци Бри ги та Ме са рош и Зол тан
Се ке реш, уз над зор истог ко ре -
о гра фа. Му зич ку прат њу за обе
фол клор не гру пе обез бе дио је
ор ке стар Ти бо ра Ро же.

Дру гог да на фе сти ва ла, на
смо три „Ду рин до”, на сту пи ла су
102 пе вач ка ан сам бла. Из Ско -
ре нов ца су у Хор гош до пу то ва -
ли чла но ви пе вач ке гру пе КУД-
а „Сал ма сал” под вођ ством Ане
Ан тал и они су из ве ли на род не
пе сме из Бу ко ви не, ко је је са ку -
пи ла Ани ко Бо дор, а Пан че во
су пред ста вља ли чла но ви ме -
шо ви тог хо ра МКУД-а „Пе те фи
Шан дор” сво јим спле том на род -
них пе са ма та ко ђе из Бу ко ви не,
под вођ ством Ша муа Ки ша. На -
кон Пан че ва ца на сту пио је ме -
шо ви ти хор МКУД-а истог на -
зи ва из Вр шца, под му зич ким
вођ ством Гер геа Ту ри ја.

Сле де ће го ди не смо тра ће би -
ти одр жа на у цен трал ном Ба -
на ту, а до ма ћин ће би ти Но ви
Бе чеј.

Ка ро ли на Би сак

ГО СТО ВА ЊЕ У ПА ЛА ТИ УМЕТ НО СТИ

Слу жи ти пе вач ким гла сом
На Дан Пе те ра и Па ла, 29. ју на,
у Па ла ти умет но сти у Бу дим пе -
шти, у На ци о нал ној кон церт -
ној дво ра ни „Бар ток Бе ла”, одр -
жан је осам на е сти кон церт – бо -
го слу же ње под на зи вом „Ре фор -
мат ске пе сме”.

Тра ди ци о нал но, об је ди ње ни
хор Кар пат ског ба се на од 350
чла но ва пе вао је на кон церт -
ном бо го слу же њу, у чи јим
редови ма је бо је Вој во ди не пред -
ста вљао Вој во ђан ски ре фор мат -
ски хор, са чи њен од Ре фор мат -
ског хо ра из Мо ра ви це и
подмла ђе ног хо ра „Да лар да” из
Де бе ља че. За на ступ су их

припре ма ли ди ри ген ти Едит Бе -
ке и Жолт Тот. Сле де ћег да на, у
не де љу, ова фор ма ци ја је на сту -
пи ла на пре по днев ном бо го слу -
же њу, ко је је би ло упот пу ње но
при че шћем у цр кви ре фор мат -
ске цр кве не за јед ни це Шваб хеђ
у Бу дим пе шти.

Груп на фо то гра фи ја омла ди -
не – чла но ва хо ра из Де бе ља че
(Шан дор Ча ла, Ка ро ли на Са бо,
Мар та Имре, Ва лен ти на Конц,
Ило на Имре, Ме ла ни ја Фа би јан
и Ша ра Ар ваи) на пра вље на је у
вр ту ре фор мат ске цр кве у ме -
сту Шваб хеђ.

Имре Мар ти нек

Ма ђар ско др во
живота

Ми сли и ре до ви
поста ли са же ти
захва љу ју ћи
саветима ње го вог оца

По вод за раз го вор по чет ком ју -
на би ла је ау то ро ва нај но ви ја
зби р ка по е зи је. Иа ко смо већ
ви ше пу та има ли при ли ке да
пред ста ви мо чи ка Ер неа Ер де -
и ја из Пан че ва и ње го ву књи -
жев ну ка ри је ру, не ке од ње го -
вих ра ни јих ми сли и да нас има -
ју моћ из не на ђе ња.

„Са сво јим из вор ним бо ле -
сти ма / про ти чу облач ни, ло ши
да ни, / али по бед ник да нас је
ве дри на; / ра дост што од та квог
бла га де ли ти мо гу.” То је че тво -
ро ред на пе сма, од ко је је на стао
на слов зби р ке: „Де лим сво је бла -
го”. По след њи пут ка да смо раз -
го ва ра ли, 2010. го ди не, чи ка Ер -
не се та да за ри цао да ви ше не ће
из да ва ти књи ге по е зи је. На рав -
но, ми смо се на да ли и ве ро ва -
ли у су прот но. И ни смо то ура -
ди ли уза луд! У 2013. го ди ни на -
ста ла је зби р ка под на зи вом
„Пре тра га”, а плуг ко ји је ду бо -
ко уро нио у тра го ве ми сли и
осе ћа ња по ново је из вр нуо бла -
го на по вр ши ну.

Зби р ка се са сто ји од око сто
осам де сет крат ких пе са ма чи је
те ме су ин ди ви ду ал не, пре те -
жно огор че не, афо ри стич не, пи -
кант не, ко је за хва љу ју ћи сво јој
крат ко ћи има ју и моћ. Оне ау -
тен тич но пред ста вља ју уну тра -
шње мо ли тве, жал бе и/или кри -
ти ке, од но сно от кри ва ју бу ји це
ре чи и дру гих мо рал них не по -
ште ња „љу ди ко ји из го ва ра ју”.

Чи ка Ер не Ер деи ро ђен је 1932.
го ди не у Влај ков цу, ко ји при па -
да оп шти ни Вр шац. Имао је де -

сет го ди на ка да се с ро ди те љи -
ма пре се лио у Ско ре но вац, а пе -
де сет две ка да је иза бран за пред -
сед ни ка оп шти не Пан че во. По -
чет ком 1989. го ди не, ка да му је
„ре во лу ци о нар на ве ћи на” ус -
кра ти ла по ве ре ње у оп штин -
ском ве ћу, он се опро стио од за -
да та ка пред сед ни ка. Та да се нео -
че ки ва но су о ча ва с по е зи јом.
До шав ши к се би, на сто јао је да
по вра ти, али и да уве ћа вред но -
сти сво јих пре да ка.

– Кад бо ље раз ми слим, мо је
ми сли и ре до ви су по ста ли то -
ли ко са же ти за хва љу ју ћи са ве -
ту мог по кој ног оца. Мно го ре -
чи, ка ко је имао оби чај да ка же,
че сто је пра зно – се ћа се чи ка
Ер не успо ме на из да ле ке про -
шло сти.

Ње гов оп ти ми зам и хра бра
ре чи тост, ко је је до био у на сле -
ђе, ни су га на пу сти ли ни у нај -
те жим тре ну ци ма жи во та. „Ако
чо ве ка / не су че ља ва мо са исти -
ном, / та ко ће на ша мо рал ност /
над ви си ти ње го во до сто јан ство”,
при зна је у сво јој пе сми „Та ко...”.

По ру ка но ве збир ке
Си ту а ци ја. Из лаз. Ино стран ство,
обе ћа ње. Пе сма, кул ту ра. Да ли
је не ста шлук? Ве се ло, ако мо же.
Ови, са ми по се би опа сни пој -
мо ви, за пра во се од но се на по -
гла вља књи ге, гру пи шу ћи око
се бе те ме са спе ци фич ном кре а -
тив ном осе тљи во шћу. На рав но,
тен ден ци ју да се еми гри ра јер ће
у дру гој зе мљи би ти круп ни јег
ко ма да хле ба ни је из бе гао ни ма -
ли град крај Та ми ша. Ме ђу тим,
ка да до ђе до гу бит ка оно га че га
је већ ио на ко ма ло, та да не рет ко
са мо чу до мо же по мо ћи. У Пан -
че ву су у вр тло гу XX ве ка  пре -
ста ле да по сто је не са мо ма ђар -
ска гим на зи ја и сред ње струч не
шко ле, већ да нас ма ђар ска реч
са мо тре пе ри у пред гра ђу, од но -
сно у основ ној шко ли у Вој ло -
ви ци. Са да је на ша ду жност да
го во ри мо о то ме да се шан се за

пре жи вља ва ње мо гу по ве ћа ти
упр кос свим су ро вим чи ње ни -
ца ма и ис ку ше њи ма ако у се би
про бу ди мо же љу за чи та њем на
свом ма тер њем је зи ку. Без об зи -
ра на то да ли ће мо ис ка за ти сво -
је ми сли у сти хо ви ма и збир ка -
ма или не!

На жа лост, у по след њих не пу -
них сто го ди на чи ка Ер не о ви
сти хо ви су пр ви и је ди ни ко ји
су об ја вље ни у Пан че ву на ма -
ђар ском је зи ку. МКУД „Пе те фи

Шан дор”, ко ји је за ду жен за из -
да ње, до био је не се бич ну по моћ
од ло кал не град ске би бли о те ке,
а штам па ње је при хва ти ла штам -
пар ска ку ћа „Фо рум” у Но вом
Са ду. Гра фич ки део по сла оба -
ви ла је До ра Граф, по след њи сти -
пен ди ста ма ђар ског про гра ма
„Пе те фи Шан дор”. Пу бли ка ци -
ју су по др жа ли Град Пан че во и
На ци о нал ни са вет ма ђар ске на -
ци о нал не за јед ни це. Ре цен зи ју
је на пи сао Ка рољ Ду даш.

Око по ла сто ти не љу ди би ло
је при сут но у се ди шту удру же -
ња 29. ма ја на про мо ци ји књи -
ге. Био је ве о ма уз ви шен осе ћај
и за ау то ра и за за јед ни цу. „Сим -
бол по ко ре ни је са мо пад на ко -
ле но и мо ли тва, већ и опо ра вак
и уз вик”, на пи сао је чи ка Ер не у
јед ној прет ход ној пе сми. Ови
ре до ви су ак ту ел ни и да нас.

– Јед на ки не ска му др ост о на -
чи ну жи во та ка же да је људ ска
ду жност да про из ве де на след -
ни ка, да по са ди ба рем јед но др -
во и да на пи ше књи гу. Не мо гу
по ре ћи, та му др ост је и ме не
про на шла. Осно вао сам по ро -
ди цу, а као шу мар ски ин же њер
до кра ја свог про фе си о нал ног
ра да дао сам за јед ни ци око 300
хек та ра но вих шу ма, три пар ка
и пе де сет ки ло ме та ра др во ре -
да. Од књи га, то су пет зби р ки
по е зи је и две мо но гра фи је:
МКУД-а „Пе те фи Шан дор” и
мо је бив ше ком па ни је – до дао
је у из ја ви.

При зна ња и оно што оста не
у на сле ђе

Пре шест го ди на на цен трал ној
све ча но сти по во дом Да на ма -
ђар ске кул ту ре у ре до ви ма по -
хва ље них био је и чи ка Ер не Ер -
деи и до био је на гра ду „Ма ђар -
ско др во жи во та”, ко ју је осно -
вао Кул тур ни са вез вој во ђан -
ских Ма ђа ра. Ка ко је у ша ли ре -
као, од та да на се би ма ло ви ше
осе ћа зна ко ве ста ре ња. То ком
осам де сет се дам го ди на жи во та
би ло је мно го де ша ва ња.

На при мер, на ње го ву ини ци -
ја ти ву, на зи ду но ве град ске ку ће
у ма лом гра ду крај Та ми ша по -
ста вљен је кру ни са ни ба кар ни
грб с кра ја 19. ве ка, од но сно у ма -
ђар ском кул тур но-умет нич ком
дру штву у цен тру гра да по ста -
вље на је спо мен-пло ча у част на -
шег кра ља Бе ле IV, ко ји је на кон
та тар ске ин ва зи је об но вио дво -
рац Пан че ва око 1243. го ди не.
Бо га та про фе си о нал на ка ри је ра
чи ка Ер неа Ер де и ја обе ле же на је
и ор га ни за ци јом кул ту ре и за јед -
ни це у ју жном ре ги о ну Ба на та.
Иа ко ду го пен зи о ни сан, остао је
ло ја лан сво јој ди пло мат ској ми -
си ји из ме ђу сно ва и ре а ли зма, ко -
јим га је са ма суд би на на гра ди ла,
по ве рив ши му очу ва ње вред но -
сти ме ста, кра јо ли ка, про шло сти
и са да шњо сти, и за да так од бра не
на шег слат ког ма тер њег је зи ка.

Осни вач и ини ци ја тор, а све
до са да ен ту зи ја ста и по др жа -
ва лац смо тре ма ђар ских кул тур -
но-умет нич ких дру шта ва ју жног
Ба на та, осно ва не 1969. го ди не
за јед нич ком во љом Вој ло ви це,
Ко ви на, Пан че ва, Ско ре нов ца и
Де бе ља че с ци љем да по но во по -
кре не Ма ђа ре, ко ји во ле сво ју
тра ди ци ју и жи ве у ди ја спо ри
ју жног Ба на та. Као ре зул тат са -
ве то ва ња у окви ру смо тре, у пан -
че вач кој гим на зи ји је до ју на
1988. го ди не по сто ја ла на ста ва
на ма ђар ском је зи ку. У окви ру
сво јих ак тив но сти у јав ном жи -
во ту чи ка Ер не Ер деи ни је са мо
ру ко во дио ра дом кул тур них
удру же ња, већ је био и са рад -
ник РТВ Пан че ва, у ма га зи ну
„Ма ђар ски ми ну ти”, то ком де -
сет го ди на, по чев од осни ва ња.

– Да би смо оп ста ли, под јед на -
ко мо ра мо да пи ше мо, го во ри -
мо, чи та мо, ми сли мо и са ња мо
на ма ђар ском је зи ку. Ина че ће -
мо ствар но не ста ти. Трај но. Ми
ви ше вре ди мо од то га! Без обра -
зо ва ња но ве ге не ра ци је ин те лек -
ту а ла ца, без еду ка ци је и по др -
шке но ве ге не ра ци је ин те лек ту -
а ла ца ко ји де лу ју у ма ђар ском ду -
ху, без њи хо вог за др жа ва ња у ме -
сту, ма ђар ски ен ти тет ниг де не
мо же би ти ду го ро чан – завршава
песник. Имре Мар ти нек

КО ДЕ ЛИ СВО ЈЕ БЛА ГО... – ЕР НЕ ЕР ДЕИ, ПЕ СНИК

РАЗ ГО ВО РИ ПО ВО ДОМ 
ЗБИ Р КЕ ПЕ СА МА

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”)



Специјални гости
група Секељ-Мађара
из Кристура у 
Румунији

Мађарско културно-уметнич-
ко друштво „Петефи Шандор”
из Панчева одржало је крајем
маја свој традиционални годи-
шњи концерт, којим је обеле-
жена још једна успешна годи-
на рада тог друштва. Након 73
године постојања још једном
су показали снагу своје љубави

према одржавању традиције,
народних игара, песама и руч-
ног рада.

Као и увек, приређен је бо-
гат музички програм за све ко-
ји су имали жељу да присуству-
ју прослави и увеличају овај ва-
жан дан за чланове удружења,
који су се потрудили да прене-
су своје добро расположење на
све присутне.

Фолклорна група МКУД-а
„Тамаши Арон” из Војловице
представила се својим извед-
бама народних игара и песама,

а након њих наступио је Нор-
берт Ереш, који је причао ста-
ре приче Секељ-Мађара са ових
простора.

Као што је најављено, на би-
ну су се попеле младе и веома
талентоване чланице певачке
групе „Пантлика”, које су от-
певале сплет мађарских народ-
них песама, под вођством Ма-
рије Кемењ. Наступио је и ме-
шовити хор МКУД-а „Петефи
Шандор”, који је под диригент-
ском палицом Шамуа Киша от-
певао свој стандардно добар
репертоар песама.

Специјалан гост ове просла-
ве била је група Секељ-Мађа-
ра из Кристура (мађ. Черна-
керестур) 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 дру-
штво које постоји више од три-
десет година. С обзиром на то
да су чланови МКУД-а „Пете-
фи Шандор” недавно посети-
ли њихово место, били су ви-
ше него срећни што су могли
да узврате посету и покажу
Панчевцима своје фолклорно
умеће.

За крај вечери концерт је одр-
жао оркестар „Черемпеле”, са
солисткињом Маријом Кемењ
на челу.

Панчевачко културно-умет-
ничко друштво је завршном
прославом привело крају 73.
годину рада, али наравно пу-
ном паром улази у следећу се-
зону, прави велике планове и
припрема се за разна гостова-
ња, како у земљи, тако и у ино-
странству.

Каролина Бисак

Пројекат суфинансирао

Град Панчево
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На ступ на гра ђи ва ног
мла дог ци тра шког
ор ке стра

Се дам де це ни ја ра да јед не ци -
вил не ор га ни за ци је у за јед ни -
ци чу ва мно га се ћа ња. Кул тур -
но-умет нич ко дру штво „Пе те -
фи Шан дор” у Ско ре нов цу је
сво јим кон ти ну и ра ним ак тив -
но сти ма за мно ге ло кал не ста -
нов ни ке учи ни ло сва ко днев ни
жи вот зна чај ни јим. Та ко је пра -
зник по стао ју би лар но се ћа ње
и том при ли ком су на тр гу у
цен трал ном де лу узор но уре -
ђе ног се ла по ди гли трај ну успо -
ме ну: ис пред згра де До ма кул -
ту ре у Ско ре нов цу от кри ве на
је би ста Шан до ра Пе те фи ја, ко -
ју је ско ре но вач кој за јед ни ци
по кло ни ло Удру же ње за не го -
ва ње тра ди ци је из Сар ва ша.

Би ста је де ло Ти бо ра Ту ри ја
Те ре ка, ва ја ра из Кест хе ља, ко -
ји је и сам био при су тан на све -
ча ном от кри ва њу. Пре от кри -
ва ња чу ла се свет ска хим на Ма -
ђа ра, а за тим су го во ри ли Ја -
нош Ма ђар, пред сед ник КУД-а
„Пе те фи Шан дор”, и Ма ри ја

Ковач, пред сед ни ца Од бо ра МЗ
Ско ре но вац.

Ста туу су от кри ли Фе ренц
За во да, пред сед ник удру же ња
до на то ра, ва јар Ти бор Ту ри Те -
рек и пред сед ни ца Од бо ра МЗ
Ма ри ја Ко вач, на кон че га је жуп -

ник Ча ба Чи пак бла го сло вио
рад. У име Са ве за „Ки њи жи”,
ко ји об у хва та Кар пат ски ба сен,
Гер гељ Олах, пот пред сед ник
Нађ ва жо ња, и Ка рољ Ранц, члан
удру же ња из Пан че ва, по ста ви -
ли су ме мо ри јал ни ве нац крај
би сте Шан до ра Пе те фи ја.

На кон то га су го сти и чла -
но ви удру же ња пре шли у згра -
ду Основ не шко ле „Жар ко
Зрења нин”, где су у хо лу шко ле
мо гли да се упо зна ју са 70-го -
ди шњим ра дом сла вље нич ког
удру же ња на из ло жби фото гра -
фи ја, ру ко тво ри на и су ве ни ра.

Све ча ни про грам је на ста -
вљен у школ ској фи скул тур ној
са ли. На кон са же тог из ве шта ја
– пред ста вља ња се дам де це ни -
ја ра да, про шло сти и са да шњо -
сти удру же ња, као и ре зул та та,
чла но ви са да по сто је ћих сек -
ци ја при ка за ли су свој про грам
при пре мљен за про сла ву.

Вр ху нац про гра ма био је на -
ступ мла дог ци тра шког ор ке -
стра, ко ји се не дав но вра тио
ку ћи с пре сти жним при зна њи -
ма с до ма ћих так ми че ња и из
зе мље ма ти це. Слич но то ме, и
при по ве да чи су би ли успе шни
на ра зним так ми че њи ма. У ју -
би лар ном про гра му је уче ство -
вао и го сту ју ћи из во ђач. Ил ка
Ки љен, глу ми ца из Ма ро шва -
шар хе ља, фа сци ни ра ла је пу -
бли ку ре ци та ци ја ма и се ке љан -
ским на род ним пе сма ма.

На кра ју су ор га ни за то ри за -
хва ли ли сви ма ко ји су сво јим
ра дом до при не ли ре а ли за ци ји
ју би лар ног до га ђа ја. Ве че је за -
вр ше но за ба вом по зва них го -
сти ју и чла но ва удру же ња. Све -
ча ност је по др жао др жав ни се -
кре та ри јат за на ци о нал ну по -
ли ти ку вла де Ма ђар ске пре ко
Фон да ци је „Бетлен Га бор”.

Ило на Ле чеи

Петак, 19. јул 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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СЕ ДАМ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА КУД-а„ПЕ ТЕ ФИ ШАН ДОР” У СКО РЕ НОВ ЦУ

ОТ КРИ ВА ЊЕ СПО МЕ НИ КА У ЈУ ЖНОМ БА НА ТУ

У католичкој молитвеној кући
у Војловици слава заједнице се
увек слави у недељу после Ду-
хова (Пентекоста). На свечаној
миси су служили панчевачки
жупник Роберт Пашћик и msgr.
Јанош Фишер, генерални ви-
кар, свештеник у Падеју.

Ове године је био посебан
догађај посвећење нове олтар-
не слике, коју су спасли из цркве
у Глогоњу. Рестаурацију слике
која приказује Пресвето Трој-
ство урадила је Жужана Корхец

Пап, рестаураторка из Суботи-
це. Током рада показало се да
је то уље на платну димензија
142,5 х 95 цм, које је направље-
но 1865. године. Уметник је био
сликар Емил фон Крана, а сли-
ку је поклонила Елизабета Стра-
хорски Литаковски.

Слика Пресветог Тројства,
након што је поново стекла пу-
ни сјај, постала је олтарна сли-
ка у војловачкој молитвеној ку-
ћи, на велику радост верника.

Илона Лечеи

НЕДЕЉА СВЕТОГ ТРОЈСТВА

Нова слика над олтаром

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ МКУД-а„ПЕТЕФИ ШАНДОР”

Прослава још једне успешне године

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 ре-
цептима старих бака.

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 пред-
метима, али највеће интересовање код њих су пробудиле
колевке и лутке изложене у њима.

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 Војло-
вици. Том приликом, у оквиру ликовне радионице, деца
су под Леиним надзором израдила цртеже.

Илона Лечеи

ДЕШАВАЊА



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 alkal-
munk bemutatni, néhány vonat-
kozó 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 kin-
cseimből osztok. Amikor legutóbb
- az Úr 2010. esztendejében be-
szélgettünk, Ernő bácsi igencsak
szabadkozott, akkor és ott, hogy
több verseskötetet már nem fog
kihozni. Persze, bízvást bíztunk,
reménykedtünk ennek ellenkező-
jében, 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 ke-
serédes, aforizma ízű, csípős rövid
versből állt össze, melyeknek, éppen
kurtaságuknak köszönhetően, erejük
is van. Egy-egy belső fohász, panasz

és/vagy kritika hiteles érzékelteté-
séhez, olykor bőven elegendő a
„megmondóemberek” szólam-puf-
fogtatásainak és egyéb morális becs-
telenségeinek leleplezéséhez.

Erdei Ernő bácsi ‘’úgy mellesleg”,
1932-ben született a verseci köz-
séghez tartozó Temesvajkócon. Tí-
zéves, 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 várat-
lanul szemben találja magát a köl-
tészettel. Felocsúdva igyekezett
visszaszerezni, de gyarapítani is
ősei értékeit. 

-Jobban belegondolva, megbol-
dogult 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 pár-
toltak el mellőle. ”Ha az embernek
/ nem mondjuk meg az igazságot
/ úgy az erkölcsünk / az ő méltó-
ságára 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 tulaj-
donképpen a kötet fejezeteit jelölik,
sajátos alkotói érzékenységgel cso-
portosítva köréjük a mondandót.
A nagyobb kenyérszelet reményé-
ben 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 her-
telendyfalvi általános iskolában is,
csupán pislákol a magyar szó. Több-

ször is leírtuk, s most is kötelessé-
günk szólani róla, a megmaradási
esélyek, minden mostoha tényállás
és a megpróbáltatások ellenére is
javulhatnának, ha sikerülne ön-
magu(n)kban is felébreszteni az
anyanyelven történő olvasás iránti
vágyat. Függetlenül attól, rímekbe
s kötetbe foglaljuk-e gondolatain-
kat, vagy sem!

Az utóbbi egy híján száz esz-
tendő leforgása alatt sajnos, Ernő
bácsi verseskötetei az elsők és az

egyetlenek, amelyeket magyar nyel-
ven adtak ki Pancsován. A kiadásért
felelő Petőfi Sándor Magyar Mű-
velődési Egyesület ezúttal a helyi
Városi Könyvtártól kapott önzetlen
segítséget, a nyomtatást pedig az
újvidéki Forum Nyomda vállalta.
A grafikai köret Gráf Dóra, a leg-
utóbbi Petőfi Ösztöndíjas munkája.
A kötet megjelenését Pancsova vá-
ros önkormányzata és a Magyar
Nemzeti Tanács támogatta. A re-
cenziót Dudás Károly írta.

A május huszonkilencedikei
könyvbemutatón mintegy félszáz
ember volt jelen az egyesület szék-
házában. Többszörösen is felemelő
érzés. Szerzőnek, közösségnek egya-
ránt. ‘’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 utó-
do(ka)t nemzeni, legalább egy fát
elültetni és megírni egy könyvet.
Mi tagadás, e bölcsesség engem is
megkapott. Családot alapítottam,
és lévén hogy erdészmérnök va-
gyok, 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 nyi-
latkozatában. 

Elismerések és ami 
hagyatékban marad
Hat évvel ezelőtt, a magyar kultúra
napja délvidéki központi ünnep-
ségén méltatottak soraiban Erdei
Ernő bácsi is átvehette anno a Vaj-
dasági Magyar Művelődési Szö-
vetség által alapított Magyar Életfa
Díjat. Mint tréfásan megjegyezte,
azóta egy picit jobban érzi magán
az öregedés jeleit. Életének nyolc-
vanhét 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 bel-
városi magyar művelődési egye-
sületben IV. Béla királyunk tiszte-
letére, aki a tatárjárás után, 1243
táján újjáépítetté a pancsovai várat.
Ernő bácsi gazdag szakmai életútját
a dél-bánsági régió művelődésének
és közösségének szervezése is fém-
jelzi. Régóta nyugdíjas ugyan, de
mindmáig hű maradt az álom és a
való között vezeklő diplomáciai
küldetéséhez, mellyel maga a Gond-
viselés 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, Ke-
vevára, Pancsova, Székelykeve és
Torontálvásárhely közös akaratából,
hogy újra megmozgassa a déli végek
hagyományszerető dél-bánsági szi-
get-, illetve szórványmagyarságát. A
mozgalom eredményeként szervezték
meg a kisváros gimnáziumában 1988
júniusáig a magyar tannyelvű okta-
tást. Közéleti tevékenysége részeként
Erdei Ernő bácsi nemcsak a műve-
lődési egyesületek működését istá-
polta, hanem a Pancsovai Televízió
Magyar percek c. magazinműsorának
munkatársa volt a megalakulástól
kezdve tíz esztendőn keresztül.

-Megmaradásunkhoz egyaránt
szükséges magyarul írnunk, beszél-
nünk, olvasnunk, gondolkodnunk
és álmodnunk! Másképpen tényleg
eltűnünk. Végleg. Mi ennél többre
vagyunk hivatottak! A szellemi
utánpótlás, a magyar szellemiségű
és cselekvő értelmiségiek új nem-
zedékének kinevelése és felkarolása,
helyben tartása nélkül ugyanis egyet-
len közösség magyar entitása sem
lehet hosszú távra szóló – fejezte
be gondolatait a költő. 

Martinek Imre
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BÉRMÁLKOZÁS PANCSOVÁN

FELÚJÍTOTT KERESZTSÉGI ÍGÉRET

KI KINCSÉT OSZTJA SZÉT...- ERDEI ERNŐ, KÖLTŐ

BESZÉLGETÉSEK EGY 
VERSESKÖTET KAPCSÁN

Június utolsó napján az ünnepi
szentmise keretében ifjak és fel-
nőttek, összesen kilencen járultak
a pancsovai Borromeo Szent Ká-
roly katolikus templom oltára elé
bérma-keresztszüleik kíséretében,
hogy Msgr. Dr. Német László SVD
megyéspüspök a bérmálás szent-
ségében 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 nagybecs-
kereki egyházmegye nevében elöl-
járója és a helyi plébános köszö-
nőokleveleket osztott ki a pancsovai
katolikus közösség azon tagjainak,
akik odaadó munkájukkal segítik
az egyházközösség fennmaradását. 

Ez alkalommal hangzott el Dr.
Német László megyéspüspök be-
jelentése, hogy Ft. Pastyik Róbert
lelkipásztor előreláthatóan már a
nyár folyamán távozik a pancsovai
egyházközösségből, új szolgálati
helyére, Nagybecskerekre.

Lőcsei Ilona

VENDÉGSZEREPLÉS A MŰVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN

ÉNEKHANGGAL SZOLGÁLVA
Június 29-én, Péter és Pál napján
került megrendezésre a budapesti
Művészetek Palotája (MÜPA) Bar-
tók Béla Nemzeti Hangverseny-
termében a sorrendben tizennyol-
cadik Református Énekek elneve-
zésű koncert-istentisztelet. 
A koncert-istentiszteleten hagyo-
mányosan a 350 fős Kárpát-me-
dencei Egyesített Kórus énekelt,
melynek soraiban Vajdaság színeit
Délvidéki Református Énekkar né-
ven, a bácskossuthfalvi református
kórus és a felfiatalított torontálvá-
sárhelyi Dalárda összefogódzása

képviselte Beke Edit és Tóth Zsolt
karnagyok felkészítésében. A for-
máció a hangverseny másnapján a
Budapest-Svábhegyi Református
Egyházközség gyülekezetének va-
sárnap délelőtti, úrvacsorával teljessé
tett istentiszteletén is szolgált.
A torontáli dalárdás ifjak (név
szerint Csala Sándor, Szabó Ka-
rolina, Imre Márta, Koncz Valen-
tina, Imre Ilona, Fábián Melánia
és Árvai Sára) csoportképe a sváb-
hegyi református templom kert-
jében készült. 

Martinek Imre

„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)

SZEMLE HORGOSON 

FELLÉPETT 102 EGYÜTTES
Idén május 31-e és június 2-a között
Horgoson tartották meg a vajdasági
magyar népzenei együttesek, nép-
tánccsoportok és szólisták hagyo-
mányápoló és hagyományőrző,
ifjúsági és felnőtt kategóriájú szem-
léjét, az 56. Gyöngyösbokrétát és
43. Durindót. Ez a magyar népi
táncok és népdalok legnagyobb
fesztiválja Vajdaságban, amely szá-
mos művelődési- és művészeti
egyesületet gyűjt egybe.

A Vajdaság legnagyobb hagyo-
mányőrző 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 Gyöngyös-
bokrétán június első szombatján a
falu 32 táncegyüttes tagjait vendé-
gelte meg, akik saját kis vajdasági
területükre jellemző táncokkal és
dalokkal mutatkoztak be.

Dél-bánátból táncokkal mutat-
kozott be az udvarszállási Petőfi
Sándor Magyar Művelődési Egye-

sület, művészi vezetőik, Virág Ele-
onóra és Izsák Zoltán Sotiris – egy-
ben koreográfus felügyelete alatt.
A verseci Petőfi Sándor Kultúr-
egyesület Mészáros Brigitta és Sze-
keres Zoltán művészeti vezetésével
és Izsák Zoltán koreográfussal ké-
szült fel a fesztiválra. A zenei kísé-
retet mindkét tánccsoportnak Rózsa
Tibor zenekara biztosította.

A fesztivál második napján, a
Durindón 102 énekegyüttes lépett
színre.Horgosra utazott a Szalma-
szál Ifjúsági Művelődési Egyesület
énekcsoportja Antal Anna veze-
tésével, amely bukovinai népda-
lokkal mutatkozott be Bodor Anikó
gyűjtéséből, Pancsovát pedig a Pe-
tőfi Sándor MME vegyes kórusának
tagjai képviselték, ugyancsak bu-
kovinai népdalcsokorral, Kis Samu
vezetésével. A pancsovaiak után a
szintén Petőfi nevét viselő verseci
magyar kultúregyesület vegyes kó-
rusa lépett fel, Turija Gergő mű-
vészeti vezetésével.
A következő évben a fesztivált Bánát
középső részében tartják meg, a be-
fogadó házigazda Törökbecse lesz.

Biszak Karolina



Az ifjú, díjazott 
citerazenekar fellépése
Egy civilszervezet 7 évtizedes mű-
ködése egy közösségben nagyon
sok emléket őriz. Folyamatos te-
vékenységével a székelykevei Petőfi
Sándor Művelődési Egyesület szá-
mos helyi lakosnak tette tartalma-
sabbá a mindennapjait. Így lett ün-
nepnap a jubileumi visszaemlékezés,
amellyel egy maradandó alkotást
állítottak fel a példásan rendezett
falu központi terén: a székelykevei
Művelődési Ház előtt felavatták Pe-
tőfi Sándor mellszobrát, amely a
Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Ha-
gyományőrző Egyesület adománya
a székelykevei közösségnek.

Az alkotás Túri Török Tibor
keszthelyi szobrász műve, aki maga
is jelen volt az ünnepélyes lelep-
lezésen. A szoboravató előtt el-
hangzott a magyarok világhim-
nusza, majd beszédet mondott
Magyar János, a Petőfi Sándor

ME elnöke és Kovács Mária, Szé-
kelykeve 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 al-
kotást. 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 Žar-
ko Zrenjanin Általános Iskola épü-
letébe, ahol az előcsarnokban fény-
képek, kézimunkák és ajándék-
tárgyak kiállításán nyerhettek be-
tekintést az ünneplő egyesület 70
éves tevékenységébe.

Az ünnepi műsor az iskola tor-
natermében folytatódott. A tar-
talmas összefoglaló – a hét évti-
zedes munkáról, az egyesület múlt-
járól és jelenéről, az eredményekről
való beszámoló után a jelenben
is működő alosztályok tagjai mu-
tatták be az ünnepi alkalomra ké-

szített műsorukat.
A műsor fénypontja a fiatal ci-

terazenekar fellépése volt, amely
a közelmúltban egymás után több-
ször tért haza rangos elismeréssel
hazai és anyaországi megméret-
tetésekről. Hasonlóan a mese-
mondók is sikeresen szerepeltek
különböző versenyeken.

Vendégelőadó is érkezett, aki
részt vett a jubileumi műsorban.
Kilyén Ilka, marosvásárhelyi szín-
művésznő versekkel és székely nép-
dalokkal bűvölte el a közönséget.

A műsor végén a szervezők el-
ismerő oklevelekkel fejezték ki
köszönetüket mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak a ju-
bileumi rendezvény megvalósítá-
sához. Az est a meghívott vendégek
és egyesületi tagok közös mulat-
ságával fejeződött be. Az ünnep-
séget a Nemzetpolitikai Államtit-
kárság a Bethlen Gábor Alapítvány
által támogatta.

Lőcsei Ilona 

HETVEN ÉVES A PETŐFI SÁNDOR ME SZÉKELYKEVÉN

SZOBORAVATÁS A DÉLI VÉGEKEN
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Hertelendyfalván a katolikus ima-
házban mindig a pünkösd utáni
vasárnapon, Szentháromság va-
sárnapján ünneplik a közösség bú-
csúját. Az ünnepi szentmisét Pas-
tyik Róbert gondozó plébános és
Mons. Fiser János általános hely-
nök, padéi plébános mutatta be..

Idén különleges esemény volt
az új oltárkép felszentelése, melyet
a galagonyási – glogonyi temp-
lomból mentettek meg. A szent-
háromságot ábrázoló festmény
alapos felújítását Korhecz Papp

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

Lőcsei Ilona

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

ÚJ OLTÁRKÉP

Különleges vendég a
Csernakeresztúri
Székely-magyar 
csoport (Romániából)

A pancsovai Petőfi Sándor Ma-
gyar Művelődési Egyesület május
végén tartotta meg hagyományos
évzáró műsorát, amellyel még egy
sikeres évét zárta le. 73 éves fenn-
állás után ismételten megmutatták
a hagyomány, a népi játékok, a

dalok és a kézimunka iránti sze-
retetük erejét.

Mint mindig, gazdag zenei
program készült mindazok szá-
mára, akiknek az volt a vágyuk,
hogy jelen legyenek az ünnepsé-
gen és szebbé tegyék ezt a fontos
napot az egyesületi tagok szá-
mára, akik megpróbálták átadni
a jó hangulatukat minden jelen-
levőnek.

A hertelendyfalvi Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egye-

sület néptánccsoportja népi táncok
és népdalok előadásával mutat-
kozott be, majd ezt követően Erős
Norbert lépett színre, aki helyi,
régi székely népmesét adott elő.
Amint bejelentették, a “Pántlika”
énekcsoport fiatal és nagyon te-
hetséges tagjai léptek színpadra,
akik magyar népdalcsokrokat ad-
tak elő Kemény Mária felkészíté-
sében.  A Petőfi Sándor MME ve-
gyeskórusa Kis Samu vezényletével
szintén népdalokkal szerepelt nagy
sikerrel.

Az ünnepség különleges ven-
dége a romániai Kristur (Cser-
nakeresztúr) székely-magyar cso-
portja 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 lá-
togatást és bemutathatták tehet-
séges, szorgalmas táncosaikat, si-
keres táncaikat.

Az est végén a Csörömpölő Ze-
nekar tartott koncertet Kemény
Mária szólistával az élen.

A pancsovai művelődési egye-
sület idei évzáró műsorával sikeres
73. évét zárta, de természetesen
teljes gőzzel indulnak a következő
idénybe, nagy terveket szőnek és
felkészülnek a különböző ven-
dégszereplésekre az országban és
határon túl.

Biszak Karolina

A PETŐFI SÁNDOR MME ÉVZÁRÓ MŰSORA

MÉG EGY ÉV SIKEREINEK MEGÜNNEPLÉSE
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Sándoregyházán idén is megszervezték a Halász Napok és
Éjek rendezvényt, amelynek első napján a gyerekek horgá-
szatban 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.

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 kis-
gyerekeket, ahol Balog Hajnalka óvónő foglalkozik velük
napi négy órán át. Rendhagyó napi tevékenységük volt nem-
régen a tájház megtekintése a Tamási Áron SZMME-ben. A
kisgyerekek megcsodálták a régen használt tárgyakat, de a
legnagyobb érdeklődést a böcsőkben kiállított kisbabák kel-
tették fel bennük.

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 

ESEMÉNYEK
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У пе так не што пре 13 са ти пла -
нуо је ста ри млин у Гор њем
гра ду. Ва тро га сци са два во зи -
ла бр зо су до шли на ме сто по -
жа ра и уга си ли га не где око
13.30. По вре ђе них ни је би ло,
са мо су се ста на ри окол них ку -
ћа жа ли ли на ве ли ку ко ли чи -
ну ди ма.

Са мо дан ра ни је, у но ћи из -
ме ђу сре де и че тврт ка, до го ди -
ла су се два по жа ра, и овог пу -
та без људ ских жр та ва, али је
при чи ње на ве ли ка ма те ри јал -
на ште та. Пр во је не ко ли ко ми -
ну та пре по но ћи пла нуо ау то -
мо бил у Ули ци Ла ва Тол сто ја,
а за тим се ва тра пре не ла и на
су сед но во зи ло на пар кин гу.
Де се так ми ну та ка сни је пла -
мен је за хва тио ку ћу на углу
ули ца Пе тра Бо јо ви ћа и Др Све -

ти сла ва Ка са пи но ви ћа, а по -
том се по жар с кро ва ку ће на
углу про ши рио све до кро ва
ло ка ла у ко јем се на ла зи Ау то-
шко ла „Те не та”. Оба пу та ва -
тро га сне еки пе ре а го ва ле су
пра во вре ме но и спре чи ле ве ће
по сле ди це.

Пан че во, на жа лост, пам ти и
по жа ре с људ ским жр тва ма. Да
се не вра ћа мо мно го уна зад,
под се ћа мо са мо да је у по жа ру
ко ји је 8. ју на ове го ди не, око 6
са ти, за хва тио део стам бе не
згра де у Ка ра ђор ђе вој 48 јед на
осо ба смрт но стра да ла, а три
су по вре ђе не. А 29. ок то бра
2016. го ди не у не ле гал ном ста -
рач ком до му из го ре ле су три
осо бе, док их је 11 по вре ђе но...

Без бед но сне ен ци кло пе ди је
ка жу да је „по жар не кон тро -

ли са ни про цес го ре ња ко ји на -
но си ма те ри јал ну ште ту или
угро жа ва људ ске жи во те”. На -
род, оправ да но, по жар на зи ва
сти хи јом. 

У нај ве ћем бро ју слу ча је ва ње -
го во по ја вљи ва ње мо же се из -
бе ћи, а ако се де си, по сле ди це
се мо гу убла жи ти при др жа ва -
њем са ве та ко је до но си мо.

НАЈ ЧЕ ШЋИ УЗРО ЦИ ПО ЖА РА

• не ис прав ни елек трич ни уре ђа ји

• пре гре ва ње елек трич них по тро ша ча (гре ја ли це, пу ња чи за

те ле фон, елек трич ни ре шои и сл.)

• не ис прав не га сне ин ста ла ци је (цре ва и вен ти ли на че лич -

ним бо ца ма)

• не па жња при ли ком ко ри шће ња отво ре ног пла ме на (чест

узрок по жа ра у стам бе ним објек ти ма и на отво ре ном про -

сто ру – шум ски по жа ри)

• не ис прав не и не кон тро ли са не гро мо бран ске ин ста ла ци је

• не при др жа ва ње про пи са них ме ра за шти те од по жа ра при -

ли ком из во ђе ња ра до ва за ва ри ва ња, ре за ња и ле мље ња

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 без-

бедно одвијање саобраћаја.

2. Одмах позовите ватрогасце на број телефона 193 и поли-

цију на 192.

3. Ако немате ватрогасни апарат, зауставите запаљени ау-

томобил у близини неког камиона, аутобуса или таксија, или

испред продавнице, јер сви они имају ватрогасне апарате.

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.

Како по жар спречити

• Из по дру ма, га ра жа и са та -
ва на укло ни те све за па љи ве
ства ри, по пут ста рих но ви на,
ку ти ја од фар би, као и ста рог
на ме шта ја и гар де ро бе.
• Про тив по жар на сте пе ни шта
и про ла зе у згра да ма оба ве -
зно одр жа вај те про ход ним, јер
то вам је нај че шће је ди ни без -
бед ни пут и на чин да са чу ва -
те свој жи вот и жи вот сво је
по ро ди це.
• Озбиљ но се од но си те пре ма
кон тро ли опре ме за га ше ње по -
жа ра – про тив по жар ним апа -
ра ти ма, цре ви ма, хи дран ти ма
– и одр жа вај те их у ис прав ном
ста њу.
• На у чи те да ру ку је те про тив -
по жар ним апа ра том и под у чи -
те сво је уку ћа не, јер у слу ча ју
по жа ра не ће те има ти вре ме на
да  чи та те упут ство за упо тре бу
на на леп ни ци апа ра та.
• На у чи те де цу да у слу ча ју по -
жа ра по зо ву ва тро га сце на број
193.
• Уко ли ко при ме ти те по жар
или осе ти те ми рис ди ма у свом
ста ну или згра ди, по зо ви те овај
број и ни ка да не мој те да прет -
по ста вља те да је не ко то већ
учи нио.
• Опу шак ци га ре те ни ка да не -
мој те ба ца ти кроз про зор или
с те ра се, јер вр ло ла ко мо же да
за вр ши у со би или на те ра си у
не ком од ста но ва ис под ва шег
и иза зо ве по жар.

По шту јте ова пра ви ла:

• не оста вљај те шпо рет укљу -
чен без над зо ра;
• не мој те пу ши ти у кре ве ту;
• ре дов но про ве ра вај те елек -
тро ин ста ла ци је игреј на те ла;

• др жи те упа ља че и ши би це да -
ље од де це;
• не мој те ко ри сти ти греј на те -
ла на гас или са отво ре ним
пла ме ном (ка ми не) у про сто -
ри ја ма ко је има ју сла бу вен -
ти ла ци ју.

Ка ко се по на ша ти у ватри

• Ако у то ку но ћи при ме ти те
по жар, иза ђи те на про зор или
у ход ник и ви чи те: „По жар!”,
ка ко би сте про бу ди ли уку ћа не
и ком ши је.
• По зо ви те број 193, да ју ћи
кон крет не по дат ке о ло ка ци ји

пожа ра, адре су, спрат и број
ста на.
• Уко ли ко је по жар за хва тио
са мо јед ну про сто ри ју ва шег
ста на, за тво ри те вра та те про -
сто ри је и ис кљу чи те елек трич -
ну енер ги ју. По зо ви те ва тро га -
сце и ева ку и ши те уку ћа не, а
ако је по жар ма њег оби ма, по -
ку шај те га ше ње.
• Ако је по жар ве ћег оби ма, на -
пу сти те стан за тва ра ју ћи сва вра -
та за со бом. У су прот ном ће се,
због до то ка све жег ва зду ха, по -
жар бр зо про ши ри ти на цео стан.
• При ли ком ева ку а ци је ва жно

је да се сви уку ћа ни оку пе у
ис тој про сто ри ји, јер по сто ји
мо гућ ност да се де ца из стра ха
са кри ју. Тек ка да сте сви на
бро ју, кре ни те ка из ла зу.
• Спре ми те се за су срет с гу -
стим ди мом и вре ли ном, ако
има те вре ме на, обуј те ци пе ле
с де бљим ђо ном, обу ци те ка -
пут и ве жи те кр пе и пе шки ре
на то пље не во дом пре ко но са и
уста.
• Ни ка да не ко ри сти те лифт за -
то што се у то ку по жа ра осло -
ба ђа густ дим ко ји са др жи мно -
га отров на ис па ре ња ко ја бр зо
ис пу не ок но и ка би ну лиф та,
што узро ку је си гур ну смрт од
гу ше ња за све ко ји се ту на ла зе.
• Уко ли ко ни сте не по сред но
угро же ни по жа ром, нај бо ље је
да оста не те иза за тво ре них вра -
та свог ста на. У слу ча ју да дим
поч не да про ди ре око вра та,
на то пи те пе шки ре и кр пе во -
дом, ста ви те их око што ко ва и
ис пред вра та ка ко би сте спре -
чи ли про дор ди ма у стан. Ако
је спо ља шњи ва здух чист, иза -
ђи те на те ра су, за тва ра ју ћи бал -
кон ска вра та за со бом, и са че -
кај те да ва тро га сци за вр ше га -
ше ње по жа ра, јер сте у свом
ста ну нај бе збед ни ји.

За пам ти те и ово!

Не мој те ко ри сти ти во ду да би -
сте уга си ли по жар на елек -
трич ним ин ста ла ци ја ма и апа -
ра ти ма, јер мо же те би ти из -
ло же ни струј ном уда ру. Та ко -
ђе, во ду не ко ри сти те ни да
би сте уга си ли по жар иза зван
бен зи ном или уљем, јер ове
суп стан це плу та ју на по вр ши -
ни во де и мо гу да иза зо ву ши -
ре ње по жа ра.

ПО ЖА РИ У ДО МА ЋИН СТВИ МА

Сачувајте хладну главу

Карађорђева 48

ШУМ СКИ ПО ЖА РИ

Уко ли ко уо чи те по жар:

• по зо ви те ва тро га сце на 193 и пру жи те ја сне ин фор ма ци -

је о сво јој ло ка ци ји, као и о тач ној ло ка ци ји по жа ра;

• опи ши те ка ква је ве ге та ци ја за хва ће на по жа ром;

• ука жи те ако у бли зи ни по сто је скла ди шта опа сних ма те -

ри ја;

• уко ли ко сте у мо гућ но сти, ука жи те на пра вац ши ре ња

пожа ра и

• не пре ки дај те ве зу док не да те све по треб не ин фор ма ци је.

Уко ли ко се ва ша ку ћа на ла зи уну тар или у бли зи ни

шуме, на стој те да:

• у преч ни ку од 20 ме та ра око ку ће по се че те ни ско ра сти -

ње и очи сти те и укло ни те су ву тра ву, ли шће, гран чи це;

• одр жа ва те дво ри ште – укла њај те су во ли шће и гра не, не

до зво ли те да гра не до ди ру ју зи до ве ку ће, ни ти кро во ве и

бал ко не;

• не др жи те за па љи ве ма те ри је и го ри во у бли зи ни ку ће;

• обез бе ди те од го ва ра ју ће про тив по жар не апа ра те и сер ви -

си рај те их ре дов но;

• обез бе ди те че сме с до то ком во де и цре во за во ду до вољ -

не ду жи не да по кри је област ко ју же ли те да за шти ти те, као

и ре зер во а ре с во дом и пум пу за во ду на руч ни по гон.

Уко ли ко се по жар ши ри пре ма ва шој ку ћи:

• оста ни те при бра ни;

• све за па љи ве ма те ри ја ле ко ји се на ла зе у бли зи ни ку ће

пре ба ци те у за тво ре на и за шти ће на ме ста, ка ко не би сте

иза зва ли до дат но ши ре ње по жа ра;

• за тво ри те све до во де за гас или го ри во у бли зи ни ваше

куће или викендице;

• омо гу ћи те про лаз ва тро га сним во зи ли ма;

• упа ли те све тла уну тра или на по љу ка ко би се по ве ћа ла ви -

дљи вост кроз дим, уко ли ко је ви дљи вост сма ње на.

Уко ли ко је по жар у бли зи ни ва ше ку ће:

• не на пу штај те ку ћу осим уко ли ко ни сте у пот пу но сти си -

гур ни да мо же те да се без бед но скло ни те; мо гућ ност пре -

жи вља ва ња у стам бе ним објек ти ма ко ји су из гра ђе ни од

не за па љи вих ма те ри ја ла је ве ли ка;

• уве ди те у ку ћу це лу по ро ди цу и кућ не љу бим це;

• за тво ри те све про зо ре и вра та и бло ки рај те све отво ре мо -

крим тка ни на ма;

• скло ни те за ве се с про зо ра;

• по ме ри те на ме штај ка цен трал ном де лу со бе, да ље од

прозо ра;

• за тво ри те сва вра та уну тар ку ће;

• обез бе ди те ре зер ве во де;

• оку пи те се сви на јед ном ме сту;

• имај те уз се бе ба те риј ске лам пе у слу ча ју да до ђе до пре -

ки да снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом.

Ева ку а ци ју тре ба из ве сти са мо у крај њој ну жди, и то у

прав ци ма ко ји ни су угро же ни по жа ром и ди мом, пре ма

упут стви ма над ле жних слу жби.

Ка да се по жар уга си:

• иза ђи те из ку ће и од мах уга си те пре о ста ле тач ке по жа ра

у бли зи ни;

• обез бе ди те де жур ство док се сва жа ри шта пот пу но не уга -

се, због мо гућ но сти по ја ве ма њих по жа ра у бли зи ни објек -

та, као и по нов ног раз го ре ва ња.

За пам ти те: не у га ше на ци га ре та нај че шћи је узроч ник

шум ских по жа ра и ни ка да је не из ба цуј те из во зи ла у по -

кре ту. Ка да сте у при ро ди, опу шке од ци га ре та увек па жљи -

во уга си те.

ДО БАР СЛУ ГА, А ЛОШ ГО СПО ДАР

ПО ЖАР НЕ МО РА ДА БУ ДЕ СМР ТО НО САН
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От куд гу жве на пу ту за Ја бу ку?

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ре дак ци ји „Пан чев ца” ових да на се
ја вио наш чи та лац Дра ган Ч. с пи та -
њем ка кви су то ра до ви по че ли да се
оба вља ју 12. ју ла на јед ном де лу пу та
за Ја бу ку. На том ме сту мо гу да се
ви де рад ни ци и ме ха ни за ци ја и по -
вре ме но до ла зи до за сто ја на пу ту...

„Пан чевц у” је из Град ске упра ве
добио саопштење у којем пише да су
у питању ра до ви на из град њи кру жне
рас кр сни це из ме ђу Ја буч ког пу та и
пу та за Скро ба ру.

На во ди се и да ће са о бра ћај би ти
ре гу ли сан при вре ме ном са о бра ћај -
ном сиг на ли за ци јом од 12. ју ла па до
за вр шет ка ра до ва. 

Упи та њу де о ни ца пре скре та ња за
Скро ба ру и Ка ча ре во. Во за чи с ко ји -
ма смо кон так ти ра ли ре кли су нам
да је до бро што се ту пра ви кру жни
ток, јер ће то си гур но до при не ти да
во за чи сма ње бр зи ну и да са о бра ћај
на том де лу пу та бу де без бед ни ји.

Чу ли смо и да је нај ве ро ват ни ји
по вод за из град њу кру жног то ка по -
че так ра да не мач ке фа бри ке ZF, ко ја
је не дав но отво ре на у се вер ној ин ду -
стриј ској зо ни. Пут за Ја бу ку ко ји во -
ди до тог ме ста био је и пре то га пре -
ви ше узак и у ло шем ста њу, та ко да
се мо гло оче ки ва ти да ће би ти ре -
кон стру и сан.

Пан че вач ки град ски пар ко ви пу ни
су по се ти ла ца то ком лет њих да на.
Њи хо ва уре ђе ност и чи сто ћа углав -
ном су на за до во ља ва ју ћем ни воу,
ма да не ке јав не по вр ши не уда ље не
од цен тра де лу ју за пу ште но. Ваљ да
због ки ше, не ки трав ња ци одав но ни -
су ко ше ни.

Нај леп ше јав но ше та ли ште сва ка -
ко је На род на ба шта. На ша нај ста ри -
ја отво ре на пар ков ска по вр ши на (по -
сто ји од 1829. го ди не) про јек то ва на
је са уку сом и сти лом. Ба шта се про -
сти ре на нај ве ћем про сто ру у гра ду,
па по се ду је му зич ки и еко па ви љон,
ста зу за тр ча ње, др ве не пе чур ке за се -
де ње, ур ба ни мо би ли јар, со лар ну би -
бли о те ку, две че сме и фон та ну. За де -
цу по сто ји ша ре но игра ли ште, ко је је
до бро опре мље но но вим спра ва ма и
об ло же но гу ме ном под ло гом. Ме ђу
њи ма је и љу ља шка „гне здо”, при ла -
го ђе на де ци с по себ ним по тре ба ма.
Ро ди те љи с ма ли ша ни ма во ле ово
игра ли ште у На род ној ба шти, јер у
бли зи ни по сто ји и ка фић. За ве жбање

у при ро ди на пра вље на је и те ре та на
на отво ре ном.

Мо дер ни ја и кре а тив ни ја Ба ру та -
на, на до мак На род не ба ште, пар -
ковским про сто ри ма је при бро је на
2013. го ди не. Ту се на ла зе скејт парк,
вештачка сте на за пе ња ње и те ре та на
на отво ре ном. Овај парк за екс трем -
не спор то ве је за де цу ста ри јег уз ра -
ста. Клу пе су ди зај ни ра не на са вре -
мен на чин и ма ње су удоб не у од но су
на уо би ча је ни ин вен тар у На род ној
ба шти. Мул ти функ ци о нал ни са др жа -
ји у Ба ру та ни су ин те ре сант ног из -
гле да и бо ја ко је под сти чу на игру.

Из ме ђу ва жних ин сти ту ци ја и спо -
ме ни ка кул ту ре на Тр гу кра ља Пе тра
I на ла зи се Град ски парк. Ту је деч је
игра ли ште с пе ња ли цом, то бо га ни ма
и ку ћи ца ма, пре кри ве но гу ме ном под -
ло гом. Овом деч јем пар ки ћу, са че -
смом и клу па ма, ме ђу тим, не до ста ју
ре кви зи ти као што су љу ља шке и клац -
ка ли це. Пред ве че се по ста вља трам -
бу ли на за де цу, ко ја се на пла ћу је. У
јав ном пар ку са спо мен-би ста ма

грађани се го ди на ма са ста ју, ше та ју,
од ма ра ју на клу па ма. Фон та на „Во -
де ни цвет” са гра ђе на је 1973. го ди не.
При пад ни ци мла ђе ге не ра ци је углав -
ном се ску пља ју око му зич ког па ви -
љо на од ве штач ког ка ме на.

Да ље од град ског цен тра си ту а ци ја
ни је та ко иди лич на. На Ко те жу 2, ре -
ци мо, ве ли ки про стор из ме ђу згра да
је леп, ми ран, одво јен, па би га тре ба -
ло ис ко ри сти ти. По ло мље не љу ља шке
и не бе збед не клу пе тре ба ло би за ме -
ни ти но вим. Клац ка ли це не ма ју се -
ди ште, го ло ви су без мре жи ца... Пар -
кић на Со да ри за ра стао је у тра ву.
Со лид но уре ђен парк за де цу са очу -
ва ним игра ли штем на ла зи се на Те -
сли, у окви ру вр ти ћа „Бам би”.

Нај но ви је игра ли ште (2016) за де цу,
с те ре та ном на отво ре ном, на ла зи се
на та ми шком ке ју, код „Во за”. Не да ле -
ко је и Же ле знич ки парк, ко ји је ре ла -
тив но за пу штен, а ма ли део с клу па ма
код Град ске би бли о те ке че сто је неуре -
дан због хра не ко ју го лу бо ви не по је ду.

Је ле на Ка та на

Слу жбе за уре ђи ва ње зе ле них по вр -
ши на у гра ду ре ла тив но до бро оба -
вља ју сво је по сло ве. Град ски пар ко ви
су чи сти, а клу пе и деч ја игра ли шта
су очу ва ни. Сад ни це и др во ре ди на
сло бод ним зе ле ним по вр ши на ма су
гу сти. Ве ћи на гра ђа на по се ћу је ре -
кре а тив не по вр ши не, ка ко де ца, та ко
и од ра сли.

У уо би ча је ном не дељ ном раз го во -
ру с гра ђа ни ма уви де ли смо да су њи -
хо ва ми шље ња у ве зи с тим углав ном
уса гла ше на. 

Пи та ли смо их шта ми сле о град -
ским пар ко ви ма.

ЈЕ ЛЕ НА ПЈЕ ВИЋ, 
про фе сор ка ита ли јан ског:

– Ми слим да чак ни На род на ба -
шта ни је до бра. Сва ка мо гу ћа спра ва
ко ја се од не се на по прав ку ви ше се
ни ка да не вра ти. Не ко ли ко го ди на
ин тен зив но про во дим вре ме у пар ко -
ви ма с де цом, па мо гу то да ка жем. У
Град ском пар ку је био је дан ре кви -
зит ко ји се то ли ко кли мао да је би ло
пи та ње вре ме на ка да ће да пад не и
да не ког уда ри. Јед ну ка ри ку је мој
муж на ме стио. У кру гу у пар ку из ва -

ђе ни су де ло ви за се де ње, па де ца мо -
гу да се га ђа ју.

НИ КО ЛА МИ ЛО ШЕВ СКИ, сту дент:
– Ми слим да су до не кле уре ђе ни,

али тре ба ло би ви ше у то да се ула же.
Де ко ра ци ја и цве ће су у ре ду, али мо -
гли би да се про ме не плоч ни ци, као и
клу пе у Град ском пар ку. Мој пред лог
је да се гра фит, чим ис пли ва на не -
ком спо ме ни ку, од мах скло ни, јер се
то не де ша ва че сто, па ми слим да ни -
је те шко. На род на ба шта је уре ђе ни -
ја, зе ле ни ло је на вр хун ском ни воу.

ТА МА РА БРА КУС, сту дент ки ња:
– Ге не рал но, ме ни ле по из гле да ју

град ски пар ко ви. Ка да упо ре дим с
Бе о гра дом, по што ни сам из Пан че ва,
све је ле по уре ђе но. Нај ви ше ми се
сви ђа На род на ба шта. Ле по ми је и
на ке ју. Мо же да се ула же у мо би ли -
јар и игра ли ште у Град ском пар ку,
на при мер.

ВА СА ЂУ КИЋ, пен зи о нер:
– У по след ње вре ме пар ко ви се до -

бро одр жа ва ју. Нај ви ше по се ћу јем
Град ски парк, а и На род на ба шта је

ле па. Има до ста пар ко ва у гра ду. Игра -
ли шта за де цу су ле па, али од ра сли
уни шта ва ју љу ља шке и клац ка ли це.
То се од но си на игра ли ште на Со да -
ри, кон крет но.

МИР ЧА БО СИ ОК, пен зи о нер:
– Ле пи су пар ко ви, На род на ба шта

и оста ли про сто ри. Ле по је то што су
ура ди ли за де цу, јер има до ста игра -
ли шта. По др жа вам и то што гра ђа ни
хра не го лу бо ве. Не мам ни шта про -
тив град ских пар ко ва. Пу но је ле пих
јав них по вр ши на и ба шта, и то у не -
ко ли ко по след њих го ди на. Ис пред на -
ше згра де на Стре ли шту, на при мер,
има мо фон та ну.

ЗОР КА ЗА ФИ РО ВИЋ, до ма ћи ца:
– Пан че вач ки пар ко ви су сре ђе ни,

али окол на се ла ни су. Град ски парк
је леп, На род на ба шта ми се баш и не
сви ђа. Игра ли шта за де цу су со лид -
на. Ја сам из Гло го ња, а та мо ни шта
ни је сре ђе но. Ми пла ћа мо све до при -
но се, а не ула же се ни шта у уре ђе ње
пар ка. Ужа сно из гле да и има па са лу -
та ли ца ко ли ко хо ће те.

Ан ке ти ра ла Је ле на Ка та на

В. ЂУКИЋТ. БРАКУС М. БОСИОК З. ЗАФИРОВИЋ

ШТА МИ СЛИ ТЕ О ГРАД СКИМ ПАР КО ВИ МА?

Уре ђе но, али увек мо же бо ље

Н. МИЛОШЕВСКИЈ. ПЈЕВИЋ

НАША АНКЕТА

Пан че во има два де се так би ци кли -
стич ких ста за, укуп не ду жи не 22,8
ки ло ме та ра, али ве ћи на њих је у ло -
шем ста њу. Нај го ре је на оној ко ја
про ла зи по ред фа бри ка у ју жној зо ни
и во ди ка Стар че ву.

Но ви на ри „Пан чев ца” су ових да на
фо то гра фи са ли ве ли ку ру пу ко ја се
на ла зи на де лу те ста зе из ме ђу пр вих
ку ћа у Вој ло ви ци и Ра фи не ри је. Ка да
би ци кли сти до ђу до ње, при ну ђе ни
су да пре ки ну во жњу и на ста ве хо да -
ју ћи по обли жњем ау то-пу ту, на ко ме
увек има до ста во зи ла.

По себ но је ри скант на во жња но ћу,
јер то ме сто уоп ште ни је осве тље но,
ни ти се на ње му или у не по сред ној
бли зи ни на ла зи не ки знак упо зо ре -
ња. Ка да се ово ме до да и то што на

овој ста зи ра сте ко ров ска биљ ка „ба -
бин зуб”, чи је је тр ње то ли ко оштро
да че сто бу ши гу ме и ства ра гла во -
бо ље би ци кли сти ма, на ме ће се за -
кљу чак да во жња на овом ме сту за
љу би те ље дво точ ка ша ни је ни ма ло
без бед на.

У иш че ки ва њу да се над ле жни за
би ци кли стич ке ста зе у на шем гра ду
трг ну из ле тар ги је и поч ну да по вла -
че кон крет не по те зе, ис ти че мо је дан
по зи ти ван при мер: Пе тар Ан дре јић,
од бор ник из Стар че ва у Скуп шти ни
гра да, и Кре а тив ни кул тур ни клуб,
та ко ђе из тог ме ста, по ста ви ли су на
би ци кли стич кој ста зи бли зу Ра фи не -
ри је са о бра ћај ни знак с ја сно ви дљи -
вим упо зо ре њем на ен гле ском да на
том де лу пу та има тр ња. Бра во!

Упо зо ре ње за би ци кли сте

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У пе так, 19. ју ла, од 8.30 до 10.30,
стру је не ће би ти у Не ма њи ној ули ци
(од Све тог Са ве до Зе ле не пи ја це), у
Ули ци осло бо ђе ња (од Вој во де Ра до -
ми ра Пут ни ка до Ла ва Тол сто ја), као
ни на Зе ле ној пи ја ци и у де лу пла тоа
иза ње.

За исти дан, али од 11 до 13 са ти,
пла ни ра но је ис кљу че ње де ла Ули це
бра ће Јо ва но вић (од бро ја 58 до бро ја
66 и од бро ја 77 до бро ја 83), ла ме ле
Б на Зе ле ној пи ја ци и Не ма њи не ули -
це (од Све тог Са ве до Зе ле не пи ја це).

За дан ка сни је, 20. јул, пред ви ђе но
је ви ше ис кљу че ња у Пан че ву. Без стру -
је ће нај пре, од 8 до 10 са ти, оста ти

непар на стра на Змај Јо ви не ули це (у
де лу од Ру жи не ули це до бро ја 27), по -
том Ко чи на ули ца и пар на стра на Бра -
ће Јо ва но вић (од Ко чи не до бро ја 80).

Сле де ћи на ре ду за ре стрик ци ју,
ко ја ће тра ја ти од 10.30 до 12.30, је су
на ши су гра ђа ни ко ји жи ве у Ру жи ној
ули ци (од Бра ће Јо ва но вић до Тр га
Ђу ре Јак ши ћа и сам трг), као и у Ули -
ци бра ће Јо ва но вић 82, Змај Јо ви ној
(од Ру жи не до Зе ле не пи ја це, пар на
стра на) и Осло бо ђе ња (од Ру жи не до
Ла ва Тол сто ја).

На ред но ис кљу че ње истог да на по -
чи ње у 13 са ти, а тра ја ће до 15 са ти.
Стру ју не ће има ти они ко ји жи ве у
Ули ци бра ће Јо ва но вић (од Рад нич ке
до Ко чи не, пар на стра на), у Ру жи ној
ули ци (од Бра ће Јо ва но вић до Мо ше
Пи ја де), у Ру жи ном про се ку и у Ули -
ци Све то за ра Ми ле ти ћа (од Ру жи не
ка Рад нич кој).

Ду га чак спи сак ре стрик ци ја

Страну припремио

Михајло
Глигорић

КО ЛИ КО СУ УРЕ ЂЕ НЕ ЗЕ ЛЕ НЕ ПО ВР ШИ НЕ

ПАР КО ВИ СУ НАМ ЛЕ ПИ, АЛИ...
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Ту ло је пре -
па ме тан два -
на е сто го ди -
шњак ко га су
за крат ко вре -
ме за де си ле
сил не тра ге -
ди је − по сле
не сре ће при
хва та њу ир -
ва са мо рао је
по но во да на -
у чи да хо да,
а остао је и без во ље них ро ди те ља.
Сам бри не о мла ђој се стри Ја ни и
тру ди се да на пра ви ве ли ког зма ја.
У то ме и успе ва, али де ша ва му се и
не што не за ми сли во. Усред сне жне
олу је с не ба је ски нуо зве зду. Али то
ни је обич на зве зда. Ње но име је
Ака бар, уме да го во ри и има ми си ју
– хо ће да сво ја зна ња и му дро сти
пре не се овом ода бра ном де ча ку. Све
то мо же љу ди ма да по мог не да жи -
ве бо ље и срећ ни је.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ка да сте се осе ћа ли као да сте у ка -
ве зу. Књи ге из „Вул ка на” до би ће
ау то ри сле де ћих по ру ка:

„За хва љу ју ћи на шим по ли ти ча -
ри ма сва ки дан се осе ћам као онај
бе ли миш у ка ве зу што вр ти то -
чак.” 061/1538...

„Та ко се осе ћам от кад сам се
оже нио!” 060/7650...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ли ко вам је ва -
жно по ре кло:

„Би ло ми ва жно или не, зна мо
да је да нас све по ре клом из Ки не.”
064/1255...

„Ва жно ми је је ди но да ро ба ко ју
ку пу јем на бу вља ку не во ди по ре -
кло од не ке кра ђе, али то ти је ризик
бу вље пи ја це.” 061/6578... Д. К.

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 јед-
ном књигом. Одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју „Панчевца”.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Мислили су да
отимају љубав-
ницу једног од
најмоћнијих
гангстера у
Лондону. Али
одвели су по-
грешну девој-
ку. И разљути-
ли погрешног
детектива. Тра-
гање за отетом
девојком одво-
ди детектива Макса Вулфа од ле-
гендарног „Црног музеја” Новог Ско-
тланд јарда до раскошних вила кри-
миналаца, од љигавих стриптиз-клу-
бова до тајних јазбина за секс – све
до неизрециво мрачних недела по-
чињених деценијама раније. То је
свет породичних тајни, сексуалне
љубоморе и жудње за осветом – а
може постати и Вулфов гроб...

„#отета” 
Тонија Парсонса

„Ака ба ров дар”
Ога Ман ди на и

Ба ди ја Ке ја

Два чи та о ца ко ји до 24. ју ла, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Шта сма тра те нај ве ћим да -
ром?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Не ма осо бе ко ја, гле да ју ћи „Сла га ли -
цу” или не ки дру ги квиз на те ле ви зи -
ји, ни је из го во ри ла: „Ка ко не зна ово,
па то је та ко ла ко!?”, или по ми сли ла
ка ко би би ла бо љи так ми чар. Ме ђу -
тим, има оних ко ји су се опро ба ли у
тој уло зи. Не ка да су гу би ли, не ка да
до би ја ли, али су си гур но осе ти ли ка -
ко је то ка да су све очи упр те у њих, а
мо ра ју да да ју та чан од го вор!

Сто љу ди, сто ћу ди

Сне жа на Мар ја нов (46) ба ви се про -
фе си о нал но фол кло ром већ три на ест
го ди на, а игра га од ка да зна за се бе.
Ра ди у по ро дич ној фир ми и пред сед -
ни ца је Удру же ња же на „Пан чев ке”
Гор њи град. Мај ка је тро ји це си но ва
и ба ка че ти ри уну че та.

Она је по чет ком го ди не за јед но са
сво јом по ро ди цом уче ство ва ла у кви -
зу „Сто љу ди, сто ћу ди”. На иде ју да
се при ја ве до шао је њен нај ста ри ји
син. Ода брао је да, по ред мај ке, са
со бом по ве де су пру гу и сна ју. Тек
три ме се ца по сле ка стин га усле дио
је по зив. Све три еми си је у ко ји ма су
на сту пи ли сни мље не су у јед ном да -
ну, а еми то ва не су сва ке ве че ри по
јед на.

– Квиз је ве о ма за ни мљив. По ен та
је да се до бро сна ђеш, јер не ма по -
гре шних од го во ра – при ча нам Сне -
жа на.

Об ја шња ва да кључ ну уло гу има
тре ма, ко ја не га тив но ути че на бр зи -
ну раз ми шља ња.

– Пи та ња су ви ше не го обич на. Ти -
па: шта би тре ба ло
че шће да пе ре мо,
а то не ра ди мо? Не
од го ва раш оно што
би те би пр во па ло
на па мет, не го ве -
ћи ни љу ди. Пр ва
три од го во ра на пи -
та ње је ве о ма ла ко
да ти, а по сле то га
„бло ки раш”. Ко по -
бе ди, до би ја 20.000
ди на ра, па се ова
су ма ду пли ра на
бр зим пи та њи ма. У
пр вој епи зо ди смо
по бе ди ли и ду пли -
ра ли, у дру гој смо
са мо по бе ди ли, а у
тре ћој смо из гу -
били – ка же Сне жа на.

Пи та ње на ко јем ни су ус пе ли да
да ју све тач не од го во ре би ло је „Ка ко
се пре по зна је ку ћа у ко јој жи ве де -
ца?”. На ве ли  су три од пет по треб -
них став ки. Но вац ко ји су за ра ди ли
по де ли ли су рав но прав но.

– Ни ка да лак ше и леп ше ни смо за -
ра ди ли но вац. Сад сам се при ја ви ла
ја са свим си но ви ма, че ка мо да ви ди -
мо да ли ће нас по но во по зва ти – ка -
же Сне жа на.

Она је са сво јим сред њим си ном
пре не ко ли ко го ди на уче ство ва ла и у
кви зу „Мо ја ма ма ку ва бо ље од те бе”,
али су, ка ко она твр ди, не пра вед но
из гу би ли у пр вој епи зо ди.

То је то!

Док тор исто риј ских на у ка Ср ђан Цвет -
ко вић (47) пр ви пут је уче ство вао у
ова квом те ле ви зиј ском над ме та њу пре

два де сет пет го ди на. Квиз „То је то”
во дио је Ми ћа Ор ло вић и био је за -
ми шљен као лу три ја – ком би на ци ја

зна ња и сре ће! Так ми ча ри су од го ва -
ра ли на пи та ња, али је пре суд ну уло -
гу имао ру лет, ко ји је до но сио по е не
или так ми ча ра те рао у бан крот.

– Кви зо ви су та да би ли ја ко гле да -
ни. По сле уче шћа и по бе де на кви зу
био сам не за ми сли во по пу ла ран. Још
ни сам ни по чео да сту ди рам, а љу ди
су ме пре по зна ва ли на ули ци и пи ја -
ци – при ча нам Ср ђан.

Он је на те сти ра ње за квиз оти шао
слу чај но, пра те ћи при ја те ља ко ји је
хтео да се так ми чи. Ре шио је тест од -
лич но, па су га по зва ли...

– За так ми че ње сам се ма ло озбиљ -
ни је при пре мао. Ус пео сам да по бе -
дим так ми ча ра ко ји је по бе ђи вао све
у прет ход них пет-шест еми си ја. Би -
ли смо из јед на че ни у бо до ви ма, али
ње га пред сам крај ни је по слу жи ла
сре ћа. Бан кро ти рао је – ка же Ср ђан.

У тре нут ку осва ја ња на гра де био је
ми ли јар дер, али је ис пла та на гра де
усле ди ла по сле два-три ме се ца, па је
на кра ју до био око пе де сет не мач ких
ма ра ка, за ко је је мо гао да ку пи јед не
па ти ке „All Star”. Уче ство вао је у још
јед ној епи зо ди овог кви за, за ко ју је,
ка ко твр ди, био мно го спрем ни ји, али
та да ни је имао сре ће с ру ле том.

На кон де сет го ди на при ја вио се
на квиз „Ви со ки на пон”, ко ји је во -
дио Иван Ба у ер на РТС-у, али ни је
за до во љан сво јим учин ком. Фа тал -
но пи та ње би ло је „Где је пра по стој -
би на ме ри но ов це?”. Од го во рио је:
Ау стра ли ја, а та чан од го вор био је:
Шпа ни ја.

– Би ла је не згод на ат мос фе ра. Се -
диш на ви со кој сто ли ци, му зи ка је је -
зи ва, све тла упе ре на у те бе. Ра ди ли
су све да нас де кон цен три шу. Оно
што је ме ни би ло за ни мљи во је сте да
сам за вре ме так ми че ња два пу та ме -
њао пи та ња, јер ни су би ла ко рект на.
То га не ма у крај њем еми то ва њу. За -
ме нио сам пи та ње „Ко ји ор ган се у
то ку чо ве ко вог жи во та нај ви ше уве -
ћа?”. Од го во рио сам: мо зак, а њи хов
од го вор је био: зе ни ца, што ни је би ло
тач но, јер то ни је ор ган. Дру го пи та -
ње би ло је у ве зи са оси гу ра ва ју ћом
ку ћом „Лојд”, а би ло је не пре ци зно.
Љу ди у сту ди ју су се из нер ви ра ли јер
се сни ма ње оду жи ло – при ча нам са
осме хом Ср ђан.

Знаш или не знаш

Ди пло ми ра ни прав ник Ма шан Ву ко -
вић (38) по чео је да пра ти кви зо ве
на кон за вр ше не сред ње шко ле.

– Схва тио сам да без ика квих про -
бле ма мо гу да уче ству јем у њи ма, јер
имам за и ста ве ли ко зна ње из мно гих
обла сти, као што су спорт, исто ри ја,
ге о гра фи ја, филм, књи жев ност, му -
зи ка... – ка же Ма шан.

Пр ви пут је уче ство вао у „Ми ли о -
не ру”, ко ји је 2006. го ди не во дио Иван
Зељ ко вић.

– Ка да узме мо у об зир мла дост и
не ис ку ство, осво јио сам са свим при -
стој них 96.000 ди на ра, што је та да
би ла пр ва за га ран то ва на су ма. Се ћам
се да сам за 180.000 ди на ра имао пи -
та ња ве за на за грч ка сло ва о ко ји ма
та да ни сам имао пој ма. Тре му ни сам
имао, на рав но, не мам је ни сад. Сма -
трам да је тре ма као та ква пре це ње на
ка те го ри ја, да је љу ди че сто ко ри сте
као из го вор за ло ше уче шће или не -
зна ње... То је мо је ми шље ње, или знаш
или не знаш! При том сни ма ње ни је
ужи во, че сто се пре ки да. Во ди тељ је
био са свим ко рек тан, не по сре дан, ка -
ме ра га во ли. Пре сни ма ња так ми ча -
ри не ма ју ни ка кав до дир с во ди те -
љем, пр ви пут га ви ди мо ка да поч не
сни ма ње – при ча нам Ма шан.

Он је ка сни је уче ство вао у не ко -
ли ко не ко мер ци јал них кви зо ва на
те ле ви зи ји Б92: „Пи та ња за шам пи -
о на” (оства рио не ко ли ко по бе да),
„Пут око све та” (по ред нов ча ног де -
ла, осво јио је и не де љу да на на Ко -
па о ни ку) и „То тал ни обрт” (имао не -
ко ли ко по бе да, с ле пом нов ча ном
на гра дом).

– Вр ху нац мог кви за шког ис ку ства
пред ста вља дво стру ко уче шће на ве -
ро ват но нај по пу лар ни јем кви зу зна -
ња код нас, а  је „По те ра” на РТС-у.
Јо ван Ме ме до вић је за и ста до бро на -
ме ран, не по сре дан, ду хо вит и шар -
ман тан во ди тељ. Пр ви пут смо мо ја
еки па и ја пре пет го ди на осво ји ли
260.000 ди на ра. Дру ги пут пре две
го ди не ме је из да ла сре ћа, јер су пи -
та ња би ла при лич но не ин вен тив на.
Се ћам се да је кључ но пи та ње би ло:
„Где је одр жан кон грес лин гви ста у
СФРЈ кад је до не та де кла ра ци ја о
срп ско хр ват ском је зи ку?”, а ту не мо -
же те упо тре би ти ло ги ку – зна те или
не. Чим сам га про чи тао на екра ну,
знао сам ће ми тре ба ти сре ћа. Од го -
во рио сам: „Са ра је во”, што је би ла
гре шка. Но ви Сад је био та чан од го -
вор – ка же он.

Ма шан сма тра да при пре ме за ова -
ква так ми че ња не по сто је, јер је ба за
из ко је до ла зе пи та ња не ис црп на. Пла -
ни ра да се опет при ја ви за квиз.

Из гле да ла ко

Елек тро тех ни чар елек тро ни ке Јо ван
Алек сић (38) пре не ко ли ко ме се ци
так ми чио се у кви зу „Сла га ли ца”.

– У мо јој по ро ди ци кви зо ви и ениг -
ма ти ка су од у век би ли вид ра зо но де
и про ве ре зна ња, та ко да сам се још
као ма ли за ин те ре со вао за то. Па ра -
лел но са ениг ма ти ком до ста сам чи -
тао и на до гра ђи вао сво је зна ње – при -
ча нам Јо ван.

Сма тра да се до ста ко ри сних ин -
фо р ма ци ја мо же на ћи на ин тер не ту
и у еду ка тив ним еми си ја ма на ТВ-у.

– По сле до ста го ди на гле да ња кви -
зо ва и ме ђу соб ног так ми че ња с по ро -

ди цом, при ја те љи ма и ко ле га ма ко -
нач но сам ре шио да се и ја опро бам.
Иза брао сам „Сла га ли цу” за то што је
нај гле да ни ја у на шој зе мљи, а и сам
фор мат кви за ми се до па да због ра -
зно вр сно сти и ди на ми ке. Али на сни -
ма њу сам схва тио да гле да ње кви за
на те ле ви зи ји и ди рект но уче ство ва -
ње ни су јед на те иста ствар. Ка да сам
сео у сто ли цу и ви део све те ре флек -
то ре, ка ме ре и ли ца ко ја сам до та да
гле дао са мо на екра ну, ни је ми би ло
све јед но. Осе тио сам не ку ма лу тре -
му – при ча нам искре но Јо ван.

Али кад игра поч не, љу ба зност во -
ди тељ ки и оста лог осо бља чи ни да
не ла год ност не ста не.

– Ка да си опу -
штен, он да и мо -
зак бр же ра ди. Ге -
не рал но, био сам
за до во љан сво јим
уче шћем. На ме сти -
ло се жре бом да
сам на ле тео на ис -
ку сни јег про тив ни -
ка и из гу био сам
од ње га, али сам
за до во љан сте че -
ним ис ку ством, ко -
је ћу вр ло ра до по -
но ви ти – ре као нам
је Јо ван.

Као на гра ду и
успо ме ну за сво је
уче шће до био је
ком плет књи га ко -

је има ју до дир них та ча ка с ње го вим
ин те ре со ва њи ма.

Нај ја ча ка ри ка

Пред у зет ник Дра ган Ђур ђев (48) пре
пет на ест го ди на уче ство вао је у кви зу
„Нај сла би ја ка ри ка”. При ја вио се те -
ле фо ном, а по зва ли су га тек на кон
не ко ли ко ме се ци.

Пр ви тест су би ла пи та ња пре ко
те ле фо на, ка да је на три де сет по ста -
вље них пи та ња дао два де сет де вет
тач них од го во ра. По сле не де љу да на
би ло је сни ма ње.

– Квиз је сни ман у че твр так, а био
је еми то ван у уто рак. Мо ра ли смо да
пот пи ше мо два уго во ра, јер је то би -
ло ли цен ци ра но так ми че ње. Ни сам
смео да при чам о ис хо ду док ни је
про шло еми то ва ње – ка же Дра ган.

Он је у овом кви зу по бе дио и осво -
јио 168.000 ди на ра.

– Би ло је на пор но. Сни ма но је де -
вет са ти. Ка ко се
број так ми ча ра
сма њи вао, та ко је
при ти сак био ве ћи.
Ме ни ни је био им -
пе ра тив да осво јим
но вац, већ сам же -
лео да по ка жем
што ве ће зна ње.
Ме ђу тим, ка да нас
је оста ло тро је-че -
тво ро, по чео сам да
пра вим стра те ги ју
и да так ти зи рам. На
кра ју смо оста ли је -
дан мо мак с Но вог
Бе о гра да и ја. Во -
ди тељ ка се, на рав -
но, тру ди ла да нас
све вре ме ши ка ни -
ра – при ча Дра ган.

По след ње пи та ње, ко је му је до не -
ло по бе ду, би ло је „Где се на ла зи ци -
вил на пи лот ска шко ла у Ср би ји?”.
Знао сам да је у Вр шцу.

– Ре флек то ри и ка ме ре ути чу на
так ми ча ре, па они ко ји се бе ви де као
по бед ни ке не раз ми шља ју о од го во -
ри ма. Ја ни сам имао тре му, јер сам
та да био сту дент ве те ри не и био сам
на вик нут на при ти сак ко ји смо има -
ли на ис пи ти ма – ка же Дра ган.

По ро ди ца и при ја те љи су би ли по -
но сни, ме ђу тим, ка же да увек има
оних ко ји су твр ди ли да је у пи та њу
сре ћа. Но вац ко ји је осво јио са чу вао
је и ка сни је уло жио у ку по ви ну но вог
ау то мо би ла. Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СУ УЧЕ СТВО ВА ЛИ У КВИ ЗО ВИ МА

ШТО ВИ ШЕ ЗНА ЊА, ТО ВИ ШЕ ИМА ЊА

Јован Алексић

Машан Вуковић

Драган Ђурђев

Срђан Цветковић

Снежана Марјанов
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Удру же ње свих пен зи о не ра
До ло ва на ста вља лет ње пу те -
ше стви је. Овог пу та се њих
пе де сет пе то ро за пу ти ло на
ба нат ску ту ру.

Вла да Ди ми три јев, за ду жен
за ре а ли за ци ју тих пу то ва ња,
ка же да је пр ва де сти на ци ја
био Идвор.

– У та мо шњем До му кул ту -
ре од гле да ли смо до ку мен та -
рац о Ми хај лу Пу пи ну, на кон
че га смо пре шли у ње го ву ку -
ћу, то јест спо мен-со бу. Та да
смо од ку сто са чу ли да се овај
ве ли ки на уч ник по за вр шет ку
Пр вог свет ског ра та са стао с
та да шњим пред сед ни ком Аме -
ри ке. Ву дро Вил сон је на кон
то га од Ру му на зах те вао да овај
део Ба на та оста не у Ср би ји,
на вод но са мо за то што је Пу -
пин из Идво ра. По том смо на -
ста ви ли за Бе чеј и дво рац Дун -
ђер ски, у ко јем до ми ни ра ју
сли ке Уро ша Пре ди ћа. Објекат

ко ји је пре јед ног ве ка са гра -
дио Бог дан Дун ђер ски са да
зва нич но при па да Ма ти ци срп -
ској и из да је се у за куп, па је,
као сва чи ји и ни чи ји, при лич -
но оро нуо. Ви де ли смо и ер ге -
лу ко ња, као и хо тел „Фан -
таст”, а по том је усле дио пут у
ма на стир Ко виљ, ко ји пре ма
не ким прет по став ка ма да ти -
ра из 13. ве ка и вре ме на Све -
тог Са ве. Об и шли смо и јед ну
фар му не да ле ко ода тле, са око
250 ман гу ли ца, ко је жи ве у
при род ном ам би јен ту – при ча
Ди ми три јев.

Ови ви тал ни пен зи о не ри
на ста вља ју пу то ва ње већ 30.
ју ла, ка да ће ићи у Ја го ди ну.

Ба нат ски Бре сто вац: ЈКП
„Ком брест” по ста вио је но ву
вр те шку на деч јем игра ли шту

у пар ку и цен тру се ла, а ускоро
сти же и њи ха ли ца „бу ба ма -
ра”. Омла дин ско удру же ње
по кре ну ло је ак ци ју „Фла ша
за тор бу”, а сва ки гра ђанин
ко ји у Ме сну за јед ни цу до не -
се по де сет пла стич них фла -
ша и че по ва до би ће плат не ну
тор бу. Ових да на тре ба ло би
да Ми ни стар ство про све те
поста ви ин тер нет у це лој шко -
ли. Скуп шти на фуд бал ског
клу ба је, на кон остав ке Алек -
сан дра Об ра до ви ћа, за но вог
пред сед ни ка иза бра ла Ни ко -
лу Уско ко ви ћа.

Ба нат ско Но во Се ло: За но -
вог ди рек то ра До ма кул ту ре,
по од лу ци Скуп шти не гра да,
по ста вљен је Бо јан Бо ља нац.
У то ку су при пре ме за так ми -
че ње у ку ва њу ба нат ског гу -
ла ша „Бан гул”, ко је ће би ти
одр жа но кра јем ју ла.

До ло во: На из бо ри ма за Са вет
Ме сне за јед ни це свих пет на -
ест ме ста осво ји ла је Срп ска
на пред на стран ка, уз из ла зност
од око 45 од сто. На по след -
њем са стан ку Управ ног од бо -
ра и Скуп шти не Удру же ња
жена „До лов ке” за но ву пот -
пред сед ни цу јед но гла сно је
иза бра на Ка ти ца Смиљ ко вић.

Гло гоњ: Број ним про гра ми ма
од пет ка до не де ље, 5–14. ју -
ла. обе ле же на је се о ска сла ва
Пе тров дан. Је ди но су ру ко ме -
та ши од ло жи ли тур нир због

ки ше и од и гра ће га у су бо ту,
20. ју ла, од 18 са ти. Жен ска
ју ни ор ска еки па ДВД-а „Гло -
гоњ” уче ству је на Свет ској
олим пи ја ди у Швај цар ској.

Ива но во: Ра до ви на дру гој
фа зи ре кон струк ци је згра де у
ко јој ће би ти вр тић за по че ти
су у по не де љак, 15. ју ла.

Ја бу ка: На из бо ри ма за Са вет
Ме сне за јед ни це свих пет на -
ест ме ста осво ји ла је Срп ска
на пред на стран ка, уз из ла зност
од око 40 од сто. По ме ну ти се -
о ски ор ган вла сти ор га ни зо -
ва ће са ста нак са удру же њи ма
у ве зи с до го во ром око обе ле -
жа ва ња се о ске сла ве Све ти
Или ја. Тур нир у ма лом фуд -
ба лу по чи ње у пе так, 19. ју ла.

Ка ча ре во: Ма ни фе ста ци ја
Удру же ња же на „Ет но-ку так”
на ко јој је тре ба ло да се у
субо ту, 13. ју ла, на СРЦ-у
„Језе ро” пред ста ве ма ђар ска
дру штва, од ло же на је због вре -
мен ских при ли ка. Удру же ње
Ма ке до на ца „Вар дар” на ме -
ра ва да отво ри ет но-со бу под
на зи вом „Ста ри крај”. ЈКП
„Во до вод” угра дио још јед ну
бу нар ску пум пу ко ја ће пу -
ни ти ло кал но је зе ро. Ло вач -
ко дру штво „Си ви со ко” ор -
га ни зо ва ло је ак ци ју укла ња -
ња гра на ко је су па ле на кров -
ну мре жу фа за не ри је.

Омо љи ца: На из бо ри ма за Са -
вет Ме сне за јед ни це свих пет -
на ест ме ста осво ји ла је Српска
на пред на стран ка, уз из ла зност
од око 49,5 од сто. На „Ви дов -
дан ском тур ни ру” у ма лом
фуд ба лу уче ство ва ло је се дам
еки па, а пр ва три ме ста осво -
ји ле су еки пе „Ка фе те ро си”,
„Ди фов ци” и „Ро со не ри”.

Стар че во: Све је спрем но за
ово го ди шње „Да не дру же ња”,
ко ји ће по че ти у че твр так, 25.
ју ла. Из ви ђа чи су про ве ли неде -
љу да на у та бо ру у ба њи Ждре -
ло код Пе тров ца на Млави.

Месне актуелности 

СЕЛО

Од фуд ба ла, пре ко
по зо ри шта, до 
глинених го лу бо ва

Про гра ми по во дом слав ских да -
на у Гло го њу стартoвали су још
у пе так, 5. ју ла, ка да је кре ну ла
Лет ња ли га у ма лом фуд ба лу,
чи је по лу фи на ле и фи на ле ни -
је за вр ше но до за кљу че ња овог
бро ја „Пан чев ца”. По том је у
уто рак, 9. ју ла, у До му кул ту ре
из ве де на пред ста ва под на зи -
вом „Ка те го рич ки зах тев”, а два
да на ка сни је у при ја тељ ској утак -
ми ци го сти из Опо ва убе дљи во
су по бе ди ли до ма ћи не са 7 : 1.
У Клу бу пен зи о не ра игра ни су
шах и та блић, а бе о град ски бенд
„Selected” сви рао је до ма ће и
стра не рок хи то ве уве че, пред
сто ти нак љу ди, на пла тоу у До -
му кул ту ре.

У пра ско зор је на дан сла ве
Удру же ње го лу ба ра при ре ди ло
је Пе тров дан ски куп, ка да је
три јум фо вао Дра ган Спа сић, ис -
пред Сла ђа на Ни ко лов ског, ко -
ји је по бе дио у над ме та њу чла -
но ва дру штва. Том при ли ком
одр жа но је и са ве зно так ми че -
ње на ко јем су Гло гоњ ци оства -
ри ли за па же не ре зул та те, па је
Стој че Цвет ко вић за у зео де се то

ме сто, а на ре ги о нал ном ни воу
Јо ви ца Илић био је де ве ти.

Ка сни је је у Цр кви Све тог Пе -
тра и Па вла слу же на пе тров дан -
ска ли тур ги ја. На кон то га на
обли жњем пла тоу су на сту пи ле
фол клор не гру пе До ма кул ту -
ре, а на све ча ној сед ни ци Са ве -
та Ме сне за јед ни це упри ли че -
но је ре за ње слав ског ко ла ча.

По том је го сте по здра вио
пр ви чо век Гло го ња Слав ко
Јованов ски, ко ји се освр нуо на
пе ри од из ме ђу две сла ве.

– Као нај ва жни је до га ђа је у
про те клом пе ри о ду ис ти чем
то што су ка пе ла и згра да До -
ма кул ту ре до би ле упо треб не
до зво ле. Као Ме сна за јед ни -
ца тру ди ли смо се да мак си -
мал но до ма ћин ски утро ши мо
но вац ко ји нам је до де лио
Град, па смо пра ви ли тро то а -
ре у цен тру се ла, на си па ли не -
ке кал др ми са не ули це гре ба -
ним ас фал том, уре ђи ва ли деч -
ја игра ли шта и из ле ти шта на
Та ми шу... Све то не би мо гло

без по др шке на шег ко му нал -
ног пред у зе ћа. До би ли смо
атар ски пут ду жи не два ки ло -
ме тра, а че ка мо на на ста вак
ко ма са ци је и ре кон струк ци ју
во до вод не мре же. Би ће и ком -
плет но са ни ра на се о ска де по -
ни ја. По но сни смо на рад на -
ших удру же ња, по пут ва тро -
га сног дру штва, фол клор не
сек ци је, КУД-а „Ве се ли ја” –
на вео је Јо ва нов ски.

На кон то га је за ме ник гра -
до на чел ни ка Пре драг Жив ко -
вић, у име Ме сне за јед ни це,
до де лио злат ник с Ву ко вим ли -
ком нај бо љем уче ни ку осмог
раз ре да Основ не шко ле „4. ок -
то бар” – Ни ко ли ни До дић.

У остат ку да на Удру же ње же -
на „Гло гоњ ке” отво ри ло је из -
ло жбу тра ди ци о нал них је ла, а
уве че су на сту пи ли чла но ви ло -
кал не фол клор не сек ци је и
КУД-а „Ве се ли ја”, као и го сти
из Цре па је.

То ком ви кен да је пет еки па
фуд ба ле ра мла ђих уз ра ста игра -
ло тур нир, а сек ци ја ло ва ца
при ре ди ла је над ме та ње у га -
ђа њу гли не них го лу бо ва, на ко -
јем су пр ва три ме ста за у зе ли
„Бре сто вац 1”, „Стар че во 2” и
„Бре сто вац 2”.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

АК ТИВ НИ ДО ЛО ВАЧ КИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ

Пу те ше стви је 
по Вој во ди ни

БЕ РИ ЋЕТ НА СЕ ЗО НА НО ВО СЕ ЉАН СКИХ ФОЛ КЛО РА ША

Ус пе си од Ру ме до Ру му ни је
Но во се љан ски Дом кул ту ре се -
зо ну при во ди кра ју. Као и прет -
ход них го ди на, пред ња чила је
фол клор на сек ци ја, чи ји умет -
нич ки ру ко во ди лац Ма ри ја Ву -
ко слав че вић ис ти че да је оку -
пљен мно го ве ћи број чла но ва
не го ина че и да су рас по ре ђе ни
у раз не гру пе – од пред шко ла ца
и ан сам ба ла школ ске де це, пре -
ко при прем ног и из во ђач ког са -
ста ва, до не дав но оформ ље ног
по го на ре кре а ти ва ца са око че -
тр де сет чла но ва и тек уста но -
вље не жен ске пе вач ке гру пе.

– По но сни смо на на ше чла -
но ве пр вог из во ђач ког ан сам -
бла ко ји су на по кра јин ском фе -
сти ва лу у Ру ми, осво ји ли сре -
бр но од лич је. Та ко ђе, и на шој
деч јој гру пи уче ни ка ни жих раз -
ре да при па ло је злат но од лич је
на Му зич ком фе сти ва лу де це
Вој во ди не, и то пр ви пут за Дом
кул ту ре у овој ка те го ри ји. Мо -
рам да ис так нем му зич ку по др -
шку ко ју у све му то ме има мо од

на шег На род ног ор ке стра – ис -
ти че Ма ри ја Ву ко слав чевић.

Но во се љан ски ан сам бли го -
сто ва ли су у Тр сту, Кра ље ву,
Бо сан ској Гра ди шки, а уго сти -
ли су ко ле ге из Бо сне, Вр шца,
Бе шке, на кон цер ти ма у ло кал -
ној ха ли спор то ва, где је упри -
ли че на ма ни фе ста ци ја „Су срет
при ја те ља”, ко ја је оку пи ла пре -
ко две ста фол кло ра ша.

– Уче ство ва ли смо не ко ли ко
пу та на те ле ви зиј ским сни ма -
њи ма, обо га ти ли ре пер то ар са
шест но вих ко ре о гра фи ја, об -
на вља мо фун дус ко сти ма, а ре -
дов но го сту је мо ка ко у зе мљи,
та ко и у ино стран ству. С дру ге
стра не, уме ли смо и да ужи ва -
мо ку па ју ћи се у ба њи Ждре ло,
као и на за вр шном ро шти љу за
све чла но ве у ју ну ове го ди не
код нас у се лу, што ће по ста ти
тра ди ци ја на кра ју сва ке се зо не
– ис ти че ова фол кло ра ши ца.

А као кру на, пред лет њу па -
у зу, ре а ли зо ва но је пу то ва ње

пр вог из во ђач ког ан сам бла у
ба њу Хер ку ла не у Ру му ни ји.
Та мо је одр жан ме ђу на род ни
фе сти вал фол кло ра, ко ји је тра -
јао не де љу да на и за то вре ме
оку пио гру пе из це лог све та.
Но во се ља ни су се пред ста ви ли
игра ма из Ле сков ца, Цр не Тра -

ве и Бо ра, као и с не ко ли ко ор -
ке стар ских ну ме ра и пе вач ким
на сту пом Кри сти не Мик, а за
од ли чан на ступ при па ло им је
пр во ме сто.

Фол кло ра ши сек ци је До ма
кул ту ре пла ни ра ју од ла зак у
Беч и Праг на је сен.

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГЛО ГОЊ СКА СЛА ВА

ШИ РО КО ОКО ПЕ ТРОВ ДА НА

Нај то пли је го ди шње до ба Гло -
гоњ ци углав ном про во де у
пар ку или на обли жњем Та -
ми шу, а мно ги се у ње му и
ку па ју. То је ми шље ње на су -
мич но ода бра них гра ђа на овог
ле пог се ла, ко је је нај жи вље
баш ових да на, око сла ве
Петров дан.

Де јан Јо ва но вић (35), тр го -
вац, ка же да је ле ти нај че шће
у пар ку, ко ји је за се о ске при -
ли ке ве о ма леп и уре ђен; свра -
ти и до ло кал ног ка фи ћа, а

про ше та и до
Та ми ша. У до -
ба да на ка да
има ма ње ко ма -
ра ца, на жи во -
пи сну оба лу по -
ме ну тог во до то -
ка по ве де и де -
цу Ја ну (6) и

Вељ ка (3),
али се они
нај ра ди је
брч ка ју у
им про ви -
з о  в а  н о м
ба зе ну у дво ри шту. Де јан
на во ди да ме сту не до ста -
ју не ки ба зен или игра о -
ни ца за ма ли ша не.

Је ле на Ра ду ло вић из
Али бу на ра че сто је у Гло -
го њу, где јој је леп ше не -
го у свом ме сту. Ова мо
до ла зи у го сте код ро ђа -
ке Да ни је ле Му цуј и јед -
на е сто го ди шњег Ва лен -
ти на, ко ји ле ти обо жа ва
да се игра с дру га ри ма,
као и да се ку па у кућ -
ном ба зе ну, а уве че пра -

ти деч је се ри је. Нај леп ше му
је у вре ме Пе тров да на, ка да
не мо же да одо ли играч ка ма
по пут све мир ских пи што ља.
Слич но као и Ки ан, ње гов гост

из Бе ча, ко јем се, та ко ђе,
Гло гоњ ве о ма до пао.

Са ша Сто ја нов ски (52),
уго сти тељ, сло бод но лет -
ње вре ме ко ри сти за ку -
па ње на пла жи Ске ла, јер
сма тра да је са да во да чи -
ста. Во ли и да пре дах не у
свом ка фи ћу – пре под не
уз до бар „еспре со”, а уве -
че мо же и уз по не ку „ви -
ља мов ку” или „хај не кен”.
Он ис ти че да се лу не до -
ста је не ко ве штач ко је зе -
ро, по пут оног у Ка ча ре -
ву, што не би би ло та ко
те шко, бу ду ћи да, ка ко ка -
же, по сто ји по год на ло ка -
ци ја на пу ту ка Сеф ке ри -
ну. Сте фан Трај ков ски

(26), дис пе чер у тран спорт ној
фир ми, ко ји га ји и во ће, апо -
стро фи ра Гло гоњ као јед но од
нај жи вљих се ла, али на во ди
да тре ба уло жи ти у се о ски ту -
ри зам. Што се Та ми ша ти че,
он ка же да се ве о ма ма ло во -
ди ра чу на о ри бљем фон ду и
при се ћа се да је не кад упе цао
ша ра на од два на ест ки ло гра -
ма. Тог ка пи тал ца је, као и
дру ги улов, вра тио у во ду, ко -
ја је, пре ма ње го вом ми шље -
њу, при стој ног ква ли те та.

КА КО ПРО ВО ДИ ТЕ ЛЕ ТО У ГЛО ГО ЊУ?

Та миш, парк и слав ски да ни

Валентин, Јелена и Киан

Саша и Стефан

Јовановићи

Уручење златника најбољој ученици Николини Додић
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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

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP 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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

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 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

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

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

МАШИНЕ
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ХЈУНДАИ санта фе, бес-
прекоран. 064/194-53-96.
(279619)

ФЛОРИДА 2007, солидна.
064/194-53-96. (279619)

ОПЕЛ астра 2007. годи-
ште, 1.6 бензин, караван.
066/525-41-00. (280188)

ПРОДАЈЕМ тојоту у до-
бром стању, регистрована,
повољно. Тел. 062/193-36-
05. (280037)

ПУНТО 1.2, 2001, 3 В, кли-
ма, 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)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

ПРОДАЈЕМ фијат пунто
2003, власник, прелеп.
063/823-34-93. (280346)

ПУНТО 1.3, дизел, 2005,
петора врата, фул опрема,
у првој боји. 064/587-50-
24. (280391)

ГРАНДЕ пунто 1.3 дизел,
2007, фул опрема, прва
боја, петора врата.
064/587-50-24. (280391)

ПОЛО 1.9, СДИ, 2001,
троје врата, регистрован.
064/587-50-24. (280391)

ПОЛО 1.4, 2003, петора
врата, фул опрема,
156.000 км, на име.
064/587-50-24. (280391)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2010, пе-
тора врата, атестиран
плин 114.000 км. 064/587-
50-24. (280391)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. (277571)

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја дело-
ва, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-
59-15. (277571)

КУПУЈЕМ аутомобиле, ста-
ње небитно, до 1.800 евра.
063/165-83-75. (279454)

ПРОДАЈЕМ clas mar kant
40. Повољно. Могућ дого-
вор. 064/14968-35. (280256)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм, дијапозитиве и све
врсте видео-касета квали-
тетно преснимавам на ди-
гиталне медије. 063/288-
278, 013/343-563. (280160)

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

ПРОДАЈЕМ две ТА пећи и
тучану камин пећ на дрва,
повољно. Тел. 063/754-13-
26. (279337)

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, табарке, луле, меша-
чи, дна. 331-586, 063/805-
74-60. (279415)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2, 3, 4, 6 кв), до-
става, монтажа, гаранција.
063/705-18-18, 225-930.
(280129)

ПРОДАЈЕМ гарнитуру тро-
сед, двосед и фотеља,
10.000, договор. 064/014-
81-42. (279668)

ПОЛОВНИ телевизори на
продају, могућност заме-
не. 064/564-14-14. (279674)

ПРОДАЈЕМ сточни јечам.
063/755-29-05. (280117)

ИЗДАЈЕ се магацински
простор 200 квм, АЦ „Зве-
зда”, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250. (280104)

ХРАСТОВА даска за једну
кухињу, циркулар, абрих-
тер, мало даске од тре-
шње. 065/829-41-91.
(280149)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја, столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/600-
14-52. (280175)

КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, дрвени кревети од
5.900. 060/600-14-52.
(280175)

ТРОСЕД, двосед, фотеља,
француски лежај, гарде-
робни орман. Котао на
чврсто гориво, повољно.
063/770-23-25. (280178)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто, угао-
на клупа, столице, терасне
фотеље, нови судови.
064/955-51-85. (280183)

ПРОДАЈЕМ козје млеко и
сир. 061/277-87-99. (280222)

КАЈСИЈА, шљива, бресква,
крушка за ракију, прода-
јем. Тел. 063/898-53-08.
(280340)

ПРОДАЈЕМ замрзивач 300
л, сандучар. 061/250-12-
28. (280258)

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

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

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер са два мотора, турбо
рерна, судо-машина, угао-
на тросед, гарнишна, ши-
ваћа. Тел. 063/861-82-66.
(280284)

ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних џа-
кова. Купци и обука обез-
беђени. 064/424-95-10.
(280307)

АДРИА камп приколица,
пента, 7 кс, први власник.
066/408-426. (280305)

ПРОДАЈЕМ фрижидер 150
– 180 л, замрзивач верти-
кални 150 – 240 л, веш-
машину, може ваше неис-
правно уз доплату.
064/129-73-60., 346-790. 

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара,
нова. 371-568, 063/773-
45-97. (280296)

ПРОДАЈЕМ половне ства-
ри: шпорет пола гас пола
струја, тросед, мало кори-
шћен, два телевизора,
плинске боце, бицикл, алу-
минијумски чекичар оџа-
ци. 064/187-20-13. (280322)

ПРОДАЈЕМ опрему за ке-
теринг и ресторан или
уступам комплетан посао,
договор. 064/128-37-25.
(280325)

ПРОДАЈЕМ черупаљку и
шурилицу за клање пили-
ћа. 064/297-28-73. (280359)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, усправну, новија,
повољно. 063/690-269.
(280361)

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

ПРОДАЈЕМ четири ТА пе-
ћи, три од 3 кв, једна од
2,2 кв. 063/856-74-11.
(280370)

ПРОДАЈЕМ казан 80 лита-
ра, са мешалицом, сачу-
ван, 450 евра. 064/579-86-
55. (280380)

ПОЛОВАН намештај са
бесплатном доставом.
061/317-07-67. (280388)

ПРОДАЈЕМ двогробно ме-
сто на гробљу Котеж, ура-
ђен је оквир, постављене
мермене плоче, мермерни
спомени. 064/499-13-04,
061/419-74-40. (280387)

НА ПРОДАЈУ веш-машина
и фрижидер. 063/158-27-
50. 

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

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, фри-
жидер мали, плински шпо-
рет и боцу, машину за
прање судова. Тел.
063/754-13-26. (80407)

ПРОДАЈЕМ тросед, две
фотеље, комоде. Тел.
063/754-13-26. (80407)

КУПУЈЕМ перје, старе сли-
ке, стари новац, сифон
флаше, сатове, старо по-
кућство. 063/705-18-18,
335-930. (280129)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне Та пећи.
063/705-18-18, 335-930.
(280129)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, перје,
бакар, гвожђе, акумулато-
ре. 066/900-79-04. (270125)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (280141)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
долазак на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (280184)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, оло-
во, веш-машине, замрзи-
ваче, телевизоре, долази-
мо. 061/321-77-93. (280366)

КУПУЈЕМО секундарну си-
ровину, гвожђе, акумула-
торе, фрижидере, замрзи-
ваче, телевизоре, све оста-
ло. 061/322-04-94. (280366)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђе, олово, веш-ма-
шине, шпорете, замрзива-
че, телевизоре. 061/106-
26-24. (280366)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи, поло-
ван намештај, белу техни-
ку. 061/641-30-36,
066/641-30-36. (280333)

ПЛАЦ на продају 28 ари
на Кудељарцу градско гра-
ђевинско земљиште 1/1.
064/256-61-64 (СМС)

КУЋА на продају. Три
стамбене јединице, ЦГ ба-
шта. 060/800-20-27 (СМС)

КУЋА на Стрелишту, 120
квм, одлична локација, це-
на 40.000 евра. Тел.
063/186-63-24. (280033)

ПАНЧЕВО-ЦЕНТАР, укњи-
жена кућа/стан, 67 квм,
власник. 061/295-40-40,
064/132-36-63. (279901)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
56 ари, градско грађевин-
ско, викендица, струја, во-
да. 064/280-60-53. (279930)

ПРОДАЈЕМ плац, Долово,
13,7 ари, 300 м код школе
и аутобуске станице, ис-
пред плаца је трим стаза и
игралиште. 013/275-35-53.
(279876)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, може и етажно вла-
сништво, 1/1. 064/327-60-
75. (279965)

КУЋА, нова, 170 квм, вла-
сник, 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)

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 по-
вољна. Тел. 618-625, Омо-
љица. (279297)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
за стан 120 + 80 квм, по-
моћни објекти, легализо-
вано. 064/421-02-71. (280124)

КУЋА, строги центар Те-
сле, код пијаце, погодно
за градњу станова, 75.000.
Договор. Тел. 062/872-35-
94. (280098)

ДОЛОВО, кућа на продају
са 30 ри плаца. Тел.
063/707-19-64, 062/103-
38-63. (280136)

ПАНЧЕВО, Рибарска, про-
дајем грађевинско земљи-
ште, 45 ари, фронт 30м,
власник. Тел 065/360-62-
70. (СМС)

ПЛАЦ 33 ара са кућом за
бизнис, Новосељански пут
131, код „Танка”. 064/276-
08-08. (280148)

КУЋА, две стамбене једи-
нице, Горњи град, хитно.
065/513-87-30. (280156)

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

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

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

КУЋА, бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/ме-
њам. 064/955-51-85. (280183)

ПРОДАЈЕМ кућу на Јабуч-
ком путу, преко Сервиса
„Пивашевић”. 060/348-19-
88. (280187)

ПЛАЦЕВИ, Долово, Саве
Ковачевића, 31 ар, Лоле
Рибара – 16 ари. 061/654-
50-08. (280186)

ОМОЉИЦА, плац, недовр-
шен објекат 200 квм, гара-
жа, струја, вода. 064/260-
05-34. (280190)

МАРГИТА, 4 ара, кућа,
ПР, 60.000; Стрелиште,
одличан, ПР, 45.000.
„Милка М”, 063/744-28-
66. (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)

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

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

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

УСЕЉИВА кућа и 12 ари
плаца, Банатско Ново Се-
ло. 310-697, 064/219-95-
50. (280218)

КУЋА 120 квм, два стана,
помоћни објекти, Цара
Душана, 5,5 ари. 064/075-
23-67. (280220)

КУЋА, центар, 140 квм,
помоћни објекти, 17 ари,
центар, Иланџа. 064/075-
23-67. (279891)

ШИРИ центар, кућа 100
квм, 7 ари, 50.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(280251)

ЈАБУКА, двособна 64 квм,
4 ара плаца, чврста град-
ња, усељива, 19.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (280239)

СТАРЧЕВО, Шумице, 120
квм, 4 ара, 27.000, дого-
вор. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (280239)

КУЋА, Старчево, призе-
мље, поткровље, подрум,
плац 12 ари. 065/262-40-
30. (280256)

ПРОДАЈЕ се кућа 89 квм,
нова грдња, у заједничком
дворишту у Жарка Зрења-
нина 32. Може да се кори-
сти као две зесебне цели-
не. Усељива одмах, вла-
сник 1/1, укњижена, лега-
лизована. Тел. 063/848-
33-89, 013/315-303. (280269)

ПРОДАЈЕ се кућа за руше-
ње. Плац 3,16 ари, Котеж.
064/324-12-48. (280303)

ПРОДАЈЕМ новосаграђену
кућу, Скадарска, 8 ари
плаца, одлична, 150 квм.
065/849-09-38, 060/332-
74-04. (280294)

ПЛАЦ под воћем, Куде-
љарски, вода, струја, кана-
лизација, 5 ари. 060/301-
51-13. (279866)

СТАРА МИСА, 83 квм, 4
ара, трофазна, канализа-
ција, 35.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (280282)

СТАРА МИСА, 46 квм +
гаража, 2.5 ари, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (280282)



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 19. јул 2019.

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Прање тепиха

„„ДДААЈЈЛЛАА””
064/422-52-40

Бесплатан превоз

(3
/2

7
4

4
9

8
)

Поправка старих кровова,

израда нових кровова,

израда баџа,

постављање фасаде,

зидање и малтерисање

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

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

СПРАТНА кућа, 150 квм,
8.5 ари плац, Кудељарац,
50.000. Тел. 060/040-96-
51. (280314)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-
вици, две стамбене једи-
нице, ЦГ. 062/348-137,
013/367-261. (280328)

СТАРЧЕВО, добра одмах
усељива кућа са помоћ-
ним објектима, 9.5 ари.
063/725-99-37.

ШИРИ центар, кућа 60
квм, 2,30 ари, 37.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (280310)

ВОЈЛВОИЦА, кућа од чвр-
стог материјала, усељива,
130 квм, 4,20 ари, 28.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (280310)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
10 ари, викендица, струја,
вода, 20.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (280347)

НОВА МИСА, 180 квм,
трофаз. струја, демит фа-
сада, гаража, ЦГ, 78.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (280332)

КУЋА на продају, Цара
Лазара, близу Стакларе.
063/759-07-43. (280362)

КУЋА, 100 квм, реновира-
на, Козарачка, 4 ара,
27.000 евра. 063/804-07-
85. (280377)

МОНТАЖНА кућа, 70 квм,
19.000 евра. Козарачка
10. 063/804-07-85.
(280377)

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
140 квм, у Банатском Но-
вом Селу, Ул. 7. јула, гара-
жа у склопу куће, иза куће
затворена веранда оо 30
квм, котларница и просто-
рије за огрев. Плин је до-
веден до куће. Тел.
013/261-64-13. (280382)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, 1/1, Кудељарски на-
сип. 063/472-669. (280389)

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зре-
њанина, власник. 061/382-
88-88. (288106)

СТРОГИ центар, салонски,
170 квм, 40 квм тераса,
висок таван за још једну
етажу, квалитена инвести-
ција. „Дива некретнине”,
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. 064/171-22-
70, 064/090-10-92. (280212)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (279518)

ПРОДАЈЕМ реновирану
гарсоњеру, Котеж 1.
064/235-69-32. (280217)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
55 квм, Ж. Зрењанина 18.
Тел. 063/771-18-49. (280246)

НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособни лукс ста-
нови, завршни радови у
току, могућност кредита.,
062/966-92-96. (280203)

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

КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (280251)

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

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 45.000.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50.(280251)

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

КОТЕЖ , 36 квм, једносо-
бан, 25.000, 56 квм, дво-
собан, 28.000. „Медиа”,
315-703, ‘064/223-99-20.
(280244)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, први спрат, Радова
зграда, 35.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. 

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, трећи спрат, ЦГ,
31.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(280239)

СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65
квм, први спрат, укњиже-
но, 27.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74.(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 цен-
тар, једноипособан, плац
код Бање, 7,6 ари.
064/021-19-31. (и)

ПРОДАЈЕМ повољно лепу
гарсоњњеру, полусутерен,
на новој Миси. 064/665-
86-51, 065/237-10-68.
(280286)

КОТЕЖ 2, двособан, 56
квм, ВП, 32.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.

КОТЕЖ 1, 2.5, IV, 38.000;
Тесла, део куће, 55,
25.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (280323)

СТАН, мањи дворишни у
Скробари. Тел. 063/325-
566. (280341)

МИСА, 250 евра, ЕГ,
65.000; Миса, 160 евра,
ЕГ, 62.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (280323)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, V
35.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (280347)

КОТЕЖ , троипособан,
ЦГ, III, лифт, договор.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (280347)

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

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 рен-
воиран, ТА, ВП, са кухи-
њом, 38.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (280332)

ТЕСЛА, двособан, ПВЦ, 49
квм, VII, ЦГ, 29.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30. 

МАРГИТА, једнособан, II,
33 квм, гас, 26.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30. 

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

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, једно-
собан, I, 39 квм, ЦГ,
25.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. 

КОТЕЖ 2, поткровље, 39
квм, једноипособан, пре-
леп, 22.500. „Кров”,
060/683-10-64. (280400)

ЦЕНТАР, нов трособан, 90
квм, 73.000; двособан, IV
спрат, изворно стање, два
лифта, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48

НОВА МИСА, прелеп јед-
ноипособан 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)

СОДАРА, 36 квм, ВП, ЦГ,
26.000; двоипособан, ЦГ,
договор. „Лајф”, 061/662-
91-48

ТЕСЛА, 37 квм, ренвои-
ран, 29.000; 39 квм, I, ЦГ,
26.000. „Лајф”, 061/662-
91-48

ЗЕЛЕНГОРА, 38 квм, IV
спрат, 25.000; Стрeлиште
42 квм, I спрат, 21.000;
Нова Миса, 35 квм, призе-
мље, 12.500. „Лајф”,
061/662-91-48

КУПУЈЕМ двоипособан
стан, шири центар, до
38.000 евра, без посредни-
ка. 064/329-48-40. (280153)

АГЕНЦИЈА „Дива” Панче-
во, Жарка Зрењанина 14,
купује стан у згради, ис-
плата одмах. 345-534,
064/246-05-71. (1280236)
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У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС 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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр.3159 К.О.Панчево, за потребе из-

градње 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 Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити 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 под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, 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. 

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

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

ПОТРЕБНИ

лимари, бравари
и помоћни радници

за рад на висини

Лимарија „Марковић”

069/117-60-11
(2/279900)

Ћевабџиници „Хало
Лесковац” потребна
ПОСЛОВОЂА. 
Плата у зависности од
искуства + пријава +
топли оброк.
Тел. 062/896-39-78. 

(7/280234)

КУПУЈЕМ једнособан-дво-
собан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-
55-74. (282239)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза ис-
плата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (2892239)

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

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

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, код старог СУП-
а. Контакт особа Сандра Јо-
вановић, 063/460-660.

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

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

ИЗДАЈЕМ намештен про-
стор, може радници, Ја-
бучки пут, близу нове фа-
брике. 065/219-14-22. (280187)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, Содара, ЦГ,
клима, кабловска. 013/377-
148, 064/502-89-32. (280229)

ТЕСЛА, трособан стан, 74
квм, празан, ЦГ, лифт.
064/182-40-21. (280233)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, Немањина 8.
063/196-49-63. (280204)

ИЗДАЈЕ се стан на Коте-
жу 1, намештен, једносо-
бан. Тел. 064/125-53-61.
(280162)

КУЋА, једнособан стан са
8 ари баште на Бавани-
штанском путу у близиини
Стевичине касарне.
064/133-53-36. (280308)

КОТЕЖ 12, једноипосо-
бан, ЦГ, II, полунамештен,
140 евра, издајем.
064/888-59-60. (280242)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, ТА. 064/651-12-
21. (280261)

ДВОИПОСОБАН ненаме-
штен, центар, 68 квм, ЦГ,
клима, две терасе, 150
евра + депозит. 064/1238-
16-84. (280274)

КОТЕЖ 1, издајем двосб-
ни стан, 59 квм, ренови-
ран, празан. 062/407-252.
(280272)

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

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

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

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на новој Миси за
самце, војна лица. 063/839-
56-81, 013/370-398. (280213)

РАДИМ на бувљаку, тра-
жим дворишни стан са ма-
гацином за издавање у
Маргити. Јабучки пут.
063/838-11-34. (280297)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
студентима, код Стомато-
лошког факултета.
064/555-40-13, 069/360-
10-11. (280299)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
кућу на старој Миси.
063/810-27-51. (280256)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на по-
четку старе Мисе самцу
или самици. 060/761-11-81.

ИЗДАЈЕМ лукс опремљен
стан, 54 квм, Иве Курјач-
ког 8. 064/118-64-57. (280277)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру
Мраморка. Тел. 061/185-
43-59. (2802789

ИЗДАЈЕМ стан, две собе,
кухиња и трпезарија.
064/130-36-02. (280399)

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

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собанс тан у горњем гра-
ду, близу „бувљака”.
064/137-47-89. (280322)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан близу Болни-
це. Звати после 17 сати.
060/163-35-95. (280371)

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

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм,
Синђелићева 35. 064/217-
48-56. (279560)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
42 квм, бивша кладиони-
ца. Улаз са улице, излог.
063/101-69-37. (279506)

ИЗДАЈЕМ локал 50 квм +
магацински простор 40
квм, Книћанинова 14, мо-
же и као стамбени про-
стор. 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 шко-
ле. 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 про-
стора. АЦ „Звезда”, Стева-
на Шупљикца 88. 063/278-
250. (280162)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм
код Аутобуске станице.
063/278-421. (280168)

ИЗДАЈЕМ локал у Ковачи-
ци, реновиран, 70 квм, два
улаза, главни и бочни, три
просторије, центар, вла-
сник. 062/438-353. (280259)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске стани-
це. 352-105. (280301)

ТЕСЛА, сређен локал, кли-
ма, аларм, укњижен, 41
квм, 29.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (280281)

ПОТРЕБНИ: возач, хиги-
јеничар, продавац у пека-
ри. Mail: pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs  064/217-48-56.
(279566)

ПОТРЕБАН возач комбија
у велепродаји купатилске
опреме. 063/379-722. (280119)

ПОТРЕБАН кувар рестора-
ну „Трешњица”. 064/361-
02-63. (280144)

ФИРМИ KND HI DRO IN -
ŽE NJE RING DOO потребни
мајстори водоинсталате-
ри. Тел. 060/035-53-98. 

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер/фризерка у сало-
ну центру. 064/503-68-75.
(280146)

ПОТРЕБНИ куварица и
помоћна куварица, ресто-
ран „Звезда”, Стевана Шу-
пљикца 88. 063/278-250.
(280162)

ПОТРЕБНА радница у ка-
фани „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)

CAF FE SPOR TI SI MU по-
требна девојка за мењање
слобдних дана. 063/361-
777. 

ПЕРЛА тражи конобар-иц-
у, козметичара и фризера
као замену док трају годи-
шњи одмори. Тел.
065/344-54-66, 013/344-
546. (280288)

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

ИЗДАЈЕМ локал, Цара Ду-
шана 21. Тел. 064/283-48-
35, 065/953-22-06. (280358)

ЦЕНТАР, продајем локал-
ординцију, 64 квм, дого-
вор. Тел. 063/808-49-75.
(280385)

ИЗДАЈЕМ локал 80 квм.
063/226-148. (280230)

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

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

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

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

ПОТРЕБНА млађа зена за
рад у куцћи. Тел 063/240-
403 (СМС)

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

ПОТРЕБАН туристички
техничар са минимум го-
дину дана радног искук-
ства. Инфо. На тел.
066/355-101. (ф)

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

WE I FERT дистрибуције пи-
ћа потребни физички рад-
ници, виљушка ристи, као
и возач Б и Ц категорије.
Услови одлични. 062/446-
285. (279210)

ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници прехра-
не. Тел. 065/205-44-41,
065/205-22-65. 

ПОТРЕБАН конобар и
радник у кухињи за рад у
ресторану., 064/149-99-
73. (280197)

ПОТРЕБАН радник за рад
у трафици у центру.
064/213-10-49. (280197)

ПОТРЕБАН возач Е кате-
горије са искуством.
063/706-23-61. (280312)

ПОТРЕБАН помоћи радник
за молерско-гипсарске ра-
дове. 063/861-44-00. (280351)

CAF FE FLA MIN GO тражи
конобара-ицу, са иску-
ством. 069/364-10-04. (280357)

DOO SI LEX тражи радни-
ке за рад у поризводњи,
Боре Шипоша 9-б. Тел.
063/109-78-88. (280246)

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

ПОТРЕБНА жена за одр-
жавање зграда. 060/517-
83-00. (280373)

ФРИЗЕРСКОМ салону
„Срба” поребан радник са
искуством. 064/243-87-97. 

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу ре-
кламног материјала.
060/664-60-06. (280385)

ПОТРЕБНА конобарица
Ka fe Pi cas so Панчево.
065/504-91-07. (2804012)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР, пре-
правке, поправке купати-
ла, славине, вентили, одгу-
шење канализације одмах.
061/193-00-09. (279684)

УСЛУЖНО шетање, чување
паса у пријатном амбијен-
ту. 060/618-29-14. (280100)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03.

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индика-
тор, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (278605)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, венеци-
јанери, уграђујем, попра-
вљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (280167)

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-85-
31, 013/342-338 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (278081) 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15. (279363)

*ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (280139)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (279674)

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

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (279316)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квали-
тетно, педантно и повољ-
но. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (280133)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правка старих, уградња
нових цеви, одгушења.
Монтажа санитарије.
063/812-48-62. (280154)

СПРЕМАМ станове, кан-
целарије, ординације.
063/430-409. (280181)

КОМБИ превоз робе, на-
мештаја, грађевинског ма-
теријала, селидбе. Тран-
спорт, договор. 064/243-
82-85. (280155)

КОМПЈУТЕРИ, сервис, по-
правка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/351-
03-54. (280161)

МОЛЕРАЈ: глетовање, кре-
чење, лепљење тапета,
фарбање столарије. По-
вољно. 064/174-03-23,
062/790-881. (280171)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар, истовар,
монтажа, демонтажа на-
мештаја. Дејан, 061/626-
14-50. (1280324)



УСЛУГЕ ТУРИЗАМ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs16 Петак, 19. јул 2019.

РАЗНО

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК

• Управљање стамбеном заједницом

• Информисање станара

• Организација радова на текућем

и инвестиционом одржавању

• Хитне интервенције

Бранислав Новаковић, пр

Контакт: 064/40-66-159

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

УПРАВЉАЊЕ

ALM Nonwoven Manfuacturing D. O. O.

ТРАЖИ

1. Кројача или помоћника кројача за лего-

вање 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

Фирми DOO „Trijera” 

потребне жене за рад у производњи, 

до 45 година старости

Рад на паковању готовог производа,  производња се

одвија у две смене. Одлични услови.

Свој CV можете послати на dejan.nikolic@trijera.rs

Фирми DOO „Trijera” 

потребан радник на одржавању

машина и алата,

машинске или електро струке

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

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

„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 из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС 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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ката-

старских 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.парце-

ли 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 инве-

ститорa „Empora Construction” DOO, Београд, Љу-

бе 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, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у перио-

ду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од

19. 07. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,

Панчево.

ПОТРЕБАН правник

за рад на техничком

прегледу возила.

Одлични услови и радно

време. Јавити се посло-

давцу на 069/557-32-84. 
(3/280165)

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи и за

роштиљем.

Плата 40.000, за 

раднице са искуством

+ пријава + топли об-

рок. Плата за раднице

без искуства 33.000 +

пријава + топли оброк.

Тел. 063/897-55-04. 
(6/280234)

Превоз шљунка, песка,

сејанца, одвоз шута.

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

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

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302-
820, 064/129-63-79. 

РОЈАЛ МГ: уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498.

БАЗЕН, приватно, уредно
место за рођендане, сла-
вље и разне сусрете, неда-
леко од „Авива”. 060/328-
73-83. (279472)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску годишњу
карту издату од АТП-а на
име Даница Јакшић. (280134)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу ПА
633 Е, издату од Капета-
није Панчево на име Зо-
ран Ђуришић. (280163)

ОГЛАШАВАМ неважећом
дозволу за управљање мо-
торним чамце бр. 2243/05
на име Зоран Ђуришић из-
дату 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)

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Соко-
терме, ново. 061/636-08-
57, 063/768-32-68. (277629)

КРАШИЋИ, апартмани 6 –
8 евра, по особи, велика уз-
брдица. + 381 63 243 859,
+ 381 69 499 221. (278827)

СОКОБАЊА, издајем
апартмане центар, каблов-
ска, паркинг. Слике погле-
дајте на: www.so ko ba nja-
apart ma ni mi ra.com Тел.
063/485-829, Мира. (и)

БАЊА ВРУЈЦИ, одличан
смештај код Слобе.
064/438-12-35. (279272)

СОКОБАЊА апартман,
центар, комплетно опре-
мљен. Vi ber и број
065/205-45-48. Виолета., 

У СОКОБАЊИ издајем нове
апартмане. Тел. 064/993-
72-07, 064/507-20-84 (279326)

ИЗДАЈЕМ апартмане вео-
ма повољно, у сокобањи,
апартмани, хармонија
Стоиљковић Сокобања.
Www.apart ma ni so ko ba -
nja.in fo 018/837-717,
065/616-81-97. (2808395)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (279238)

МАШИНСКИ ископ подру-
ма, темеља, канала, одвоз
шута са утоваром, руше-
ња. 063/771-55-44. (289127)

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

ЛАЛЕ, превозим кипером
повољно грађевински ма-
теријал, ризлу, утовар/од-
воз шута. 064/354-69-94. 

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камио-
нима, екипа радника, ку-
тије, фолија за заштиту на-
мештаја, 0-24, сваког дана
и недељом. Бесплатан до-
лазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима
и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se -
lid be-bom bon cic.com  
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације
по Србији, откуп намешта-
ја. 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту на-
мештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se -
lid be-bom bon cic.com  

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (280157)

СЕЛИДБЕ и транспорт
комбијем и камионом: де-
монтажа и монтажа наме-
штаја, изношење непо-
требних ствари, професи-
онални тим радника.
Иван, 064/047-55-55. (280177)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 061/283-
66-41, 064/317-10-05. (280320)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаран-
ција. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (и)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо и квалитетно.
062/827-92-03. (280351)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ
радови, повољно. 060/689-
82-23. (280241)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
ствари, утовар, истовар,
доставе (потрчко). Милан,
064/242-67-84. (280271)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, замене, по-
правке, одмах. 013/331-
657, 064/495-77-59. 

РАДИМО сечење и цепање
дрва, копање, кошење, чи-
шћење шупа, тавана , по-
друма. Милан, 064/242-
67-84. (280271)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних, непокретних.
Тел. 061/660-31-84. (280273)

КОСИМ траву тримером,
косилицом. Драган.
064/867-47-89, 069/044-
22-56. (280293)

КОШЕЊЕ зелених повр-
шина, одржавање двори-
шта, воћњака, крчење пла-
цева тримером. Дејан.
064/932-52-86. (280292)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац... одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38. (280011)

РАДИМ све физичке по-
слове чистимо подруме,
таване. Наш превоз.
064/144-37-65. (280352)

ЧИСТИМО таван, шут, по-
друме, крчимо дворишта.
061/321-77-93. (280366)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (4822)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (280143)

ТРАЖИМ посао фасадера.
Тел. 063/102-94-16. (279913)

ТРАЖИМ посао водоинста-
латера, израда инсталаци-
ја, поправка и замена сла-
вина, вентила, водокотли-
ћа, ве-це шоља, када, туш
кабина. 063/102-94-16. 

ТРАЖИМ посао бетонира-
ња, зидања, малтерисања,
израде и поправке крово-
ва. 063/102-94-16. (279913)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, квалитетно, уред-
но и ефикасно. 066/933-
67-90. (280210)

ТРАЖИМ посао гипсар-
ских радова, преградни
зидови, спуштени плафо-
ни. Тел. 063/102-94-16. 

ТРАЖИМ посао молера,
кречење, глетовање. Тел.
063/102-94-16. (279913)

ТРАЖИМ посао грађевин-
ског лимара. Тел. 063/102-
94-16. (279913)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адапта-
ције купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-67.

КОСИМ траву, коров, ши-
шам живу ограду, воћња-
ци, викендице, дворишта.
061/301-49-58. 

ФИЗИЧКЕ послове , руше-
ња, ископи, бетонирања,
кошење траве, одношење
ствари. 064/1222-69-78.
(280232)

РУШЕЊЕ кућа, шупа, бе-
тона, бетонирања, ископи,
обарање стабла, итд.
060/035-47-40. (280232)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
могућност месечног пла-
ћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94.

СЕРВИС и монтажа клима
уређаја. 061/139-36-48. 

КОШЕЊЕ траве, сечење
дрвећа, вађење пањева,
сејање траве. 064/196-17-
32. (280200)

ТРАЖИМ посао керами-
чара. Тел. 063/102-94-16. 

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетони-
рање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49. (280187)

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

РАДИМ кровове, зидање,
подруме, таване, селидбе,
бетонирање. 061/665-66-
24. (280189)

ИЗРАЂУЈЕМ нутритивне
таблице за прехрамбене
производе. 065/208-77-41. 

СВЕ врсте физикалија, уто-
вар, истовар, рушење, чи-
шћење, разбијање бетона,
селидбе, одвоз шута и не-
потребних ствари. Дејан,
061/626-14-50. ()280324)
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БРАНКО ПОКРАЈАЦ
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 ЖЕЉ-

КО, унуци ДАМЈАН, РАНКО, УРОШ и ДАНИЛО, зет ДЕ-

ЈАН, снаја ЈУЛИЈА, шурак ЗОРАН, породица ТРАЈАНОВ-

СКИ и остала родбина и пријатељи.

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

(11/2801399

Вољена наша

ДЕСАНКА МОШИЋ
1959–2019.

Изгубили смо те на трагичан начин.

Нема речи утехе за тугу и бол.

Живећеш заувек у нашим срцима.

Мирно спавај.

Твоји најмилији: син ДЕЈАН, 

ћерка ВАЊА, снаја САНДРА, зет ЗОРАН

и унуци АЛЕКСА и МИЉАНА

(30/288206)

МИЛАДИЈА АНЂЕЛКОВИЋ
1950–2019.

Наша вољена Миладија, преминула је 15.

јула, заувек ће живети у нашим срцима.

С љубављу твоји најмилији

(34/280214)

Заувек нас је напустио наш драги супруг, отац и деда

ДУШАН КРСМАНОВИЋ
1940–2019.

Сахрана је обављена 16. јула 2019, на војловачком

гробљу.

Вечно ће те памтити твоји: супруга ЕВА, син ЖЕЉКО,

снаја МАРИЈА, унуци МИЛОШ и НИКОЛА, унука НИ-

НА, шурак ЈАНКО и свастика ЈАРМИЛА са породицом

(39/280226)

ГОРДАНА МОШОРИНАЦ
1948–2019.

Последњи поздрав драгој сестри Гордани од

сестре ДИВНЕ, зета НОВКА и сестричине

ОЛИВЕРЕ

(41/280237)

С тугом у срцу и болом у души обавештавамо

пријатеље и познанике да је наша вољена мајка

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.

Неутешни: ћерка ЈЕЛЕНА и син МИЛАН

(49/280257)

ДРАГИЦА

ВЕСЕЛИЋ
Последњи поздрав од су-

пруга ДОБРИСАВА, сина

ЈОВИЦЕ, ћерке ВЕСНЕ и зе-

та ГОРАНА, заове ПЕРКЕ,

њеног сина БОРИСА и оста-

ле унучади и праунучади.

18. августа 2019. даваћемо

четрдесетодневни помен.

(64/280311)

Последњи поздрав

ВЕРОНИКИ НИКОЛИЋ

Са пуно љубави и туге опростили смо се од наше

тете Вере.

Анђели чувајте је заувек, а ми ћемо у нашим ср-

цима чувати док смо живи.

Њени: СЛОБА, ЈОВАНКА, САНЕЛ

и БОБА са породицом
(36/280216)

Последњи поздрав

НАДИ ЋУК

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
(83/280353)

Последњи поздрав

снаји

НАДИ ЋУК

од заове СТАНЕ

са породицом

(81/280353)

Последњи поздрав

снаји

НАДИ ЋУК

од девера БОЖЕ

са породицом

(82/280353)

Последњи поздрав

НАДИ ЋУК

од породице

ЦВЕТКОВИЋ

(84/280353)

Последњи поздрав

драгој

НАДИ ЋУК

од породице

ТАДИЋ

(85/280353)

Последњи поздрав

КОВИЉКИ МАРИН
1938–2019.

Ожалошћени: супруг ЖИВА, ћерке СНЕЖАНА и СЛАВИЦА и

унуци ЈОВАНА, ИВАНА, ПЕТАР и МЛАДЕН, праунуци ЛАНА и

РЕЉА и зет МИЛАН

(100/280390)

Последњи поздрав

оцу

МИЛАНУ

ЖЕБЕЉАНУ
1940–2019.

од сина ГОРАНА

(101/280311)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке 

на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим рад ним да ни ма

осим сре дом.
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МИЛКА

НИКОЛИЋ

Не верујем и никада нећу.

СЛАВИЦА
(59/280291)

На Петровдан, у Соко Бањи, изненада је преминула наша нај-

дража

МИЛКА НИКОЛИЋ
рођ. Маричић

1950–2019.

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.

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

МИЛКА
1950–2019.

Поносни смо што смо те имали, а бескрајно тужни што смо те из-

ненада 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

МИЛКИ

од Јовиних другара

из клуба

(79/1280348)

Са великом тугом обавештавамо да је 15. јула

2019. преминуо наш драги

МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ
1937–2019.

Сахрана је обављена 17. јула 2019. на Новом

гробљу у Панчеву.

Последњи поздрав нашем драгом супругу, оцу,

деди и прадеди.

Ожалошћени: супруга ВЕРИЦА, кћерке

ЛЕТИЦА, СВЕТЛАНА и СНЕЖАНА

са породицама

(78/380343)

РУЖИЦА ИВАНКОВИЋ
30. III 1951 – 11. VII 2019.

Испраћена је на њен последњи починак у субо-

ту, 13. јула 2019, у 11 сати, на месном гробљу

Долово, уз многобројне пријатеље и познани-

ке, којима се овим путем захваљујем.

Неутешни: супруг БОЖИДАР, сестра ЂУЂА,

снаја ЛЕЛА и тетка са породицама

као и њени пилићи.

(54/280267)

Последњи поздрав

тетки и баки

РУЖИЦИ

ИВАНКОВИЋ
1951–2019.

Постоји љубав коју

смрт не прекида и ту-

га коју време не лечи.

Твоји: ДАЦА, НИЏА,

БОГИ и ПЕЦА

(66/280316)

МИЛИЦА КОВАЧЕВИЋ
1938–2019.

С поштовањем и љубављу ожалошћени

син ВЛАДИМИР

(5/280118)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 13. ју-

ла 2019, у 80. години, престало је да куца племе-

нито срце наше вољене мајке, баке и свекрве

МАРИЈА ПЕРИЋ ЦВЕТКА
рођ. Шинковец

1939–2019.

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)

ТОМАНИЈА СИМИЋ

Последњи поздрав мајци од МИЛЕТА

(15/280137)

Последњи поздрав

драгој сестри

ТОМАНИЈИ

СИМИЋ

од СЛАВКЕ

са породицом

(22/280157)

Последњи поздрав сестри

ТОМАНИЈИ СИМИЋ

од брата МАЛИШЕ са породицом

(75/2890336)

15. јула 2019. преминула
је наша вољена

МАРИЈА
ПЕТРЕВСКИ

баба Мара

Никада је неће забора-
вити син ДРАГАН, снаја
ЦВЕТА, унука ДРАГАНА
и унук ВЛАДИМИР са
породицом

/76/280337)

Последњи поздрав дра-
гом Педи

ПРЕДРАГ

КРСТИЋ
1952–2019.

Сећаћемо се твог осме-
ха, предивног гласа и
позитивне енергије

Заувек, 

сестра ЉУБИЦА, зет

СТЕВАН, брат ПЕТАР

и сестричине ВЕСНА и

ЈОВАНА са породицама

(25/280170)

Последњи поздрав тати

ПРЕДРАГ
КРСТИЋ

„Ко се веже за радост,
крилати живот уништи.,
Ко радост пољуби у лету,
живи у зори вечности.”

W Bla ke
Ожалошћени: ћерка

НЕЛА и син ИГОР
са породицама

(26/280182)

Последњи поздрав нашем драгом

ПРЕДРАГУ КРСТИЋУ ПЕДИ
1952–2019.

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
(43/280240)

Последњи поздрав

РАДЕТУ МАТИЋУ

од станара у Лењиновој 18 

и Маркета „Цеца”

(4/280116)

3
6. јула 2019. године
преминула је наша
драга

БОЈА БИКИЋ
рођ. Сантрач

1937–2019.

Сахрана је обављена
8. јула 2019, на гро-
бљу у Качареву.

Ожалошћени: 
брат МИЛАН

као и братанци
МИКИ и ВЛАДО

са породицама
(86/280354

)
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У уторак, 23. јула 2019. одржаћемо четрдесето-

дневни помен

БОГОЉУБУ СИМИЋУ

Његови најмилији
(61/280297)

19. јула навршава се

четрдесет дана отка-

да није с нама наша

драга

МИРОСЛАВКА

ВУЛИН

Почивај у миру и не-

ка те анђели чувају.

Супруг РАНКО, 

син МАРИНКО

са породицом, ћерка

ВИДА са породицом

и ћерка МИЛЕНА

са породицом
(62/280301)

ПЕТАР

ПАЈКО
20. VII 2016 – 20. VII 2019.

Био си вредан и ча-

стан човек, чувар сво-

је породице, велики

отац, супруг и поно-

сни деда.

Заувек у мислима,

молитвама и срцима

твојих најмилијих

(63/1280306)

21. јула 2019. даваћемо четрдесетодневни помен на-
шој вољеној

МИЛИ БУКУР
1932–2019.

Остаћеш заувек у сећању твојих најмилијих
(77/280342)

У суботу, 20. јула, даваћемо четрдесетодневни

помен нашој драгој

СЛАВКИ СИМОВИЋ

Ти си љубав коју смрт не прекида и туга коју вре-

ме не лечи.

Неизмерно недостајеш...

Великом човеку, дивној супрузи, мајци и баки с

љубављу њена породица
(45/280448)

Четрдесетодневни по-

мен нашој драгој

СЛАВКИ

СИМОВИЋ

Вољени никад не уми-

ру све док живе они

који их се сећају.

У нашим срцима имаш

посебно место, у на-

шим сећањима си бе-

смртна.

Твоји: ДРАГА, УРОШ,

АНЂЕЛИЈА

и СТРАХИЊА

са породицама
(44/280248)

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
(80/280355)

СЕЋАЊЕ

РАТОМИР

НОВИЧИЋ
24. VII 2009 – 24. VII 2019.

Заувек у срцима су-

пруге МИЛОДАРКЕ и

ћерке ВИОЛЕТЕ са

породицом
(90/280366)

0. јула 2019, у 10 сати да-
ваћемо годишњи помен

ВИДОЈКУ ПЕШИЋУ
Породица ПЕШИЋ и се-
стре МЛАДЕНКА и ДРИ-
НА (88/280360)

Мојим драгим родитељима

ЈЕЛЕНИ Шурбановић РАНИСАВЉЕВИЋ
васпитачу, педагогу

1934–1996.

БОРИСАВУ Д. РАНИСАВЉЕВИЋУ
финансијском саветнику и републичком

финансијком инспектору

1937–2017.

од ћерке АЛЕКСАНДРЕ

(92/280372)

Драгој тетки

СЕНКИ ЈЕФТИЋ
преводиоцу

1932–2003.

од сестричине АЛЕКСАНДРЕ

и сина ПЕТРА са породицом

(93/280372)

Драгом рођаку

ГАЂАНСКИ СЛОБОДАНУ
професору

1943–2019.

од рођаке АЛЕКСАНДРЕ

(94/280372)

Драгој

МИРИ МИЛЕУСНИЋ
рођ. Завршек

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)

ДУШАН ЛАЗАРЕВИЋ

Фалиш нам као првог дана а већ четрдесет дана ниси

са нама.
Сестра ЈЕЛЕНА са породицом

(95/280374)

21. јула навршава се
година од смрти моје
пријатељице

ЉИЉАНЕ

НОВКОВИЋ
1936–2018.

Хвала ти на лепом
дружењу.

МИЛАН
(23/280165)

20. јула 2019. даваће-

мо шестомесечни по-

мен

АНИ БЕЛЂА

Неутешна ћерка

МАРИНА, унук

МАРКО и зет РАДЕ

(24/280169)

СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА ДУШАН
17. VII 1921 – 29. VI II 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)

24. јула 2019. навршава се четрдесет тужних да-

на од смрти

САВО МИЋИЋ

Помен ће се одржати, у 11 сати, на Новом гро-

бљу.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син ДРАГАН, снаја ЕСМА, унук МАРКО

и унука МАРИНА
(52/280162)

23. јула навршава се четрдесет најтужнијих да-

на откако нас је напустила наша најдража

МИРЈАНА МИЛЕУСНИЋ
рођ. Завршек

Тога дана,у 10 сати, посетићемо њену вечну ку-

ћу, положити цвеће и залити је сузама.

Неутешна мајка ПЕТРА, братанице

АНА и МАРИЈА и снаја БИЉАНА
(98/280387)

22. јула 2019. даваћемо двогодишњи помен нашој во-
љеној

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

Твоји најмилији: супруг БРАНКО, син МИРКО
са породицом, ћерка ИВАНА са породицом, 

заова ВЕСНА и свекар МИРКО
(103/280404)

У недељу, 21. јула 2019, у 11.30, дајемо четр-

десет дана нашој вољеној

ЈЕЛЕНИ ТОРЊАНСКИ

Породица ТОРЊАНСКИ

(102/280398)

21. јула, у 12 сати, даје се
четрдесет дана нашој дра-
гој

МИЛЕНИ ЈАКШИЋ
Твоји синови

са породицама(99/280387)

300-820, 300-830
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Прошле су две године од одласка мог

тате

БОЖИДАР МИЋА

ЛОЈАНИЦА
23. VII 2017 – 23. VII 2019.

С љубављу и тугом,

његова МИРЈАНА

(7/280124)

21. јула 2019. навршава-
ју се две године откако
није са нама наш

СИНИША

ВУЧУРОВИЋ
С љубављу и тугом супру-
га БОЈКА, синови МИ-
ТАР и ГОРАН, унуци ЈО-
ВАНА, МИЛОШ и АЛЕК-
СА и снаја ДРАГАНА

(8/28022)

23. јула 2019. навршава

се двадесет година от-

како нас је напустио

СЕКЕЉ БЕЛА

Увек си у сећању

супруге ЈОВАНКЕ, 

ћерке ЉУБИЦЕ

и унука НИКОЛЕ

(9/280123)

19. јула 2019. године на-
вршава се тужних четр-
десет дана од изненадне
смрти оца и мог супруга

СЈЕКЛОЋА
СВЕТИСЛАВА

НЕЗЕ
Његови најмилији: 
супруга МИРЈАНА

и ћерка МАРИЈА
(18/280147)

Поводом четрдесет ту-
жних дана од смрти свог
поштованог и вољеног
кума и друга

СЈЕКЛОЋА
СВЕТИСЛАВА

НЕЗЕ
Ожалошћени кум из да-
леке Канаде САША ВИТ-
МАН са породицом

(19/280147)

Поводом четрдесет ту-
жних дана од смрти свог
поштованог и вољеног
кума и друга

СЈЕКЛОЋА
СВЕТИСЛАВА

НЕЗЕ
Ожалошћени кум

НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ
са породицом

(20/280147)

Прошле су четири године откако ниси са нама.

Али наша љубав не пролази...

ЂОРЂЕ КРСТИЋ
1950–2015.

Окупићемо се са родбином и пријтељима у неде-

љу, 21. јула 2019, у 11.30, на Старом православ-

ном гробљу.

ДАНИЦА, ДУШИЦА и МИЛИЦА

(27/280195)

ПЕТАР

ЂОРЂЕВИЋ
21. VII 2002 – 21. VII 2019.

Твоји најмилији
(29/280205)

СЕЋАЊЕ

на наше драге

РАДИВОЈЕ ПЕТАР

РАША ПЕРИЦА

БЛАГОЈЕВИЋ БЛАГОЈЕВИЋ
1922 – 20. VII 2003. 1952 – 23. VII 1996.

ЛИДИЈА и ЈОВАНКА

(31/280207)

22. јула 2019. навршава-
ју се три године откада
није са нама наш вољени

МИТЕ
НАКОВСКИ

Заувек у нашим срцима
и сећању.

Твоје сестре: 
ЦВЕТАНКА БАЊАШ и

ЦВЕТАНКА СТОЈЧЕВСКИ
са породицама

(37/280219)

МИЛИЋ

ПЛАНИЋ
2011–2019.

С љубављу те чувамо

од незаборава.

Твоји најмилији

(40/280228)

У суботу, 20. јула 2019. године даваћемо шесто-

месечни помен

БОШКУ СРЕТЕНОВИЋУ

Љубави недостајеш сваким даном све више и

више...

Увек ћу те волети.

Твоја ВЕРА

(42/280237)

ДЕСАНКА
МАРКОВИЋ

16. VII 2012 – 16. VII 2019.

Увек у сећању.

ЖИКА, АЦА и ВУК
(3/280113)

МИРОСЛАВ

ЈАКОВЉЕВИЋ
2009-2019.

Време пролази, а бол

и туга заувек остају.

Мајка ДЕСА и сестре

МИРА и МИЛЕНА

са породицом
(70/280329)

ВЛАДИМИР ИЛИЋ
2000–2019.

Време пролази, а бол и туга заувек остаје.

Твоји најмилији: мајка МИЛЕНА и сестра

АЛЕКСАНДРА с породицом

(71/280329)

Четрдесетодневни

помен драгом

ПЕТРУ

ИЛИЈИНУ

од породица

САВКОВИЋ, 

БУИШИЋ

и АЛЕМПИЈЕВИЋ
(58/280284)

Прошло је шест ме-

сеци откако више ни-

си са нама

БОШКО

СРЕТЕНОВИЋ

Породица

СРЕТЕНОВИЋ

(60/280295)

22. јула 2019. навршава
се четрнаест тужних го-
дина од смрти

РИСТИЋ ВЕМИЋ
ВЕРИЦЕ

Нека те у тишини веч-
ног мира прати моја љу-
бав јача од заборава.

Твоја СНЕЖА
(50/280260)

24. јула 2019. навршава
се четрдесет тужних да-
на од смрти

ХИЛДЕ

ФУТИЋ
1940–2019.

Нека те у тишини веч-
ног мира прати моја љу-
бав јача од заборава.

Твоја СНЕЖА
(51/1280260)

ВИКТОР

ЛЕВЕР
1996–2019.

Знао си колико смо те
волели, али никада не-
ћеш сазнати колико нам
недостајеш.

Супруга МИЛЕВА и ћер-

ке ВЕСНА и ЈАСНИЦА
(53/280264)

СЕЋАЊЕ

ТОДОРА

МИЛКОВИЋ
2013–2019.

Недостајеш.

Твоји најмилији

(68/280319)

18. јула 2019, у 11 сати, на Новом гробљу у Пан-

чеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашем

вољеном

РАДОМАНУ АВРАМОВИЋУ
1950–2019.

С љубављу и поштовањем твоји најмилији

Породица АВРАМОВИЋ

(89/280363)

ДРАГАНА

МРЂА

Прошло је тужних

шест месеци ….

Бол и туга за тобом

никада неће проћи.

Твоја породица
(87/280359)

Обавештавамо пријатеље и родбину да ће се у суботу, 20. јула 2019,

у 10 сати, на Новом гробљу, одржати шестомесечни помен нашој

вољеној

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

Бол и туга никад неће проћи. Наша срца куцају за тебе.

Недостајеш мама, Цуле.

Ти си била и остајеш наша звезда водиља.

Заувек у мислима са тобом, твоји: ћерка ТИЈАНА, синови САША и

БРАНА, отац БРАНО, сестра САЊА и брат ГОРАН
(57/

СЕЋАЊЕ

ВУКОЈЕВИЋ

ПЕРО ЉУБИЦА
10. II 1945 – 20. VII 2001. 24. V 1948 – 24. VII 2016.
Oстајете заувек у сећањима. Ваши најмилији

(91/280368)

20. јула 2019. даваћемо
двогодишњи помен

НАДИ ВЕЛИМИРОВИЋ

Син НЕНАД, снаја МИ-
РА и унука ИВАНА

(96/280376)
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Време пролази, туга и бол остају

МУНИЋ

СНЕЖАНА ВЛАСТИМИР СТОЈНА
27. VII 2016. 25. VII 2011. 23. VII 2018.

Њихови најмилији

(1/280100)

У суботу, 23. јула, навршава се година откада ни-

је са нама наша

СТОЈНА МУНИЋ

Тога дана, у 11 сати, даваћемо помен.

Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Син МИЛАН и ћерка НАДА са породицама

(2/280100)

ПОМЕН

ВАЛЕНТИН

МАРИЋ ВАЊА

24. јула навршава се је-

данаест година бола и

туге за мојим дететом.

Неутешна мајка

МИЛИЦА
(6/280119)

ЖИВКО

ЧАКАЛИЋ
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
(10/280130)

Најдража наша

ПАВИЦЕ

Четрдесет дана прође као трен, а ти недоста-

јеш све више...

Тужни с љубављу твоји: ДРАГАНА, 

ВЛАДАНА и ПРЕДРАГ

(13/280132)

Драга

ПАВИЦЕ

Прође четрдесет дана од твог одласка...

Успомену на тебе чуваће прија ЗЛАТА и ДАНИЈЕЛА

(14/280132)

Драга наша другарице

ПАВИЦЕ
Твојим одласком пре
четрдесет дана преки-
нуто је наше дугогоди-
шње пријатељство.

Остаћеш заувек у срци-
ма твоје НЕВЕНКЕ и
ЉУБИЦЕ са породицама

(12/280132)

Трогодишњи помен нашој драгој

СНЕЖАНИ МУНИЋ
Рођ. Вуловић

1956–2016.
МИКИ и МИЛОШ

(16/280140)

22. јула навршава се

шест месеци како си

отишао тихо, како си

и живео, а твој лик и

доброта не бледе

НИКОЛА

РОКНИЋ

Твоји: супруга СОЊА,

ћерка СЛАЂАНА

и син МИЛАН

са породицама

(17/280145)

Тридесет четири годи-

не од смрти моје драге

мајке

РАКИЛЕ

ЂЕШИН

Њен син БРАЦА

У суботу, 20. јула, у

10.30, даваћемо годи-

шњи помен мојој су-

прузи

ТОНИ ЂЕШИН

Њен супруг БРАЦА

са породицом

(21/280152)

Драгом тати, супругу и деди

ДУШАНУ ГОЛИЋУ
1943–2019.

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

21. VII 2016 – 2019.

ЖИВОРАД АНЂЕЛКОВИЋ

ЖИКА
Био си наша звезда даница, сијао, радовао се,

љутио, патио, а онда се изненада појавила зве-

зда падалица, која те узела и одвела заувек.

Твоји: мајка СТОЈАНКА, сестра НАДА, зет

СЛАВКО, с децом ВЛАДИМИРОМ и ДРАГАНОМ
(33/280211)

СЕЋАЊЕ

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

Твој СТОЈАН

(35/2802159

18. јула 2019. наврша-

ва се двадесет осам

година откад није ме-

ђу нама наш вољени

син и брат

ДЕЈАН

БАЧВАНСКИ

Време као да стоји,

успомене живе и да-

ље.

Љубав је стварно

вечна.

Твоји најмилији

(46/280252)

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

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 јед-

на љубав остала у неком лепшем времену, да

заувек бескрајно замрзнута стоји!

АЛЕКСАНДАР са породицом

(48/280255)

СЕЋАЊЕ

РАНКО

ИЛИНЧИЋ
25. VII 1995 – 25. VII 2019.

Вољени никад

не умиру.

Твоји: мати и ћале
(47/280254)

Сећање на родитеље

ЛАКУШИЋ

ДРАШКО НЕВЕНКА
17. VII 1987 – 17. VII 2019. 13,5 година

Ћерка БРАНКА с децом(56/280279)

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

МИРЈАНИ АНЂЕЛКОВ
рођ. Крчадинац

Знала си колико те волимо, али никада нећеш сазнати
колико нам недостајеш.
Са љубављу и поносом ћемо те помињати и чувати у на-
шим срцима.

Твоји најмилији
(74/280334)

Драга мама

ЉИЉАНА

ВИТОМИРОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2019.

Скупиле су се године

туге и бола, одузето

ми је парче душе.

Твоја ДРАГАНА

са породицом

(67/280318)

ЉИЉАНА

ВИТОМИРОВ
24. VII 1994 –24. VII 2019.

Сећање на нашу дра-

гу мајку и баку, на

њену доброту и неиз-

мерну љубав.

Увек твоји: ВЛАДА,

МИЛЕНА, САРА

и ПЕТРА

(69/280319)

ЉИЉАНА

ВИТОМИРОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2019.

Године су прошле а

моја туга туга Тобом

никада.

БРАНКА и ЛАЗА

са породицом
(38/280221)

Седам година није са

нама наша драга

СЛОБОДАНКА

МАНДИЋ
1950–2012.

Оставила си трагове

који се не бришу и до-

броту која се памти.

МИЛАН, КАЋА, 

ДЕЈАН, САЊА и АЦА

(55/280274)
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ПО ЧИ ЊЕ 51. ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА

Ма ње сред ста ва, ма ње уче сни ка
Тра ди ци о нал на ли ков на ма ни -
фе ста ци ја „Де ли блат ски пе сак”,
ко ја се ове го ди не одр жа ва пе -
де сет пр ви пут, по че ће у пе -
так, 19. ју ла, у Пе шча ри.

Ове го ди не, због ма ње сред -
ста ва ко ја је КПЗ до би ла за ор -
га ни за ци ју ко ло ни је, би ће ма -
ње уче сни ка не го ина че. Из ино -
стран ства ће до ћи Сте фан Ан -
чев ски (Ку ма но во, С. Ма ке до -
ни ја) и Не ве ли на Ја на ки е ва
(Пле вен, Бу гар ска). Уче сни ци
из ли ков них цен та ра Ср би је би -
ће Ве ли зар Кр стић (Бе о град),
На та ша Бу ди мли ја (Бе о град),

Је ле на Пу ље цо вић (За је чар),
Ма ри ја Алек сић (Ниш), Звон -
ко Па вли чић (Ко сов ска Ми тро -
ви ца) и То ми слав Су хец ки (Вр -
шац). У ко ло ни ји ће ства ра ти и
пан че вач ки умет ни ци Ива на
Што пуљ, Ма ја Ла зић (Ба нат ско
Но во Се ло), Ми ло сав Уро ше -
вић и Дра ган Ђор ђе вић. На раз -
ме ни ће ове го ди не би ти Дра -
ган Ђор ђе вић („Со ко ба ња”), Ми -
ло ван Па нић („Сан џак ин спи -
ра ци ја умет ни ка”, Но ви Па зар),
Са ња Мом чи ло вић („Гам зи град”,
За је чар) и Алек сан дар Ста но -
јев („Ку ма но во”, Ма ке до ни ја).

Ре тро спек тив на из ло жба
„Све до чан ство вре ме на”, ко ја
је ор га ни зо ва на по во дом ју би -
лар не, пе де се те го ди не тра ја ња
ма ни фе ста ци је до са да је пред -
ста вље на у Пан че ву, Сме де ре -
ву и бу гар ском гра ду Ру се, а у
пла ну су Кру ше вац и га ле ри ја
„Цви је та Зу зо рић” у Бе о гра ду.

Рад Ли ков не ко ло ни је по др -
жао је Град Пан че во с 300.000
ди на ра, што је за две ста хи ља -
да ди на ра ма ње не го што је би -
ло прет ход них го ди на.

– Тра жи ли смо ви ше нов ца
не го што смо ина че до би ја ли,

јер смо хте ли да про ме ни мо
ли ков ни ма те ри јал, да уве де -
мо ла не на плат на и ква ли тет -
ни је про фе си о нал не бо је. Та -
ко ђе смо же ле ли да се пла ти
пут уче сни ци ма из ино стран -
ства. Ме ђу тим, ни шта од то га
ни је би ло мо гу ће, па смо се
усме ри ли са мо на то да бу де
одр жа на што ква ли тет ни ја ко -
ло ни ја с нов цем ко ји има мо –
ре као је Сто јан Бо шков, пред -
сед ник Кул тур но-про свет не за -
јед ни це.

Ко ло ни ја „Делиблатски пе -
сак” ће тра ја ти до 26. ју ла.

Дра га на Ку пре ша нин

стрип ау тор

КЊИ ГА: Од 2014. го ди не гра -
фич ки опре мам еди ци ју „На -
гра да Ми лу тин Бо јић за мла -
де пе сни ке“ Би бли о те ке „Ми -
лутн Бо јић“ из Бе о гра да. Док
се при пре мам за илу стро ва -
ње, че сто и не ко ли ко пу та чи -
там текст збир ке. Ме ни по -
себ но ин те ре сант на је збир ка
мла де пе сни ки ње Алек сан дре
Ба ти нић „Ма ло при су ство“
(2019). У пет по ве за них пе -
снич ких це ли на (Inter nos,
Не при па да ња, Ру пе и кли ке -
ри, Пре ва зи ла же ња, Post ter-
gum), ау тор ка на по себ но за -
ни мљив на чин ни же сти хо ве,
гра ди ра ју ћи их све ин тен зив -
ни је и во де ћи чи та о ца кроз
свој пе снич ки уни вер зум. На -
кон чи та ња ове књи ге, оста -
је мо ин спи ри са ни за утвр ђи -
ва њем жи вот них ак си о ма и
лич ном ме ром при су ства у
њи ма. Књи га на не у о би ча јен
на чин (на леп ни це) ви зу ел но
са жи ма Алек сан дрин свет,
илу стру ју ћи сим бо лич но игре
ње них ре чи и лу цид не мен -
тал не дис тор зи је, кроз об лич -
је ста кле ног кли ке ра.

МУ ЗИ КА: На на шем облач -
ном му зич ком не бу, уо ча вам
ван ред ну све тло сну по ја ву:
Кра ља Чач ка (Не над Ма рић).
Кра јем 2016. го ди не ал бу мом
„Зе мља сно ва“ за вр тео се рин -
ги шпил са свим екс клу зив них
но та, ко је му зич ки кри ти ча -
ри оба ви ја ју фо ли ја ма блу за,
ро ка и џе за, а та му зи ка је
ипак не бру ше на есен ци ја, ису -
ви ше је дин стве на за би ло ка -
кав опис. Тек сто ви нас раз но -
се кроз љу те обла ке, пра зан
ва здух, ра чу не и стру ју, шал -
те ре и ди јаг но зе, у Ис тан бул.
Дру гим ал бу мом („Спу сти све -
тлост на пут“, 2018) мај стор -
ски раз мо та ва ни ти: пан та ло -
не на бан де ра ма, низ бр до пра -
во, у Љиг! Из но ва чи та ју ћи и
слу ша ју ћи Кра ља Чач ка, вра -
ћам се мир ном то ку, брит кој

ми сли, из во ру су шти не. Ма -
ри ће ва му зич ка и пе снич ка
мно штва пре ли ва ју се из „два
ми ну та сре ће“ у „три ми ну та
сми сла“, са свим ма ле искре
ра до сти и ту ге, ко ји ма слу ша -
лац би ва оп чи њен у сјај но обо -
је ном све тло сном сно пу.

ФИЛМ: „По след ња аван ту ра
Как тус Ба те“ (2018, ре жи ја
Ђор ђа Мар ко ви ћа) је нео би -
чан ани ми ра но-игра но-до ку -
мен тар ни филм ко ји за ме не
оста је јед на ко уз бу дљив пред
сва ку сле де ћу про јек ци ју. Ис -
пу њен је и ис пре пле тен па ра -
лел ним вре мен ским то ко ви -
ма и не сва ки да шњим при ча -
ма ко је гле да о це во де у уло ге
оче ви да ца, са вре ме ни ка, ис -
тра жи ва ча, а он да нас вра ћа ју
у се бе са ме, пи та њи ма о гре -
шка ма, пра шта њу, кри ви ци,
од го вор но сти, тј. под се ћа ју на
све исти не ко је се на ла зе на
сре ди ни пу та. У фил му наш
по зна ти стрип ау тор, Алек сан -
дар Зо граф, раз от кри ва део
ми сте ри је жи во та и де ла стрип
ау то ра Вељ ка Коц ка ра, ко ји је
ства рао у оку пи ра ном Бе о гра -
ду (Дру ги свет ски рат). За ин -
три ги ран стри пом „Как тус Ба -
та“ ко ји про на ла зи на пан че -
вач кој бу вљој пи ја ци, Зо граф
кре ће у не из ве сну аван ту ру у
ко јој из стри па ожи вља ва (и
пра ти га) ани ми ра ни как тус у
цр ве ној сак си ји.
Об ја шње ње: Тех нич ком гре -
шком, текст об ја вљен на овом
ме сту у бро ју 4820, с пот пи -
сом Дра га не Ку пре ша нин, раз -
ли ко вао се од ори ги на ла. Са -
да об ја вљу је мо ау тен тич ну ау -
тор ки ну вер зи ју.

Све тлу ца ви кли ке ри

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Про грам ће се
одржава ти у два
града: Ан гу ле му 
и Пан че ву

У окви ру по се те пред сед ни ка
Ре пу бли ке Фран цу ске Ема ну е -
ла Ма кро на Ре пу бли ци Ср би -
ји, у Бе о гра ду је у по не де љак,
15. ју ла, пот пи сан спо ра зум о
са рад њи у обла сти кул ту ре и
стри па из ме ђу фран цу ских и
срп ских ин сти ту ци ја – Фран -
цу ског ин сти ту та у Ср би ји, ко -
ји је и ини ци ја тор спо ра зу ма,
Ме ђу на род ног цен тра за стрип
и илу стра ци ју (Ан гу лем, Фран -
цу ска), Гра да Пан че ва и Аген -
ци је „Ко му ни карт”.

Спо ра зум о са рад њи пот пи -
са ли су Жан-Ба тист Ки зен, ди -
рек тор Фран цу ског ин сти ту та
у Ср би ји, Пјер Лун ге ре ти, ге -
не рал ни ди рек тор Ме ђу на род -
ног цен тра за стрип и илу стра -
ци ју (CIBDI), Са ша Па влов,
гра до на чел ник Пан че ва, и Мо -
ни ка Ху сар То кин, ди рек тор -
ка Аген ци је „Ко му ни карт” из
Пан че ва.

– По себ но ме ра ду је што је
Град Пан че во ода бран као ме -
сто су сре та фран цу ских и срп -
ских стрип ау то ра и ау тор ки и
што је по зив Фран цу ског ин -
сти ту та да бу де мо део про јек -
та до шао у вре ме ка да се Пан -
че во као град све ви ше отва ра
ка Евро пи. Кул ту ра и умет ност
су за нас ва жни, јер на нај бо љи
на чин ван гра ни ца про мо ви шу
на ше кул тур но и мул ти ет нич -
ко на сле ђе, али и са вре ме ну
умет ност ко ју на ши умет ни ци
ак тив но ства ра ју – ис та као је
Са ша Па влов, гра до на чел ник
Пан че ва.

Спо ра зу мом је пред ви ђе но
ус по ста вља ње пр вог ре зи ден -

ци јал ног про гра ма у обла сти
стри па из ме ђу Фран цу ске и Ср -
би је, ко ји ће се од на ред не го -
ди не одр жа ва ти у два гра да:
Ан гу ле му и Пан че ву. Циљ овог
спо ра зу ма је ја ча ње умет нич -
ке, на уч не, пе да го шке и кул -
тур не са рад ње из ме ђу две зе -
мље. Из ме ђу оста лог, спо ра зум
пред ви ђа за јед нич ку ор га ни за -
ци ју ра ди о ни ца и обу ка на ме -
ње них цр та чи ма, раз вој на уч -
не са рад ње у ви ду сту ди ја и
чла на ка ко ји се ти чу срп ског
стри па с ци љем ус по ста вља ња
би бли о граф ске ба зе, раз ме ну
до ку ме на та и би бли о граф ских
по да та ка, ко про дук циј ски рад
на из ло жба ма, ор га ни за ци ју по -
зај ми ца стрип-ра до ва и дру го.

– Ве ли ка је част би ти пре по -
знат од стра не Фран цу ског ин -
сти ту та у Ср би ји као од го ва ра -
ју ћи парт нер на овом про јек -
ту, си гур но нај зна чај ни јем до
са да у обла сти стри па у на шој

зе мљи. Фран цу ски но си лац спо -
ра зу ма, Ме ђу на род ни цен тар
за стрип и илу стра ци ју у Ан гу -
ле му, углед на је и ин тер на ци -
о нал но по зна та уста но ва и ми
ће мо у на ред ном пе ри о ду учи -
ти од њих, али и ак тив но ра ди -
ти на про мо ци ји срп ске стрип-
сце не у Фран цу ској, уз по моћ
на шег се лек то ра Са ше Ра ке зи -
ћа (али јас Алек сан дар Зо граф),
ко ји од лич но по зна је до ма ћу
стрип-сце ну – из ја ви ла је Мо -
ни ка Ху сар То кин, ди рек тор ка
Аген ци је „Ко му ни карт”, по во -
дом пот пи си ва ња спо ра зу ма.

Аген ци ја „Ко му ни карт” по -
след њих го ди на у Пан че ву ор -
га ни зу је „Но ва фе сти вал”, у
окви ру чи јег се про гра ма одр -
жа ва и по се бан сег мент са ак -
цен том на са вре ме ном ау тор -
ском стри пу. Про шло го ди шња
из ло жба „Европ ско на сле ђе у
са вре ме ном стри пу и илу стра -
ци ји” оку пи ла је пе де сет ау -

то ра из це лог све та, а увр ште -
на је и у на ци о нал ни про грам
зва нич ног обе ле жа ва ња Го ди -
не европ ског кул тур ног на сле -
ђа. Ове го ди не Ми ни стар ство
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре -
пу бли ке Ср би је ода бра ло је ту
из ло жбу као је дан од про гра -
ма ко ји ће би ти пред ста вље -
ни у Кул тур ном цен тру Ср би -
је у Па ри зу.

Фран цу ски ин сти тут у Ср би -
ји ак тив но по др жа ва са вре ме -
не стрип-ау то ре у на шој зе мљи.
Има ју ћи у ви ду да је у Фран -
цу ској 2020. го ди на про гла ше -
на го ди ном стри па, умре жа ва -
ње Ме ђу на род ног цен тра за
стрип и илу стра ци ју у Ан гу ле -
му и Аген ци је „Ко му ни карт” у
Пан че ву, уз све срд ну по др шку
Гра да Пан че ва, а на ини ци ја -
ти ву Фран цу ског ин сти ту та у
Ср би ји, ве ли ки је под стрек за
срп ску ау тор ску стрип-сце ну и
њен раз вој.

Културни телекс
МУ ЗИ КА
Од пет ка до не де ље, 19–21. ју ла, ба шта До ма омла ди не, та -
ми шки кеј и На род ни му зеј: фе сти вал „Wrong”.
Од пет ка до не де ље, 19–21. ју ла, та ми шки кеј: ју би лар ни
два де се ти мо то-скуп.

ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ ФЕ СТИ ВАЛ

Но ва му зич ка енер ги ја у гра ду
Три да на, 
три ло ка ци је 

Од пет ка до не де ље, 19–21. ју -
ла, у Пан че ву ће на три ло ка -
ци је би ти одр жан фе сти вал
„Wrong”, ко ји се прет ход них
пет го ди на одр жа вао у Бу гар -
ској, у ме сту на до мак Со фи је.

Би не ће се на ла зи ти на та -
ми шком ке ју, у ба шти До ма
омла ди не и у ба шти На род ног
му зе ја. На сту па ће са ста ви „Dog
Eat Dog”, ONYX, „Delinquent
Habits”, „Dope D. O. D.”, „Deez
Nuts”, „God Is An Astronaut”,
„Ис каз”, „Ри там не ре да”, „Smo-
ke Mardeljano”, „Bvana Herba-
lajzer”, „Mikri Maus”, „The Un-
derground Youth”, „Rolo Tomas-
si”, „Superhiks”, „Bitipatibi”, „The
Virginmarysmarys”, „The Black
Swells”, „Dok7” и „Tus Nua”.

Иде ја да се фе сти вал пре ме -
сти у наш град на ста ла је про -
те кле го ди не, ка да је у окви ру
ове ма ни фе ста ци је на сту пио
пан че вач ки бенд „Ис каз”. Фе -
сти вал је био зва нич но от ка -
зан, али су не ки кон цер ти одр -
жа ни. Пре ма ре чи ма Зо ра на

Сте фа но ва, фронт ме на са ста -
ва „Ис каз”, ли ста из во ђа ча би -
ла је од лич на, али мо жда бу -
гар ска пу бли ка ни је то ли ко за -
ин те ре со ва на за ове му зич ке
жан ро ве. 

– Ми слим да Ср би ја има
бо га ту фе сти вал ску исто ри ју
и кул ту ру. Има те фе сти ва ле
као што су „Ги та ри ја да”, „Ег -
зит”, „Ар се нал” и мно ги дру -
ги. Зна мо да Пан чев ци во ле
и ра до до че ку ју ан дер гра унд
из во ђа че, па смо на Зо ра нов
пред лог од лу чи ли да ове го -
ди не фе сти вал одр жи мо у ва -

шем гра ду – ре као је ор га ни -
за тор фе сти ва ла Ни ко лај
Маре ков. 

На фе сти ва лу ће, по ред стра -
них гру па, на сту пи ти и ло кал -
ни бен до ви. 

– Екс клу зи ва је да ће до ћи
култ ни хип-хоп са став из Њу -
јор ка – ONYX, што фе сти ва лу
да је те жи ну. По др шка сти же и
из зе ма ља у окру же њу. Ве ли ка
је ово при ча за ова ко ма ли град
– на гла сио је Сте фа нов.

Ор га ни за то ри су же ле ли да
за др же кон цепт, али да има ју
што ви ше раз ли чи тих бен до -

ва. Му зи ка ко ју ће из во ди ти је
хип-хоп, по строк, ска, рок, панк
и екс пе ри мен тал, а са ста ви ће,
пре ма вр сти му зи ке, би ти по -
де ље ни по стеј џо ви ма. На ре -
ци ће би ти по строк и пси хо де -
лич ни бен до ви, док ће се у До -
му омла ди не сви ра ти ур ба ни ја
му зи ка. У дво ри шту му зе ја сви -
ра ће ни шки са став „Eyot”, ко ји
из во ди џез фјужн. 

– Циљ нам је да спо ји мо љу -
де и да им при бли жи мо ову
вр сту му зи ке. Бен до ви ко ји ће
на сту пи ти ни су до са да до ла -
зи ли у Ср би ју, а по себ но не у
наш град. Же ли мо да им по ка -
же мо да по сто ји дру га стра на
и љу ди ко ји слу ша ју ову вр сту
му зи ке – ре као је Зо ран Сте -
фа нов.

Он је до дао да ће до ћи бен -
до ви ко ји су у вре ме ка да су
на ста ли но си ли епи тет ква ли -
тет них из во ђа ча.

Пан че во је про гла си ло
фести вал „Wrong” град ском
ма ни фе ста ци јом, а ло кал ну
по др шку за одр жа ва ње фе сти -
ва ла омо гу ћио је Дом омла -
ди не Панчево.

ИЗ ЛО ЖБА „ВА ЈА РИ/ВА ЈАР КЕ СР БИ ЈЕ”

Ра зно вр сност сти ло ва
и по е ти ка

У На род ном му зе ју у уто рак,
23. ју ла, у 19 са ти, би ће отво -
ре на из ло жба „Ва ја ри/ва јар -
ке Ср би је” у ор га ни за ци ји Ва -
јар ске сек ци је УЛУС-а.

На рас пи са ни кон курс ја -
ви ло се пре ко де ве де сет умет -
ни ка, а иза бра но је да ра до ве
из ло жи се дам де сет дво је ау -
то ра. Умет ни ци су раз ли чи -
тих ге не ра ци ја, по е ти ка и

стил ских опре де ље ња. Из ме -
ђу оста лих, уче ство ва ће Ра -
дош Ан то ни је вић, Оли ве ра
Пар лић Ка ра јан ко вић, Ми ли -
ја Не шић, Де јан Ка лу ђе ро -
вић, Го ран Де спо тов ски, Ве -
сна Ве сић Цр но бр ња, Сел ман
Тр то вац, Дра ган Ђор ђе вић и
Вик тор Киш.

Ове го ди не су пр ви пут ус -
по ста вље не и на гра де.

ФРАН ЦУ СКО-СРП СКА СА РАД ЊА

СПО РА ЗУМ У ОБЛА СТИ КУЛ ТУ РЕ И СТРИ ПА
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НАШ ГОСТ: ЧЕ ДО МИР МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, ИКО НО ПИ САЦ

ДУ ХОВ НИ ПУТ УМЕТ НИЧ КЕ ДУ ШЕ
Че до мир Ми ло са вље вић је ро -
ђен 1960. го ди не у Пан че ву.
Ди пло ми рао је на Фа кул те ту
ли ков них умет но сти у Бе о гра -
ду, на од се ку сли кар ства, у кла -
си про фе со ра Во ји сла ва То до -
ри ћа. Све ште ник је Ми тро по -
ли је цр но гор ско-при мор ске и
ба ви се ико но пи сом.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Би ли сте по ла -
зник Шко ле цр та ња До ма омла -
ди не и та мо сте се при пре ма -
ли за упис на Ака де ми ју. Ка ко
пам ти те то ис ку ство?

ЧЕ ДО МИР МИ ЛО СА ВЉЕ -
ВИЋ: Шко ла цр та ња је би ла
кључ на за мој жи вот. У на из -
глед не ва жним до га ђа ји ма ве -
о ма че сто у жи во ту мла дог чо -
ве ка би ва пре крет ни ца. То
углав ном схва ти мо тек ка сни -
је, као и про ма шај због не -
при хва та ња иде ал не мо гућ но -
сти. Јер мла ди чо век се про -
ве ра ва и кроз ва тру и кроз во -
ду да би ис пу нио жи вот ни циљ.
Пе ри од са зре ва ња у умет но -
сти тра је и до три де сет пет го -
ди на. Има мно го да на за пре -
ми шља ње због не у спе ха и са -
свим ма ло ра до сти. Ра дост
успе ха ме ри мо ми ну ти ма. По -
сто је кон стант на бри га и
дилема, да ни не из ве сно сти и
си ро ма штва.

У пр вој го ди ни уче ња у Шко -
ли цр та ња од из у зет не ва жно -
сти био је Че до мир Ке сић, ака -
дем ски сли кар и мој пр ви мен -
тор. Имао сам искре ног пе да -
го га са стр пље њем. Су здр жан
у ко мен та ри ма, али и од лу чан.
Не ко ли ко ме се ци пре при јем -
ног ис пи та пре по ру чио ми је
да кре нем у Шко лу цр та ња у
Шу ма то вач кој ули ци у Бе о гра -
ду. Про из вод та ко до брог ру -
ко во ђе ња био је мој упис на
Ли ков ну ака де ми ју у Бе о гра ду
1982. го ди не.

l За вр ши ли сте сли кар ство,
али је сви ма ма ње по зна то ка -
ко сте по че ли да се ба ви те ико -
но пи сом. Да ли мо же те да нам
ис при ча те ка ко сте се од лу чи -
ли на то? И уоп ште ваш су срет
с ре ли ги јом?

– Пре о бра жај се до го дио у
ма на сти ру Бла го ве ште ње. Ра -
дио сам с ре ста у ра тор ском
еки пом За во да за за шти ту спо -
ме ни ка, „упао” сам као за ме -
на. Био ми је то дру ги бо ра -
вак у ма на сти ру, као по моћ -
ни ка на ре ста у ра ци ји фре са -
ка. Ни сам био кр штен, имао
сам два де сет се дам го ди на.
Ду хов ник отац Ја ков, игу ма -
ни ја Ми ха и ла са се стрин ством,
сви на сме ја ни и бе за зле ни као
де ца. Ја не кр штен гле дам „те -
сла шким” очи ма и ми слим се:
с де сне стра не ста рац ду хов -
ник и мо на хи ње ко ји нас хра -
не и увек до бро рас по ло же ни,
а с ле ве стра не ре ста у ра то ри
ко ји у по та ји при ча ју ви це ве
о њи ма и у цр кви пу ше и слу -
ша ју тран зи стор. Ка жем мо -
на хи ња ма: „Ови љу ди вам се
под сме ва ју”, а оне као да не
чу ју, оста ју исто она ко бла го -
род не. Игу ма ни ја ме пи та чи -
ји сам и ја од го ва рам све ка ко
на ла же до бро вас пи та ње, по -
след ње ка жем да ни сам кр -
штен. Ста ри ци као да су из -
ра сла кри ла, по чи ње ви со ким
гла сом: „Оче Ја ко ве, при пре -
ми се да су тра кр стиш Че до -
ми ра, зо ви те Жи во ји на, по бо -
жног при ја те ља ма на сти ра, да
бу де кум, а ти, Че до ми ре, да
поч неш да по стиш да би се
при че стио по сле кр ште ња”.
Ду хов ник отац Ја ков кр стио
ме је 7. ју ла 1987. го ди не. Не -
ко ли ко да на ка сни је отац Ја -
ков је са мном раз го ва рао, се -
де ли смо по ред цр кве, лет ње
по под не, и он ми ка же: „Ба та
Че до, не бих се из не на дио да
по ста неш све ште ник”.

l Ка кве ду хов не при пре ме
прет хо де ико но пи су?

– Основ на ду хов на при пре -
ма гла си: „Бо луј бол не бо ле -
сти да би те ми мо и шао бол
су јет них бо ле сти”. Крат ко

тума че ње је: да би на шао „жи -
ву” во ду, до бро ћеш се об лат -
ња ви ти. Али ту при зо вем у се -
ћа ње стар ца Ја ко ва, ње го во тр -
пље ње и пре бро дим про блем.
Су јет не бо ле сти су ве ли ка те -
ма и не мо же се сва ком обе -
ло да ни ти; они ко ји бо лу ју од
њих пре по зна ју се по то ме што
го во ре о сво јим по бе да ма и
ту ђим гре си ма. 

При пре ма за ико ну ап со лут -
но ис кљу чу је гор дост, сли кар
ико на је онај ко ји ка же искре -
но: „Цр њи од угља, го ри од сва -
ког”. По ред лич не, скром не
при пре ме, по треб но је уче шће
у све ште ном бо го слу же њу, да
би ико но пи сац ви део у сва ком
ли цу од раз Бо жи јег ли ка. Ако

је не ко ико но пи сац, а из „оправ -
да них раз ло га” не иде на бо го -
слу же ња и ни је ак ти ван уче -
сник у жи во ту цр кве, пре ти му
опа сност да нео сет но скре не у
ду хов ну пре лест. Упо знао сам
не ке од њих.

l Ко је ка но не је нео п ход но
ис по што ва ти ка да су ико не у
пи та њу?

– Са мо је је дан ка нон (пра -
ви ло) и он гла си: „Не иди код
слав них ико но сли ка ра, не го
код оних ко ји ни су на гла су,
да би се на у чио сми ре њу”. Mој
ду хов ни отац у ико но пи су био
је мо нах Гри го ри је. Он сам
ни је био ико но пи сац, али је
био да ро вит и вешт ду бо ре зац,
мај стор су ми на га ши па пи ра и
пр во за мо на ше ни у плод ној ду -
хов ној ка ри је ри ми тро по ли та
Ам фи ло хи ја (Ра до ви ћа). Епи -
скоп ба нат ски Хри зо стом ру -
ко про и звео ме је, пре ма древ -
ном пра ви лу, у чин ико но пи -
сца и до де лио ми гра ма ту с
на по ме ном: „Да ни ко ко ни је
по све ћен не мо же из о бра жа -
ва ти све те ли ко ве”. То је би ло
на пра зник Об ре за ња Го спод -
њег 14. ја ну а ра 1995. го ди не у
Хра му Ус пе ња Пре све те Бо го -
ро ди це у Пан че ву. Мо ли твом

митро поли та Ам фи ло хи ја из
су вог цр но гор ског ка ме на по -
те кла је во да, имам част да
ми је он био ду хов ни узор, ру -
ко по ло жио ме је за ђа ко на
1999. го ди не, а за тим и за све -
ште ни ка у Цр ној Го ри. Увек
ми је основ на де лат ност би ла
ико но пис и бо го слу же ње.

l На ру чи о ци ве ро ват но има -
ју раз ли чи те же ље, али ко ли ко
сло бо де ико но пи сац има при
сли ка њу ико не?

– Увек ме из не на ди пи та ње
о сло бо ди у ико но пи су. То је
за ме не пи та ње лич ног сен зи -
би ли те та, осе ћа ја за склад бо -
ја и про пор ци је. Да нас, на мо -
ју жа лост, вла да страх од „гре -
шке у не ком од ка но на ико -

но пи са” и бес ко нач но се по -
на вља ју (ко пи ра ју) исти древ -
ни пред ло шци. Страх је и код
на ру чи о ца, а и код ико но пи -
са ца. У по след ње вре ме имам
став да не мо гу на ру чи о ци би -
ра ти, по прин ци пу „хтео бих
ова кву ико ну Св. Јо ва на, да
гле да ова ко, да бо ја бу де ова -
ква”, не го мо гу са мо ка жу име
све ти те ља и ди мен зи је. О све -
му оста лом од лу чу јем ја, с ри -
зи ком да је не пре у зму ако им
се не сви ди. То ком прет ход не
две го ди не је дан ди ван чо век
је на ру чио не ко ли ко ико на;
са мо би од ре дио ве ли чи ну и
то би би ло све. Ка да бих на -
сли као ико ну, по звао бих га и
ре као: „Све што си за ми шљао,
у ве зи са из гле дом ико не, са -
да је са свим дру га чи је”. А он
је увек од го ва рао: „То сам и
оче ки вао”.

l Ко је све тех ни ке по сто је и
шта ви кон крет но при ме њу је -
те у свом ра ду?

– Ко ри стим све тех ни ке у
ико но пи су, не мам пред ра су де.
Углав ном је ве зи во јај ча но, али
и ту ужи вам у мо ди фи ка ци ји,
на при мер до да јем сир ће уме -
сто во де, или ви но, или пак
бал зам. Акрил но ве зи во с

пигмен том ми је ве о ма че сто у
упо тре би. У по ну ди је из о би ље
са вре ме них ма те ри ја ла.

l Ка кав је ге не рал но од нос
љу ди пре ма ико на ма? Ка ко др -
жа ти ико ну у ку ћи и ко ји су
об ре ди ве за ни за њу у по ро -
дич ном до му?

– Ико на Го спо да Ису са Хри -
ста и Пре све те Бо го ро ди це и
све ти те ља у на шем до му је
кон такт са оно стра ним, ду хов -
ним и рај ским оби те љи ма. Од -
нос је мо ли тве ни раз го вор с
пр во ли ком по мо ћу ико не. Те -
о ло ги ја у бо ји је је дан од на -
зи ва ико но гра фи је. Углав ном
Ср би у сво јим до мо ви ма има -
ју слав ске ико не и та ко на ста -
вља ју тра ди ци ју са сво јим пре -
ци ма. Сла ва по ма же и код пре -
по зна ва ња у род бин ским од -
но си ма, мој отац је увек го во -
рио: „Крв ни је во да”. Тре ба ло
ми је до ста вре ме на да схва -
тим ту из ре ку.

l Где би тре ба ло да љу ди ку -
пу ју ико не? Да ли је то ва жно?

– Ико не је нај пра вил ни је ку -
по ва ти у ма на сти ри ма; је дан
од раз ло га је мо ли тве ност мо -
на ха или мо на хи ња ико но пи -
са ца, а дру ги раз лог је и по -
моћ ма на сти ру. Опет бих на -
по ме нуо да би би ло бо ље на -
ру чи ти ико ну у по тре би том,
си ро ма шни јем ма на сти ру. Тре -
ба из бе га ва ти ку по ви ну та мо
где је ви со ка про дук ци ја, од -
но сно где се се риј ски сли ка.
Оба ве зно се прет ход но рас пи -
та ти о це на ма ико на да се не
осра мо ти ау тор.

l Да ли се се ћа те ко ја је пр -
ва ико на ко ју сте на сли ка ли?

– Пр ва ико на ко ју сам из ра -
дио би ла је из књи ге „Нов го -
род ске ико не”. Књи гу сам по -
зај мио из би бли о те ке Ака де -
ми је и мо гао сам да је за др -
жим са мо пре ко ви кен да. Да -
кле, на сли као сам пр ву ико ну
за два да на.

l Да ли сли ка те још не што
по ред ико на?

– По не кад бу де не ки пор трет
или мр тва при ро да.

l Ба ви те се и фо то гра фи јом.
– Фо то гра фи ја је за ме не

увек би ла чу до тех ни ке, ла ко -
ћа ре а ли за ци је, а до ступ ност
бр зог „раз ви ја ња сни ма ка” у
ком пју тер ском про гра му по -
ма же ми да се од мо рим. Је дан
од ра них фо то гра фа ре као је:
„Да мо гу да имам де сет фо то-
апа ра та и да их све по ста вим
да сни ма ју исту сце ну, ју рио
бих по све ту да што ви ше до -
га ђа ја за бе ле жим из ви ше угло -
ва”. Би ло је и не ко ли ко из ло -
жби фо то гра фи ја у Бе о гра ду и
Пан че ву, јед на те ма је би ла
му зи ка, а дру га о осо ба ма са
ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма.
У то ку су при пре ме за но ву из -
ло жбу фо то гра фи ја, ко ја ће се
ба ви ти пор тре ти ма глу ма ца
јед ног ама тер ског по зо ри шта
из Пан че ва.

Мир ја на Ма рић

Да ли се се ћа те ка да сте по -
след њи пут гле да ли не ки филм
у би о ско пу? Ко ли ко је вре ме -
на про шло од од лу ке да удоб -
ност фо те ље, кућ ног ам би јен -
та и сли ке на те ле ви зо ру под -
ре ди те сја ју ве ли ког плат на и
је ди ном пра вом до жи вља ју ко -
ји мо же да се осе ти то ком гле -
да ња не ког филм ског хи та у
не кој би о скоп ској са ли?

Пан че во је не кад има ло три
би о ско па: „Зве зду”, „Вој во ди -
ну” и Цен тар за кул ту ру, а да -
нас са мо два: онај у тр жном
цен тру „Биг” (ка ко се од не -
дав но зо ве не ка да шњи „Авив”)
и дру ги, у Кул тур ном цен тру.
За пр ви се мо же ре ћи да је
ствар но свет ски по ком фо ру,
али да до жи вљај ре ме ти пре -
јак звук при ли ком про јек ци -
је сва ког фил ма. За што је то
та ко, за сад не ма об ја шње ња.

По сле про шло го ди шње од -
лу ке НИС-а да по мог не ку -
по ви ну нај но ви јег филм ског
про јек то ра за дво ра ну Кул -
тур ног цен тра про јек ци је фил -
мо ва у тој дво ра ни по но во
под се ћа ју на пра ви би о скоп.
Ме ђу тим, по се те у тој са ли
не у по ре ди ве су са оним то -
ком прет ход них го ди на.

За ста ри је Пан чев це не ма
ди ле ме да су је ди ни пра ви
би о ско пи у Пан че ву би ли „Зве -
зда” и „Вој во ди на”. Они се с
по себ ном но стал ги јом се ћа ју
оног пр вог, јер сма тра ју да за
то има пу но раз ло га.

„Зве зда” је би ла оми ље на
и има ла је ста тус култ ног ме -
ста због то га што су у том би -
о ско пу на ре пер то а ру че сто
би ли ка у бој ски фил мо ви. Ко
од оних ко ји ма је на пр вом
ме сту био тај жа нр ни је во -
лео да оде у „Зве зду”, сед не
на не ку од ста рих и из дрн да -
них сто ли ца и че ка да се по -
га се све тла, па да ужи ва у
аван ту ра ма Џо на Веј на, Га -
ри ја Ку пе ра, Гре го ри ја Пе ка,
Џеј мса Стју ар та, Хен ри ја
Фон де, Клин та Ис тву да и дру -
гих ле ген ди ве стер на? Та квих
не ма.

Ко од љу би те ља ка у бо ја ца
ни је бар не ко ли ко пу та у „Зве -
зди” гле дао „До бар, лош, зао”,
„Би ло јед ном на Ди вљем за -
па ду”, „Тач но у под не”, „Мо -
ја дра га Кле мен ти на” и дру ге
кла си ке ме ђу ка у бој ским фил -
мо ви ма? Ни та квих не ма.

Гле да ти филм у би о ско пу
„Зве зда” био је по се бан осе -
ћај, што и ни је чуд но ако се
узме у об зир да је он са гра -
ђен још 1913. го ди не, под да -
на шњим име ном „Апо ло”, у
Ули ци Мак си ма Гор ког.

Фри дрих Ха у бер, ка ко се
звао чо век ко ји је по кло нио
ово ме сто Пан че ву и Пан чев -
ци ма, учи нио је све да то бу -
де за то вре ме ре пре зен та ти -
ван обје кат. У окви ру би о ско -
па „Апо ло” по сто ја ле су: са ла
с 380 ме ста с бал ко ном, че -
ка о ни ца, би ле тар ни ца и лет -
ња по зор ни ца.

У по чет ку су се све филм -
ске про јек ци је одр жа ва ле уз
му зи ку пра вог ор ке стра. Та ко
је би ло све док Ха у бер ни је
ку пио опре му за звуч не фил -
мо ве и по чео пр ви да при ка -
зу је тон ске филм ске про јек -
ци је у Пан че ву. За хва љу ју ћи
то ме пу бли ка у на шем гра ду
је 1927. има ла при ли ку да пре -
ми јер но од гле да та да шњи ве -
ли ки филм ски хит „Бен Хур”.

По сле Дру гог свет ског ра -
та, по чет ком пе де се тих го ди -
на про шлог ве ка, но ва власт
је пре и ме но ва ла на зив „Апо -
ло” у „Зве зда”. Го ди не 1956.
за тво ре но је пан че вач ко по -
зо ри ште и фор ми ран Цен тар
за кул ту ру. Се дам го ди на ка -
сни је при по је но му је Град ско
пред у зе ће за при ка зи ва ње фил -
мо ва, у чи јем са ста ву су би ли
сви пан че вач ки би о ско пи. Пет

го ди на ка сни је, 1968. го ди не,
из вр ше на је пр ва ве ћа ре кон -
струк ци ја, адап та ци ја и до -
град ња би о ско па „Зве зда” и
ку ће у ко јој се он на ла зио.

На жа лост, по сле то га го ди -
на ма ви ше ни је би ло ни ка -
квих гра ђе вин ских ин тер вен -
ци ја, па је „Зве зда” по че ла
убр за но да про па да. Због до -
тра ја ло сти и број них оште ће -
ња филм ске про јек ци је у том
би о ско пу су пот пу но пре ки -
ну те 1994. го ди не.

На сре ћу, кра јем ок то бра
2013. го ди не „Зве зда” је за -
по че ла свој но ви жи вот. Уз
по моћ Град ске упра ве, Кул -
тур ног цен тра и До ма омла -
ди не, ку ћа у ко јој се на ла зи -
ла „Зве зда” и ње на уну тра -
шњост у пот пу но сти су ре но -
ви ра не, за шта је пла ће но 26
ми ли о на ди на ра.

„Зве зди” је вра ћен ста ри на -
зив („Апо ло”), а не ка да шњи би -
о скоп је пре тво рен у мул ти -
функ ци о нал ни обје кат на 600
ква драт них ме та ра, ко ји се са -
да ко ри сти не са мо за филм -
ске про јек ци је већ и за кон -
цер те, из ло жбе, жур ке, три би -
не, дис ко-ве че ри и дру ге про -
гра ме за мла де. Не са мо да је
ти ме за у ста вље но да ље про па -
да ње „Апо ла” већ је ово не ка -
да култ но ме сто за ста ри је Пан -
чев це по ста ло оми ље но и не -
ким но вим клин ци ма. М. Г.
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БИ О СКОП „ЗВЕ ЗДА”

Ме сто на ко јем су
мно ги ужи ва ли

Чедомир Милосављевић

Биоскоп „Звезда”
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Без разлога сте напети, што мо-
же 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 по-
словне и финансијске аспекте.

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

Колико год ситуација на послу из-
гледа замршено, немојте одустаја-
ти од својих замисли. У тренутку
када све изгледа изгубљено, ситу-
ација се преокреће у вашу корист.
Немојте инсистирати на решава-
њу несугласица с партнером, за-
вршиће се фијаском по вас.

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

Послови ће се низати један за
другим, али ће вам се и исплати-
ти. Будите опрезни ако купујете
електронику да не бисте доживе-
ли непријатности. Љубавни жи-
вот вам је као клацкалица. Упор-
но 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 же-
ље за нечим конкретним.

Нервоза коју осећате у стомаку је
непотребна. Узећете ствари у
своје руке и све ћете експресно
решити, тако да крај седмице до-
чекујете потпуно чистих рачуна.
Следи вам и мањи новчани доби-
так. Љубавни пламен вас је обу-
зео и потрајаће.

Прави тренутак је да кренете у ак-
цију 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.

Припазите да све што радите бу-
де легално, јер у противном мо-
жете доживети непријатности.
Нудиће вам се добра пословна
прилика за партнерски посао.
Када треба, пристаните на ком-
промисе. Стабилна љубавна си-
туација за већину Лавова.

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

Пословна вест коју дуго чекате
стићи ће и биће боља но што сте
се надали. То вам даје ветар у ле-
ђа да почнете да решавате наго-
милане проблеме и дуговања.
Биће и неколико изненадних до-
битака. Почните да планирате од-
мор с породицом или партнером.

Помало сте расејани, али за вас
нема одмора. Већина путовања
биће пословне природе. Имаћете
неколико ненаданих добитака, а
могуће је и склапање доброг по-
сла. Девице које су у вези имаће
прелепе тренутке с партнером,
слободнима предстоји авантура.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Жу та
Ова бес крај но сим па тич на ку ја
раз дво је на је од сво јих бе ба и из -
ба че на на ули цу. Би ла је јед но вре -
ме ис пред рад ње у Ули ци Мо ше
Пи ја де, али та мо су љу ди пре ти ли
да ће је се ре ши ти, па је пре ба че -
на на дру го ме сто. На жа лост, ни
на но вој ло ка ци ји ни је пре те ра но си гур на, с об зи ром на то да
се на ла зи од мах по ред про мет ног пу та на Ко те жу 2.

Жу та је ма ло пла шљи ва што се ти че дру гих ку ца, а љу ди -
ма при ла зи и во ли да се дру жи; ве о ма је уми ља та и ма зна,
иде ал на да не ком бу де ди ван друг.

Би ће сте ри ли са на сле де ћег ме се ца, а све дру го мо же се са -
зна ти на број те ле фо на 065/523-07-46.

До га
Овај до бро ћуд ни џин по ја вио се
на из глед ни от ку да пре не ко ли ко
да на усред Стар че ва. Иа ко ни је ни -
ко га на па дао, љу ди су због ње го ве
ве ли чи не по че ли бес по треб но да
па ни че и стра ху ју.

До га се тре нут но на ла зи у град ском при хва ти ли шту у Вла -
син ској 1 на Ку де љар ском на си пу. Вла сник се ни је ја вљао,
ни ти се не ко дру ги рас пи ти вао за ње га, па уко ли ко га не ко
пре по зна је или же ли да га удо ми, мо же да се ја ви на 352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

У Пан че ву се по чет ком се дам -
де се тих го ди на про шлог ве ка
у лу на-пар ко ви ма и на ва ша -
ри ма по ја ви ла но ва атрак ци ја
– сто ни фуд бал. А он да су мом -
ци (и де вој ке, за што да не),
што у син глу, што у ду блу, по -
ка зи ва ли ре флек се и кон цен -
тра ци ју ба ра та ју ћи с је да на ест
пла стич них игра ча на ни за них
на че ти ри шип ке.

И то је би ло та ко до пре два -
на е стак го ди на, ка да је ова, до -
тад пу ка за ба ва, за хва љу ју ћи
пот пу ним ен ту зи ја сти ма, по -
че ла да пре ра ста у пра ви спорт.

У ме ђу вре ме ну се та ма гич -
на игра из ва шар ских ша три
пре се ли ла у при ват не ку ће,
игра о ни це, тр жне цен тре и што
је нај ин те ре сант ни је – у про -
сто ри је ИТ ком па ни ја.

Ми ни ја тур на фуд бал ска игра
на сто лу за ко јим две или че ти -
ри ру ке упра вља ју с је да на ест
игра ча (гол ман, два бе ка, ве -
зна „пе ти ца” и на па дач ка „трој -
ка”), рас по ре ђе них на че ти ри
шип ке, би ла је си но ним за до -
бру за ба ву. Да у њој по сто ји ви -
ше од то га, не ка ма ги ја, уве ри -
ли су се мно ги ко је је то „не -
што” на мах об у зе ло и не пу шта
мал те не до кра ја жи во та.

Ту те шко об ја шњи ву љу бав
ду бо ко је осе тио и наш су гра -
ђа нин Ми лош Ђор ђе вић, ко ји
је за рад ње жр тво вао мно ге дру -
ге (и ис пла ти ви је) бла го де ти.
Шта ви ше, пре то чио је страст у
ми си ју, па већ два на е стак го -
ди на про мо ви ше сто ни фуд бал
у на шем гра ду, Ср би ји и где
год се за де си.

То га је до ве ло до ме ста пред -
сед ни ка Фе де ра ци је сто ног фуд -
ба ла Ср би је, пр вог и за сад је -
ди ног, а из раз ко ји нај бо ље опи -
су је ње го во би ти са ње на тој
„функ ци ји” је го ли ен ту зи ја зам.

Љу бав на пр ви мах

Но вра ти мо се ко ре ни ма ове
нео пи си во атрак тив не игре, ко -
ју мо же да игра му шко и жен -
ско, ста ро и мла до, па чак и
здра во и, на жа лост, обо ле ло...

– Упра во је је дан од ро до на -
чел ни ка ове игре, шпан ски пе -
сник и ре во лу ци о нар Але сан -
дро Фи ни сте ре, ка да је ви део
по лу по крет ну де цу – жр тве гра -
ђан ског ра та три де се тих го ди -
на про шлог ве ка, по же лео да
им обез бе ди не што што чи ме
би мо гли да скре ну ми сли. Ипак,
пра по че ци на стан ка сто ног фуд -
ба ла се жу чак у 1890. го ди ну,

ка да је у Ве ли кој Бри та ни ји на -
ви јач „То тен хе ма” до био ин спи -
ра ци ју та ко што се на три би на -
ма зе зао ку ти јом ши би ца ма и
дрв ци ма, а ње гов се стрић је, на -
вод но, на пра вио пр ви сто у Аме -
ри ци. Озбиљ ни ја екс пан зи ја кре -
ну ла је че тр де се тих го ди на у
Фран цу ској и Ита ли ји, а се вер -
ни део Апе нин ског по лу о стр ва
је ко лев ка сто ног фуд ба ла какав

ми зна мо. Та мо на ма лом про -
сто ру по сто је че ти ри фа бри ке,
из ко јих су до ла зи ли сви сто ло -
ви у бив шу Ју гу – по чи ње при -
че Ми лош.

спорт, чак и у Ср би ји и Пан че -
ву. Ипак, Ђор ђе вић на во ди да
ту по сто је пред но сти и ма не.

– Ка да је о пра ви ли ма реч,
раз ли ко ва ла су се чак и од се -
ла до се ла. Стан дард но се игра -
ло на же тон и пет лоп ти ца, а
не где по „ва шар ским” пра ви -
ли ма ни је ва жио гол „пе ти -
цом”, док у про фи спор ту ни -
ка ко ни је до зво ље но „ро шти -
ља ње”. С дру ге стра не, код вр -
хун ских игра ча че сто се мо же
за ре дом ви де ти је дан те исти
школ ски уда рац, у ко ји је играч
нај си гур ни ји, док је код ама -
те ра та ша ро ли кост не у по ре -
ди во ве ћа. Про фе си о нал ци, ре -
ци мо, ко ри сте ма хом та ко зва -
но по вла че ње или „снејк” из
спи на, што је до ве ло до то га да
кли нац од пет на ест го ди на са
до пер фек ци је уве жба ним на -
па дом мо же да по бе ди би ло
ко га. Знам и не ке ко ји ме се ци -
ма ана ли зи ра ју про тив ни ке на
„Ју тју бу”. С дру ге стра не, иа ко
је страст под јед на ка, мо жда је
емо ци ја ве ћа у ва шар ској игри,
јер је про фе си о нал ци не по ка -

Он до да је да су ту чу де сну
игру на ове про сто ре до не ли
лу на-пар ко ви и Ро ми ко ји су
не ким сво јим по слом бо ра ви -
ли у зе мљи гон до ла и шпа ге та.

– Они су прак тич но би ли
нај бо љи игра чи ка да сам по -
чи њао, као и љу ди ко ји су про -
ве ли не ко вре ме у ита ли јан -
ским за тво ри ма. Пре ма мо -
јим ин фор ма ци ја ма, пр ви сто

је у Ср би ју, тач ни је у Па ра -
ћин, до шао ше зде се тих го ди -
на про шлог ве ка, а по че ци у
Пан че ву да ти ра ју из се дам де -
се тих, ка да је бли зу Гим на зи -
је по сто јао ау то бус код из ве -
сног Ге зе, где су уче ни ци игра -
ли кад по бег ну са ча со ва. То
је та да би ла пот пу но но ва
ствар, ка да пи ка до ни је по -
сто јао ни у тра го ви ма, а од
би ли ја ра се мо гао сре сти са -
мо онај с „ки ћом”. И на ма је у
основ ној шко ли то био раз лог
за бе жа ње, јер је у лу на-пар -
ко ви ма оба ве зно би ло и сто -
ног фуд ба ла. И та ко, са сво -
јих два на е стак го ди на, без у -
слов но сам се за љу био у ту
игру и отад сам у том све ту. А
на ро чи то од 2008. го ди не, ка -
да смо ову игру по че ли да пре -
тва ра мо у спорт – на ста вља

овај за гри же ни сто но фуд ба -
лер.

Пан че во ре ги о нал ни цен тар

По че ло је, ка ко ка же, у јед ном
ло ка лу ко ји ви ше не по сто ји,
где се оку пља ла еки па истин -
ских за љу бље ни ка и не рет ко
„окре та ла шип ке” све до зо ре.

– Са мо у том ло ка лу би ло је
пре ко три де сет тур ни ра, па у

Стар че ву пет на е стак, а до шли
смо до тле да 2016. го ди не у це -
лој Ср би ји бу де пре ко два де сет
так ми че ња. Го ди ну да на ра ни -
је отво рен је пр ви срп ски тре -
нинг цен тар, и то у Пан че ву,
као је ди ни од Со фи је до Салц -
бур га. У ње му су сто ло ви пет
свих свет ски при зна тих брен -
до ва. Три пу та смо, за јед но с
Хр ва ти ма и Сло вен ци ма, ор га -
ни зо ва ли куп „Бал кан опен”, на
ко јем су уче ство ва ли Ма ђа ри,
Бу га ри, Ита ли ја ни... До во ди ли
смо по сто и ви ше игра ча, а
мно го њих пре по зна је Пан че во
са мо по тим тур ни ри ма, што
сма трам и ве ли ким лич ним
успе хом. Ваљ да сам због тог
сил ног за ла га ња у мар ту 2014.
го ди не и јед но гла сно иза бран
за пр вог пред сед ни ка Фе де ра -
ци је сто ног фуд ба ла Ср би је. У
ме ђу вре ме ну сам ус пео да ани -
ми рам и не ке до бре игра че на -
шег по ре кла ко ји жи ве у дру -
гим зе мља ма да игра ју под срп -
ском за ста вом, па смо та ко осво -
ји ли тре ће ме сто на јед ном пла -
не тар но пре сти жном так ми че -
њу у Ау стри ју. На ша зе мља има -
ла је и пред став ни ке у син глу и
ду блу на свет ском пр вен ству у
Шпа ни ји. За ни мљи во је да се
иден тич но зо ву: Вла да По по -
вић – ис ти че пр ви чо век сто но -
фуд бал ског са ве за.

Све су то до ка зи да је мо гу ће
од ва шар ске игре на пра ви ти

зу ју, па чак и не ма ја сног и
гла сног ра до ва ња. Све то уби ја
ле по ту и игру сво ди са чи та вог
спек тра на не ко ли ко бо ја – на -
во ди Ми лош.

ИТ ре не сан са сто ног 
фуд ба ла

Он ис ти че да је ра ни је 95 од -
сто сто ло ва би ло у ло ка ли ма, а
са мо пет у ку ћа ма, а да је са да
обр ну то, па то си гур но ви ше
ни је игра на же то не. Не кад су
лу на-пар ко ви има ли по де сет
сто ло ва, а са да че сто не ма ју
ни је дан.

– Ма ње је сто ло ва и у ло ка -
ли ма не го пре де се так го ди на.
У гра ду их је све га не ко ли ко,
као и у Но вом Се лу, Ива но ву...
Чи ње ни ца је да мо ја и не што
ста ри ја ге не ра ци ја са да већ има
не ка дру га по сла, а мла ђи су
не што ма ње за ин те ре со ва ни.
За што – те шко је ре ћи. Мо жда
се нај бо ље об ја шње ње кри је у
ре чи ма јед ног Аме ри кан ца ко -
ји је ра дио као про мо тер сто -
ног фуд ба ла се дам де се тих, ка -
да су тур ни ри вре де ли и до ми -
ли он до ла ра. Он, да кле, ка же
да је сто ни фуд бал пр ва „ана -
лог на” жр тва на стан ка „пак ме -
на” и дру гих ви део-ига ра. Али
у по след ње вре ме до га ђа се не -
што што би се мо гло на зва ти
за тва ра њем кру га. На и ме, у све -
ту, па и у Ср би ји, сто ни фуд -
бал по чи ње да до жи вља ва ре -
не сан су упра во у ИТ ком па ни -
ја ма. Оне га под оба ве зно има -
ју за ре кре а ци ју за по сле них,
јер је то игра ко ју мо же да игра
сва ко, па га и мно ги Пан чев ци
игра ју у бе о град ским фир ма -
ма. Због то га тре нут но нај ви -
ше игра ча до ла зи из тог све та
и у од но су на оне од пре два де -
се так го ди на мно го су пла те -
жно спо соб ни ји. Још не што –
ис па да да ће упра во ко ле ге или
де ца оних ко ји су из ми сли ли
ви део-игре и ти ме го то во уни -
шти ли сто ни фуд бал са да да га
про мо ви шу као по пу лар ну ана -
лог ну игру – за кљу чу је овај ен -
ту зи ја ста.

У пре во ду, ожи ве ће га они
ко ји су га уби ли.

Европска лига шампиона у Београду

Отварање тренинг центра у Панчеву у октобру 2015. године – Милош (први здесна)

СТО НИ ФУД БАЛ ОП СТА ЈЕ УПР КОС СВИМ ИС КУ ШЕ ЊИ МА

УЗБУДЉИВ КАО ПРАВИ, САМО ЈЕ МАЊИ

Балкански куп у дворани „Аполо” – учествовало сто играча из пет земаља

НЕ КЕ ШИП КЕ МО ГУ ДА БУ ДУ ОПА СНЕ

Ве о ма је упа дљи во то што је и на свет ском пр вен ству у Шпа -

ни ји ја сно на зна че но упо зо ре ње да на по је ди ним сто ло ви -

ма шип ке из ла зе на дру гу стра ну и мо гу да бу ду опа сне.

– То је до каз ко ли ко се у Европ ској уни ји о све му во ди ра -

чу на, док у мно гим на шим деч јим игра о ни ца ма по сто је та кви,

и то јеф ти ни ки не ски сто ло ви, али ниг де не сто ји ни ка кво упо -

зо ре ње. Ре ци мо, ка да се играч са гне по лоп ти цу, шип ка му

је баш у ни воу сле по оч ни це, па је сва сре ћа да се до сад, бар

ко ли ко ја знам, ни шта ло ше ни је до го ди ло. Сто га пре по ру чу -

јем да се ко ри сте сто ло ви с та ко зва ним те ле скоп ским шип -

ка ма, то јест са они ма ко ји не пре ла зе на дру гу стра ну. Или

да се ма кар ис так не упо зо ре ње – апе лу је Ђор ђе вић.

Стране припремио
Јордан 

Филиповић
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Пан че вач ко Пла ни нар ско дру -
штво „Је ле нак” ре дов но, а на -
ро чи то ле ти, омо гу ћа ва ов да -
шњим љу би те љи ма при ро де на
ви шим над мор ским ви си на ма
да че сто про во де вре ме на ра -
зним жи во пи сним ло ка ци ја ма.

Та ко су про те клог ме се ца на -
ши су гра ђа ни има ли при ли ку
да уди шу чист ва здух на пре -
див ним ме сти ма, по пут пла -
ни не Ми роч или да се аван ту -
ри стич ки про би ја ју кроз кли -
су ре, као што је Врат на.

А ка ко са ми при зна ју, нео -
пи си ви хе до ни зам пред ста вља -
ла је шет ња кроз ре ку Пек.

На по чет ку ово го ди шње лет ње
пла ни нар ске се зо не два де сет пе -
то ро су гра ђа на је 15. и 16. ју на
бо ра ви ло у Ђер дап ској кли су ри.

Пре ма ре чи ма се кре та ра по -
ме ну тог удру же ња Ми ла на
Глум ца, они су се пр вог да на
по пе ли на Ве ли ки Штр бац (768
ме та ра), ста зом ду жи не 15 ки -
ло ме та ра, уз 730 ме та ра успо -
на, а су тра дан су са вла да ли ве -
о ма атрак тив ну кли су ру Врат -
не, или укуп но де вет ки ло ме -
та ра, уз 370 ме та ра успо на.

– Ус пут смо на и шли на ка -
ме не мо сто ве, та ко зва не пре -
ра сти, што је је дин стве на ге о -
мор фо ло шка по ја ва у све ту, јер
је пра ва рет кост на јед ној ре ци
на ћи чак три ова ква при род на
спо ме ни ка. Што се са ме Ђер -
дап ске кли су ре ти че, реч је о
јед ном од пет на ци о нал них пар -
ко ва у Ср би ји. У ње ном цен -
трал ном де лу про сти ре се пла -
ни на Ми роч, ко ја се чак по ми -
ње и у на род ним пе сма ма о
Мар ку Кра ље ви ћу и ви ли Ра -
ви јој ли: „Бо гом бра те, Кра ље -

ви ћу Мар ко, Ви шњим Бо гом и
све тим Јо ва ном! Дај ме пу штај
у пла ни ну жи ву, да на бе рем по
Ми ро чу би ља, да за га сим ра не
на ју на ку” – на во ди Глу мац.

Врат(н)оло ми ја

То што је дав но опе ва но, по -
твр ђу је и са да шње вре ме, јер
је пла ни на пре пу на цве ћа и ле -
ко ви тог би ља, с пре ко 1.300 вр -
ста, а и шу ма је не так ну та, па
оби лу је број ном ди вља чи, на
чи је тра го ве су и Пан чев ци че -
сто на и ла зи ли.

– Иа ко је био то пао и сун чан
дан, све вре ме смо се кре та ли
у хла ду шу ме. Ви ди ков ци Пло -
че, Ве ли ки Штр бац и Ма ли
при лаз, на ко је смо из ла зи ли,
пру жа ју пре див не по гле де на
нај леп ше де ло ве Ђер дап ске
кли су ре и на моћ ни Ду нав. Ре -
ци мо, Јо ван Цви јић у опи су
Ми ро ча, 1887. го ди не, ка же:
„Пла нин ска област из ме ђу По -
реч ке ре ке и Не го тин ске кра -
ји не сла бо је на се ље на и по -
кри ве на не про ход ним шу ма -
ма, у ко ји ма осим ве ли ког др -

ве ћа – бу кве,
хра ста, ја се на,
ли пе – има и
жбу ња од љи -
ља на или јор -
го ва на, дре на,
па ве ти не и то
их чи ни не -
про ход ним”.
Ноћ у Те ки ји и
за ла зак сун ца,
ко ји смо по -
сма тра ли с пе -
шча не оба ле
Ду на ва, би ли
су нео пи сив
ужи так и до ча -
ра ли нам вре -
ме нај ста ри јих
на се ља, по пут
Ле пен ског Ви -
ра, ка да се хи -
ља да ма го ди на
жи ве ло без ра -
то ва, го то во

иди лич но – ис ти че овај пла -
ни нар.

С дру ге стра не, пан че вач ка
екс пе ди ци ја за по че ла је оби -
ла зак кли су ре ре ке Врат не од
исто и ме ног ма на сти ра из 14.
ве ка. Пут до ње га про ла зи кроз
за ба че на се ла и де лу је као да
је на кра ју све та, а у ње му жи -
ве са мо две мо на хи ње.

– Оне ка жу да у ма на стир -
ско дво ри ште сва ке но ћи до -
ла зе му фло ни и је ле ни ло па -
та ри из обли жњег ло ви шта. До
пр ве две пре ра сти – Великe и
Малe капијe – сти гли смо за
по ла са та, а до тре ће, Су ве ка -
пи је, тре ба ло нам је око три
са та хо да. Та да смо за пра во
до жи ве ли пра ву аван ту ру, пре -
ла зе ћи ре ку с јед не на дру гу
стра ну кроз пеј за же ко ји под -
се ћа ју на фил мо ве о Тар за ну.
Иа ко се ра ди о ма лој ки ло ме -
тра жи, кре та ње је ве о ма успо -
ре но, та ко да тре ба до бро про -
ра чу на ти вре ме пре по ла ска у
ова кву аван ту ру, јер се ра ди о
пра вој ди вљи ни и ве ро ват ном
су сре ту са зми ја ма ко ји ма је
ово при род но ста ни ште. На по -
је ди ним ме сти ма по ста вље на
су и ужад у сте на ма пре ко ко -
јих се мо ра пре ћи за то што је
у тим де ло ви ма ко ри то не про -
ход но, па тре ба би ти из у зет но
па жљив. Ов де не ма ни сиг на -
ла мо бил не те ле фо ни је, а ки -
ло ме три ма уна о ко ло не ма ни -
ка кве ци ви ли за ци је – за вр ша -

ва ову сјај ну при чу пре ка ље ни
члан „Је лен ка”.

Са ха ра

Не ко ли ко да на ка сни је гру па
пан че вач ког дру штва, ко ју је
пред во дио Јо ни ке Же ра вљев,
на звук ње го ве пи штаљ ке у ра -
ну зо ру се оти сну ла на пут у
Мај дан пек.

Ме ђу њи ма је био и Го ран
Ша ре нац, ко ји ни је мо гао да
са кри је им пре си је. Ка же да су
се на кон не ко ли ко са ти во жње
на шли на до мак тог гра дић.

– Ту смо се за јед но са сто ти -
нак ко ле га из осам клу бо ва оку -
пи ли ис пред То до ро ве ре ке, јед -
ног сим па тич ног из ле ти шта. На -
кон не ко ли ко ре чи и ин струк -
ци ја до ма ћи на ак ци је кре ну ли
смо из Де бе лог Лу га по де бе лој
хла до ви ни бр да и шу ма овог
кра ја, на о ру жа ни са мо до бром
во љом. Та ман смо се, ми из рав -
ни це, на ви кли на кон стан тан
успон, кад ето ти пра ве пу сти -
ње. Од јед ном смо у са свим дру -
гом фил му: око нас са мо пе сак,
ди не и на ша не ве ри ца. Да ли да
по ве ру је мо сво јим очи ма? Са -
ха ра? Је смо ли и да ље у ис точ -
ној Ср би ји? – чу дио се Го ран.

Амазонија

И тек што су се ужи ве ли у уло -
гу пу стињ ских пла ни на ра, че -
као их је скок у сле де ћу ди -
мен зи ју, на лик Ама зо ни ји.

– У пра вом сми слу те ре чи.
Још су са мо пи ра не фа ли ле.
Ка њон зла то но сне ре ке Пек до -
че као нас је ћу дљив и бај ко вит.
Ле де на во да на кон пу сти ње би -
ла је чист хе до ни зам. Кри ву да -
ње ре ке, на ши уз ви ци оду ше -
вље ња, па до ви, кри ци, а иза
сва ке оку ке но во из не на ђе ње,
пре пре ка, иза зов... Смех је од -
је ки вао ка њо ном. Ви си на во де
је ва ри ра ла од пли ћа ка па до
ви си не вра та. Мо ра ли смо ран -
че ве да ди же мо из над гла ве. Ту
нас је са че ка ла ве чи та ди ле ма:
шта фо то гра фи са ти и ка ко оста -
ти на но га ма. Не где је ва ља ло
и за пли ва ти. Јер је ре ка пу на
из не на ђе ња, ка ме ња, гра на, ста -
ба ла, за му ће на... Иза зов за сва -
ког аван ту ри сту, сва ка ко – ус -
хи ћен је овај пла ни нар.

По из ла ску из ка њо на Пан -
чев ци су об и шли и обли жњи
пе ћи ну, а на кра ју ове „са свим
обич не” ак ци је до ма ћи ни из
Пла ни нар ског дру штва из Мај -
дан пе ке до че ка ли су их с му -
зи ком, бес плат ном пор ци јом
па су ља и спе ци ја ли те ти ма из
тог кра ја.

Ни шта леп ше за крај ове
аван ту ре... Ј. Ф.

ПЛА НИ НА РИ „ЈЕ ЛЕН КА” И ОВОГ ЛЕ ТА ВЕ О МА АК ТИВ НИ

ПУ СТО ЛО ВИ НЕ ПАН ЧЕ ВА ЦА У ДИ ВЉИНИ

Удру же ње спорт ских ри бо ло ва ца и на -
у ти ча ра „Та миш” сва ке го ди не око Пе -
тров да на, већ де це ни ја ма, тра ди ци о -
нал но ор га ни зу је ку ва ње ри бље чор бе,
а та ко је би ло и у су бо ту, 13. ју ла, на ке -
ју. Пре ма ре чи ма пред сед ни ка те ор га -
ни за ци је Алек сан дра Ву ји си ћа, то је
вре ме да се љу би те љи ре ке дру же уз
му зи ку, иће и пи ће.

– Углав ном су то на ши чла но ви, а
до ђу нам и го сти обли жњих ме ста. Увек
обез бе ди мо и за ни мљи ве роб не на гра -
де за нај бо ље, али нај бит ни је је да љу -
ди ко ји во ле ре ку и при ро ду про ду бљу -
ју при ја тељ ске од но се – ка же Ву ји сић.

На са мом так ми че њу, ис под не ка да -
шњег „Цр ног леп ти ра”, оку пи ло се при -
лич но све та, као и пет на ест ку ли нар -
ских еки па, ко је су да ле све од се бе да
са др жај у ко тли ћи ма бу де што уку сни -
ји. Не ки су уба ци ва ли ви ше ква ли тет -
ни је ри бе, дру ги су ону ма ње ква ли тет -
ну па си ра ли, тре ћи до да ва ли ви ше по -
вр ћа, али је на кра ју, по од лу ци жи ри -
ја, пр во ме сто осво јио „Ви ва про тект”,
чи ји је глав ни ку вар био Ја нош Чу ка;
дру ги је био „Пи ди ка нац”, то јест Иван
Бо шков из Ба ва ни шта, а тре ћи Ду шан
Га ври ло вић Га вра. Ј. Ф.

ПЕ ТРОВ ДАН СКО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У КУ ВА ЊУ РИ БЉЕ ЧОР БЕ

„Та миш” чу ва тра ди ци ју
Оба од ре да из ви ђа ча ко ји тре нут но
функ ци о ни шу на те ри то ри ји на шег гра -
да вред но ра де, про во де ћи мно го вре -
ме на у при ро ди.

Та ко су „Цр не ро де” са Стре ли шта
се дам да на бо ра ви ле у Чу ру гу. На оба -
ли Ти се, по крај ве тре ња че, Пан чев ци
су за јед но са из ви ђа чи ма из Су бо ти це
и Пер ле за ор га ни зо ва ли та бор. На зван
је „Чу руг на во ди”, за то што је тих да на
сто ма ли ша на, по ред стан дард них ска -
ут ских ве шти на, има ло при ли ку да ужи -
ва и у во де ним за ни ма ци ја ма.

С дру ге стра не, не где у исто вре ме
стар че вач ки „На дел” уче ство вао је на
смо три Са ве за из ви ђа ча Вој во ди не у
Ка њи жи. На по ме ну тој смо три, у ор га -
ни за ци ји од ре да из Ка њи же, по ред Стар -
че ва ца, бо ра ви ло је бли зу две сто ти не
из ви ђа ча из Но вог Са да, Срем ске Ми -
тро ви це, Бач ке То по ле...

„На де лов ци” су тре нут но у та бо ру у
Ждре лу код Пе тров ца на Мла ви, под но
Хо мољ ских пла ни на, за јед но с до ма -
ћи ни ма из од ре да „Мла ва” и ска у ти ма
из Ве ли ке Пла не. Ј. Ф.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ИЗ ВИ ЂА ЧИ ТО КОМ ЛЕ ТА НЕ МИ РУ ЈУ

„Ро де” и „на де лов ци” у табору

Састојци:
– две пастрмке
– чен белог лука
– пет трака танко исечене
сланине
– уље
– свеж першун

Припрема:
Оперите и очистите пастрм-
ке. У унутрашњост ставите
мало насецканог белог лука
и першуна, посолите и по-
биберите.

Рибу обмотајте са две-три
траке сланине. Ако је по-
требно, причврстите слани-
ну чачкалицама. Доњу стра-
ну рибе уваљајте у брашно и
испеците на уљу у тигању
или их послажите на нау-
љен плех и пеците око 25
минута у рерни на 200 сте-
пени.

Пријатно!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ 

СА УДИ ЦЕ

РЕЧНА РИБА 
У СЛАНИНИ

Бан дар
Бан дар за мно ге ри бо лов це
и ни је баш нај о ми ље ни ји
улов, али има и оних ко ји
се ве о ма об ра ду ју ка да баш
ову вр сту ри бе ви де на сво -
јој уди ци.

Бан дар на се ља ва це лу
Евро пу, осим во да Шкот ске
и Нор ве шке. Мре сти се обич -
но од мар та до апри ла, али
ако је тем пе ра ту ра ни жа, тај
пе ри од мо же да се про ду жи
и до ју на.

На ра сте и до 50 цм, с те -
жи ном до два ки ло гра ма, а
мо же жи ве ти и до пе де сет
го ди на. Код нас су нај че шће
упе ца ни при мер ци они од
око 200 гра ма.

Бан дар ло ви у ја ту, а са мо
ка да оста ри, по ста је уса мље -
ник. Ја та су обич но са ста -
вље на од при ме ра ка исте ве -
ли чи не и што су чла но ви
мла ђи, ја то је ве ће.

Као и оста ле ри бе из по -
ро ди це гр ге ча, бан да ра увек
тра жи те иза бе тон ских бло -
ко ва, ве ћег ка ме ња, на ме -
сти ма где не ки обје кат нат -
кри ва по вр ши ну во де, код
по то пље ног др ве ћа, ме ђу во -
де ним би љем или ис под под -
ло ка не оба ле из ко је из ра -
ста до ста ко ре ња при о бал -
ног др ве ћа.

Нај ви ше во ли спо ро те ку -
ће и мир не во де и рет ко се
кре ће у ма ти ци ре ке. Ло ви
се плов ком и ду бин ком на
гли сту или ке де ра, али и ва -
ра ли ча ре њем, при че му тре -
ба ко ри сти ти ва ра ли це на ко -
ји ма до ми ни ра цр ве на бо ја.

Пе ца ње плов ком и ду бин -
ско пе ца ње под јед на ко су
ефи ка сни при ло ву бан да -
ра. Ме ђу тим, ако пе ца те бли -
же оба ли, пред ност дај те
плов ци ма. Ла ка пе цаљ ка и
фик си ра на шпул на с нај ло -
ном но си во сти до јед ног ки -
ло гра ма иде ал на су ком би -
на ци ја. Уко ли ко пе ца те на
ве ћим да љи на ма, ко ри сти -
те ду бин ку и хра ни ли цу. Нај -
лон но си во сти до два ки ло -
гра ма је пра ви из бор.

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

Шетња кроз Пек – чист хедонизам

Сува капија, трећа прераст у долини Вратне

Иће, пиће и весеље



Пр вен ство Бал ка на за атле -
ти ча ре до осам на ест го ди на
одр жа но је у Ин стан бу лу у
не де љу, 14. ју ла. Тре ба ло је
да се то так ми че ње одр жи у
Кра ље ву, али по што атлет ска
ста за ни је за вр ше на на вре -
ме, до ма ћин ство је пре у зе ла
Атлет ска фе де ра ци ја Тур ске.

Пр ви пут је за ре пре зен та -
ци ју Ср би је на сту пи ла и чла -
ни ца Ди на ма Ми о на Бр кић.
У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји
тр ку на 3.000 м за вр ши ла је
на пе том ме сту, с вре ме ном
11:16. Над ме та ње је одр жа но
по ло шем вре ме ну, јер је на
по ла тр ке по чео пљу сак, ко ји
је умно го ме оме тао так ми ча -
ре, та ко да би и ре зул тат био
бо љи да су вре мен ски усло ви
то до зво ли ли.

Ми о на је по стиг ну тим ре -
зул та ти ма и за слу жи ла да тр -
чи за ре пре зен та ци ју. Она је
у до са да шњем де лу се зо не
осво ји ла шест ме да ља на пр -
вен стви ма Ср би је (две златне,

три сре бр не и јед ну брон за -
ну), па је по ка за ла да је јед на
од нај бо љих ју ни ор ки у Ср -
би ји на сред њим пру га ма.

У на ред ном пе ри о ду, под
вођ ством тре не ра Сло бо да на
Ма рин ко ва, на сту пи ће на
држав ном ју ни ор ском шам -
пи о на ту, али и на Пр вен ству
Срби је у кро су.

СПОРТ
Петак, 19. јул 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

27

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

С „Ред Бул рин га” 
– 21 бод

Не про фе си о нал но
пона ша ње во за ча

Наш су гра ђа нин Ду шан Бор ко -
вић за у зео је ше сто ме сто и осво -
јио 21 бод у пр вој тр ци че твр тог
тр кач ког ви кен да TCR шам пи -
о на та, ко ји је одр жан на ста зи
„Ред Бул ринг” у Ау стри ји.

По сле од лич ног стар та, на ко -
ме је би ло чак 29 ау то мо би ла,
наш ас је већ у пр вим ми ну ти -
ма тр ке с 13. по зи ци је до шао
до осме, оста вив ши иза се бе Ко -
ро не ла, Хо мо лу, Мор би де ли ја...
На кон са мо шест ми ну та тр ке,
услед уде са у ко јем су уче ство -
ва ла три ау то мо би ла, над ме та -
ње је пре ки ну то на де сет ми ну -
та, ко ли ко се си гур но сни ау то -
мо бил на ла зио на ста зи. У на -
став ку тр ке Бор ко вић је кре нуо
си ло ви то, пре те као По ти ја, а у

ЕВРОП СКИ TCR ШАМ ПИ О НАТ

АУ СТРИЈ СКИ ЧЕ МЕР
по след њим се кун да ма, спек та -
ку лар ном во жњом, об и шао је и
Да ви да Ка џа ју и тр ку за вр шио
на ше стом ме сту.

– Ово је би ла нај у збу дљи ви ја
тр ка овог шам пи о на та, а мо гу
ре ћи и јед на од бо љих у мо јој
ка ри је ри. Во зио сам на вр хун цу
сво јих мо гућ но сти и мо гућ но -
сти ау то мо би ла и бо ље од овог
ни је мо гло. Ко ли ко сам био до -
бар у тр ци, то ли ко сам имао
лош тај минг на ква ли фи ка ци -
ја ма, али до бро. Нај ва жни је је
да сам вр хун ски од ра дио тр ку у
те шкој бор би с Ко ро не лом, Мор -
би де ли јем, Ка џа јом – ре као је
Бор ко вић по сле тр ке.

Ра ни је у то ку да на Бор ко вић
је у ква ли фи ка ци ја ма за у зео
14. ме сто по сле жу те за ста ве
због из ле та ња са ста зе на шљу -
нак, а цр ве на за ста ва на кон ме -
ња ња гу ма оста ви ла га је и де -
фи ни тив но без мо гућ но сти да
оства ри бо љи пла сман у ква -
ли фи ка ци ја ма.

Дру гог тр кач ког да на на ста -
зи „Ред Бул ринг” нај бо љи срп -
ски ау то мо би ли ста из ба чен је
са ста зе због не спорт ског по те -
за Фран цу за Пан си ја ти си ја у
по след њим се кун да ма тр ке, и
то ка да је наш ас био на пе том
ме сту и на до мак но вих бо до ва.

Бор ко вић је и по ред ки ше
де мон стри рао сјај ну во жњу и
са 14. по зи ци је, с ко је је стар -
то вао, убр зо је сти гао до осмог,
а он да и до ше стог ме ста. Због
ка зне ко ју је до био Ко ро нел,
Бор ко вић би при ку пио и 24 бо -
да за пе то ме сто. Ка да се чи -
ни ло да је већ све го то во и да
Ду шан мо жда мо же сти ћи и до
бо до ва за че твр то ме сто, Пан -
си ја ти си га је крај ње не про фе -
си о нал ним по те зом уда рио у
зад њи део ау то мо би ла и из ба -
цио из тр ке.

– Не же лим ни шта да при -
чам, јер се пла шим шта бих
све мо гао да ка жем. Хо ћу да
ми се све слег не и да он да ви -
дим шта и ка ко да ље, јер ово
је за и ста ви ше не до пу сти во.
По је ди ни во за чи се по на ша ју
крај ње не про фе си о нал но, као
да су до шли са ули це, и на тај
на чин угро жа ва ју не са мо ка -
ри је ру већ и жи во те дру гих
так ми ча ра. Та ко се по на ша ју
јер им је, на жа лост, то до зво -
ље но, зна ју да не ће би ти ка -
жње ни и да ар ши ни ни су за
све исти. Ка да се вра тим ку ћи,
озбиљ но ћу по раз го ва ра ти са
сво јим „НИС –Пе трол” ти мом
о на ред ним ко ра ци ма – крат -
ко је Бор ко вић про ко мен та ри -
сао дру гу тр ку.

Мно го бу ре у европ ском шам -
пи о на ту...

РЕ ГА ТА У ЗЕ МУ НУ

КА ЈА КА ШИ С ТА МИ ША СЕ НЕ ША ЛЕ

ЛЕТ ЊИ КАМП У АПА ТИ НУ

ЈЕ ЛЕ НА И МИ ЛИ ЦА МАЈ СТОР СКИ
КАН ДИ ДА ТИ

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У АТЛЕ ТИ ЦИ

МИ О НА НА ПЕ ТОМ МЕ СТУ

НО ВИ УС ПЕ СИ ШК-а „АЉЕ ХИН”

БО ЉИ И ОД ВЕ ЧИ ТИХ РИ ВА ЛА

УЛИЧ НА ТР КА У МИ О НИ ЦИ

ШЕСТ ТРО ФЕ ЈА ЗА „ПА НОН ЦЕ”

Над ме та ње нај бо љих ша хов -
ских ка дет ских шко ла одр -
жа но је про шле не де ље на
Ка ле мег да ну.

И овог пу та чла но ви ШК-а
„Аље хин” из на шег гра да по -
твр ди ли су при мат, па су на
три јум фу мо ра ли да им че -
сти та ју вр шња ци из „Цр ве не
зве зде” и „Пар ти за на”.

Бо је „Аље хи на” бра ни ли
су: Ан дреј До бри чан, Вук Ка -
нач ки, Мар ко Фор ђа ри ни,
Алек са Опа чић, Ма те ја Мију -
шко вић, Ва ња Нон ко вић,
Јана Сто шић, Ми ли ца Ами -
џић, Ања Рад ма но вић и Ду -
ња Олу шки.

Тра ди ци о нал на улич на тр ка у
Ми о ни ци одр жа на је у не де љу,
14. ју ла, а сво је пред став ни ке
на том так ми че њу имао је и
АК Па но ни ја из на шег гра да.

Као нај мла ђа у тр ци на 400
м брон за ну ме да љу је осво ји ла

Ни на Штр каљ, Пе тар Секуло -
вић је био че твр ти, а Са ра Да -
мја но вић се оки ти ла сре бром.

У тр ка ма мла ђих пи о ни ра
на 600 м злат не ме да ље за Па -
но ни ју осво ји ли су Ха на Ја ра -
маз и Зан ди Шр каљ, а по том
је и Лај чи Штр каљ, у ка те го -
ри ји ста ри јих пи о нир ки, осво -
ји ла нај сјај ни је од лич је убе -
дљи вом по бе дом у тр ци на 800
м. На кра ју је мла ђи ју ни ор
Алек сан дар Ду гић три јум фо -

вао и та ко за ра дио злат ну ме -
да љу и пе хар као ап со лут ни

по бед ник у тој ка те го ри ји у
трци ду жи не 10,5 км.

У не де љу, 14. ју ла,
одр жа на је ре га та у
ор га ни за ци ји Ка јак-
ка ну клу ба Зе мун. На
та ла са стом Ду на ву
так ми ча ри с Та ми -
ша по ка за ли су да се
до бро сна ла зе и на
ве ли кој ре ци.

На овом так ми че -
њу је уче ство ва ло 230
так ми ча ра из је да -
на ест клу бо ва, а ККК
Пан че во је имао
пред став ни ке у свим
ста ро сним ка те го ри ја ма.

Пи о нир Вла ди мир Бо ја -
нић осво јио је брон за ну ме -
да љу у тр ци К1 на 500 ме та -
ра, а у дво се ду с Мар ком
Жив ко ви ћем за ра дио је сре -

бр но од лич је. У тр ци се ни о -
ра јед но се да на 500 м три -
јум фо вао је Да ни ло Жив ко -
вић, ко ји је злат ну ме да љу
осво јио и у дво се ду с Ни ко -
лом Лев на ји ћем.

Tux

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

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ТУР НИР У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ

„СЕН СЕИ” ПО ДИ ГАО ПЕХАР
Спу ште на је за ве са на ју би лар -
ни, де се ти тур нир у ма лом фуд -
ба лу „Пан че во 2019”. Tе рен на
СЦ-у „Мла дост” био је пре ма ли
да при ми све оне ко ји су же ле ли
да ужи ва ју у игри мај сто ра с фуд -
бал ском лоп том. Уче ство ва ло је
ше сна ест еки па, ко је су би ле по -
де ље не у че ти ри гру пе, а на кра -
ју је по бед нич ки пе хар при пао
еки пи „Сен сеи” из Бе о гра да.

У пр вом по лу фи на лу сна ге
су од ме ри ли „Свад бе ни са ло ни
Ја вор и Ан ђе ли на” и еки па А8.
По сле ре гу лар ног де ла ни је било
по бед ни ка (1:1), а на кон бо љег
из во ђе ња пе на ла (1:2) у фи на -
ле је оти шао тим А8. У дру гом

ду е лу за пла сман у за вр шни цу
„Сен сеи” је убе дљи во, са 4:0,
по бе дио еки пу „Бе ли нар цис”.

У ве ли ком фи на лу „Сен сеи”
је три јум фо вао над еки пом А8
с 3:0, а у бор би за тре ће ме сто
„Свад бе ни са ло ни Ја вор и Ан -
ђе ли на” по бе ди ли су „Бе ли нар -
цис” с 9:5.

По бед нич ки тим „Сен сеи”
играо је у са ста ву: Ми лан Опа -
чић, Ни ко ла Са бо вљев, Не ма -
ња Јев тић, Сте фан Ди мић, Лу -
ка Ми јић, Мар ко Ми ло ше вић,
Ла зар Си мић, Алек са Не гић и
Ти гран Го ра но вић.

– За хва љу је мо уче сни ци ма,
гле да о ци ма, спон зо ри ма и

свима ко ји су на би ло ко ји на -
чин по мо гли да се тур нир одр -
жи – ре као је Иван Што пуљ,
ор га ни за тор овог тра ди ци о нал -
ног так ми че ња.

Нај е фи ка сни ји на тур ни ру
био је Мар ко Пр шић, за нај си -
гур ни јег гол ма на иза бран је Сте -
ван Љу бић, а нај бо љи играч био
је Не ма ња Јев тић.

ДА ЉИН СКО ЈА ХА ЊЕ

СА ША И ВУК ШАМ ПИ О НИ
Про шлог ви кен да у Но вом Са -
ду је одр жа но Отво ре но пр вен -
ство Вој во ди не у да љин ском
ја ха њу.

У ка те го ри ји се ни о ра ста зу од
че тр де сет ки ло ме та ра нај бр же
је пре шао так ми чар КК-а Кре -
мен из Пан че ва Са ша Кр ња ић,
ко ји је ја хао на гр лу Вук, и та ко
по но во осво јио ти ту лу пр ва ка
Вој во ди не. Овај так ми чар ски
пар је по твр дио да је у до број
фор ми и да је спре ман за на -
ста вак се зо не и на ред на ис куше -
ња. Сле де при пре ме за послед -
ње ко ло др жав ног пр вен ства, а
у пла ну је и од ла зак на бал кан -
ски шам пи о нат у сеп тем бру.

Страну припремио

Александар
Живковић

Ка де ти и на де Ка ра те клу ба
Ди на мо бо ра ви ли су од 11.
до 17. ју ла у Апа ти ну, у Лет -
њем кам пу пер спек тив них
так ми ча ра Ка ра те са ве за Вој -
во ди не, ко ји тра ди ци о нал но
ор га ни зу је ово оку пља ње.

У Апа тин је по зва но де вет
мла дих ди на мо ва ца: Алек сан -
дар Зде шић, Је ле на Ми лен -
ти је вић, Ми ли ца Га гић, Ста -
ша и Бо ри сав Је вре мо вић, Ма -
те ја и Лу ка Сте па нов, Ан то -
ни је Ћу ли брк и Бо ри во је Ве -
син.

Сви уче сни ци кам па ра ди -
ли су под струч ним над зо ром

са ве зних се лек то ра за ка те и
бор бе, а то ком кам па оба вље -
но је ли цен ци ра ње тре не ра,
су ди ја и слу жбе них ли ца Ка -
ра те са ве за Вој во ди не.

Одр жа но је и по ла га ње за
уче нич ка и мај стор ска зва ња.
Но ви мла ди мај стор ски кан -
ди да ти – но си о ци бра он по -
ја са по ста ле су Је ле на Ми -
лен ти је вић и Ми ли ца Га гић,
ко је су од лич но од ра ди ле ис -
пит ни про грам.

Са да сле ди ма ли од мор и
па у за, а већ по чет ком ав гу ста
и но ви ци клус при пре ма ре -
пре зен та тив них кан ди да та.

ПО СЛЕД ЊА ВЕСТ

Ду шан Бор ко вић од лу чио је да на пу сти европ ски TCR шам -

пи о нат!

Наш су гра ђа нин ко ји иза се бе има не бро је но по бе да на

нај ве ћим европ ским и свет ским шам пи о на ти ма, не за до во -

љан ста ту сом у овом так ми че њу и штет ним од лу ка ма по ње -

гов тим, а ко је су кул ми ни ра ле на по след њој тр ци у

Ау стри ји, по ву као се с тр ка у на став ку шам пи о на та.

До кра ја го ди не за ме ни ће тр кач ке ви кен де но вим иза зо -

ви ма, о ко ји ма ће јав ност би ти бла го вре ме но оба ве ште на.
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Игор Малијар,
eлектротехничар
рачунара:

     –  Бићу углавном
напољу с друштвом 
и с девојком.
Припремаћу се 
можда 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.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Како
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?

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.

Делиш
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?

Мина Бундало,
студенткиња:

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

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...

Наградни конкурс

Оља и Никола, Слободанка, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу.

                                                            Редакција

Срдачан поздрав из Халштада.
Слободанка Хриб

Леп поздрав из Египта.
Оља и Никола


